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Zwaar begin schooljaar
Op woensdagochtend 24 augustus druppelen de eerste leerlingen de gymzaal en de aula van het Dendron College binnen. Zij komen om de boeken op te halen die ze dit
jaar nodig hebben voor hun opleiding. “Wow, het zijn er best wel veel. Mag ik nu doorlopen?” zucht een brugklasser. Maarten Gommers van het boekenfonds: “In een ruwe
schatting denk ik dat er zo’n 120.000 boeken liggen.” Deze worden in twee dagen uitgedeeld aan de 2156 leerlingen die over 110 klassen verspreid gaan worden.
Hiervoor zijn de medewerkers van het boekenfonds ruim vier weken in touw geweest. Een hele operatie dus.

Straatcarnaval?
Ruimtegebrek bij carnavalsverenigingen
Een aantal weken geleden blogde wethouder Ger van Rensch over
ruimtegebrek bij carnavalsverenigingen. Van Rensch gaf aan dat hij wist dat
de verenigingen van America en Melderslo hier mee zaten. Hij pleitte ervoor
dat de gemeente gaat helpen bij het zoeken naar geschikte plekken om
bijvoorbeeld wagens te bouwen. Hij hoopte ook op samenwerking van
verenigingen, zodat in ieder geval de opslag gezamenlijk opgepakt kan
gaan worden.
Carnavalsvereniging de Turftreiërs
uit America was één van de
verenigingen die door de wethouder genoemd werd. Voorzitter André
Daniëls geeft aan dat zij het gebrek
aan bouwruimte voor grote carnavalswagens inderdaad herkennen. Maar,
zegt hij, “degenen die toch een wagen

willen bouwen, worden steeds creatiever. Men begint bijvoorbeeld op twee
verschillende plaatsen en bouwt op
het laatste moment de wagen tot één
geheel. Dan hebben ze maar een korte
tijd een grotere ruimte nodig.” Toch
denkt hij dat het ruimtegebrek op den
duur tot problemen leidt. “Ik ben wel

bang dat er steeds minder groepen
overgaan tot het bouwen van grote
wagens.”
Het grootste probleem binnen de
Americaanse vereniging is opslag,
en dan voornamelijk het stallen
van de prinsenwagen. De overige
materialen worden nu bij enkele
leden thuis opgeslagen. “Gelukkig
heeft een van onze leden een grotere
ruimte beschikbaar gesteld, zodat we
onze prinsenwagen en alle andere
materialen netjes kunnen opslaan.
We zitten de eerste jaren weer onder
de pannen”, zegt André.
Lees verder op pagina 05
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Jaap kijkt verder Renée van Wegberg speelt
Wie regelmatig van Horst naar Lottum rijdt, heeft ongetwijfeld de
borden van Camping In de Verte langs de Horsterweg gezien. De mini
camping wordt gerund door Jaap en Anita Buiskool. Jaap heeft echter een
bijzondere verrassing in petto voor wie verder rond durft te kijken.
Enthousiast legt Jaap uit hoe zijn
professionele fotocamera werkt. Met de
camera maakt hij 360 graden panoramafoto’s. “Er zijn maar weinig mensen
die deze vorm van fotografie onder de
knie hebben. Ik heb in het verleden
deze techniek toegepast bij de verkoop
van RVS bedrijfskeukens”, legt hij uit.
Jaap en zijn vrouw Anita runnen de
mini camping In de Verte, landelijk
gelegen tussen Melderslo en Lottum.
“Nadat ik voor mezelf was begonnen in bedrijfskeukens zochten we een
geschikte locatie voor de opslag van de
keukenapparatuur en stuitten op deze
boerderij. Het bestemmingsplan voor
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deze plek was echter een camping. We
gooiden het roer om en het resultaat
is mini-camping In de Verte met 19
ruime plaatsen. Voor de promotie
van de camping maak ik onder meer
gebruik van de website. Als ervaren
webdesigner zorg ik er voor dat de site
continu bovenaan staat als mensen
op Google naar een leuke camping in
Horst aan de Maas zoeken. Opvallend
was de stijging van het aantal hits
toen ik een 3D-animatie op de site
had geplaatst. Het bracht mij op het
idee om eigenhandig Noord-Limburg
en met name Horst aan de Maas als
toeristisch gebied te promoten en ik
besloot 3D-animaties te maken van
onder andere Museum De Locht en natuurgebied het Schuitwater. Ik zette de
animaties op een nieuwe website en
van meet af aan was de belangstelling
erg groot.” Inmiddels zijn de nodige
3D-animaties aan de site toegevoegd.
“Mensen die Horst aan de Maas willen
bezoeken krijgen met de animaties
een goede indruk van alles wat onze
gemeente te bieden heeft. Je kunt niet
alleen om je heen kijken maar ook naar
boven en onder je. Het geeft je het
gevoel al in de gefotografeerde ruimte
aanwezig te zijn. Het is vooral leuk
om te zien dat het VVV in Horst de site
dagelijks bezoekt”, lacht Jaap. Een bezoek aan de site leert dat het werk van
Jaap zich niet beperkt tot het toerisme
en de natuur. Er zijn op de site www.
indeverte.net ook 3D-foto’s te zien van
bedrijven en winkels in Horst aan de
Maas. “Ik heb besloten het bedrijfskeuken verhaal te laten voor wat het
is. Het 3D-fotograferen heeft me nu zo
te pakken, dat ik me hierin verder ga
ontwikkelen”, zegt Jaap tot besluit.

Elphaba in hitmusical Wicked
Musicalster Renée van Wegberg uit Horst is blij. Ze gaat vanaf 6 november als alternate van Willemijn Verkaik de
rol van Elphaba, de groene heks, spelen in de hitmusical ‘Wicked’. HALLO sprak met Renée aan de vooravond van
haar welverdiende vakantie.

“Zonder in cliché’s te willen vervallen: ik ben superblij met deze rol”,
vertelt Renée. “Nadat ik in twee rondes
de auditie voor de rol van Elphaba
had gedaan, kwam het verlossende
telefoontje. Ik was tijdens de eerste
ronde behoorlijk verkouden en heb al-

les op alles gezet om de rol te krijgen.”
Na de rol als vertelster in de uitermate populaire musical ‘Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat’,
die haar een nominatie voor de John
Kraaijkamp Musical Award opleverde,
is dit een volgende hoogtepunt in haar

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Jolanda Pouwels

De HALLO vakantie BBQ
nu met gratis fles rosé
van € 16,00 voor € 14,45
Te bestellen vanaf 5 personen
(gratis thuisbezorging)
Kijk voor de samenstelling van dit
menu op halloaanbieding.nl

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

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.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Fotografie Janey van Ierland

Cateringservice

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

carrière. “Ik had de musical enkele
jaren geleden al in New York gezien en
was er helemaal weg van.” In Wicked
gaat Renée afwisselend met Willemijn
Verkaik de rol van Elphaba spelen. “Het
is een zware rol, waarbij veel van je
stem gevraagd wordt, want je moet
vaak hoge tonen zingen. Daarnaast
moet je in een musical ook nog acteren
en dansen. Wist je overigens dat deze
rol een van de meest begeerde hoofdrollen in de musicals van dit moment
is?”
De voorbereidingen voor de
musical zijn inmiddels in volle gang.
Half september beginnen de repetities. “Het wordt hard werken, want
de repetities zijn van ’s morgens tien
tot ’s avonds zes uur, zes dagen in de
week. Overdag repeteren en ’s avonds
thuis verder studeren. Normaal heb je
overdag vrij en kun je boodschappen
en het huishouden doen. Dat wordt
nu wat lastiger. Voor de Amerikaanse
producers is het heel belangrijk dat de
musical perfect wordt uitgevoerd. Het
is toch een beetje hun kindje.” Naast
Renée spelen Jim Bakkum en Chantal
Janzen een hoofdrol in de musical. “Ik
moet dan wel oppassen dat Chantal
en ik geen Limburgs dialect met elkaar
praten, want dan hebben de collega’s
geen idee waar we het over hebben”,
besluit Renée lachend.
De musical ‘Wicked’ gaat
6 november 2011 in première in het
AFAS Circustheater in Den Haag. Wie
wil weten op welke speeldagen Renée
schittert in deze musical kan terecht op
www.renee-online.nl

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Exclusieve High Tea
aan het water

Duoplank Frans Eiken

PLUS voordeel wijnpakket

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

Kant en Klaar, diverse kleuren
15 cm breed

12 flessen rode huiswijn
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

VAN € 35,00 VOOR € 25,00 (per m2)

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
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Jongeren uit de gemeente op Belgisch festival

Dramatische afloop
Pukkelpop in Hasselt
Ingestorte tenten, bomen die omgevallen waren en overal mensen die een veilig onderkomen zochten. Dat was
het decor van Pukkelpop in het Belgische Hasselt op donderdagavond, nadat een storm over de festivalweide had
gewoed. In totaal waren er 60.000 Nederlandse en Belgische bezoekers aanwezig. Ook jongeren uit Horst aan de
Maas bezochten Pukkelpop. Zij vertellen hun verhaal.

Heerlijk
volkorenbrood
Dan neem je een
boterham extra

HORST • MAASBREE

Er vielen in totaal 140 gewonden en
vijf doden. Onder de zwaargewonden
zaten drie Nederlanders. “Onder de vijf
doden zitten geen Nederlanders”, aldus
de burgemeester van Hasselt vorige
week vrijdag. De festivalbezoekers
konden veilig onderdak vinden in de
Phillips Site en in de Grenslandhallen
die dicht bij het festivalterrein liggen.
De organisatie zorgde voor extra
treinen en bussen, maar volgens Paul
Schaper uit Horst reden die treinen niet
meer vanaf station De Kiewit. Door de
grote hagelstenen was de treinrails beschadigd. Paul wist zijn vader, ondanks
een overbelast telefoonnetwerk, te
bereiken. Hij werd door zijn vader drie
kilometer verderop opgehaald. Op het
moment dat de grote tent op het festivalterrein instortte, was Paul net naar de
camping toe gelopen, omdat hij al donkere wolken had zien aankomen. “Het
enige wat ik hoorde was die hagel.”
Mike van Kempen uit Horst, die de

ravage wel van dichtbij heeft gezien,
stond in de tent naast een ingestorte
tent. “We hoorden ineens een knal.
Toen lag de tent naast ons plat. In eerste instantie bleef het rustig, totdat we
hoorden dat er mensen, die daar waren
gaan schuilen, onder lagen.” Mike is
vrijdagmorgen met de auto opgehaald
en heeft van donderdag op vrijdagnacht
gewoon in zijn tentje op de camping
geslapen. “Ons tentje was gewoon
droog van binnen.”

We hoorden
ineens een knal
Een bezoekster uit Horst aan de
Maas die graag anoniem wil blijven
stond onder de tent die instortte. “Het
zeil begon te bewegen en kort daarna
kwam de hele behuizing naar beneden.
Ik wilde weg, maar dat wilde natuurlijk
iedereen. Toen ben ik m’n vriend kwijtgeraakt.” Na ongeveer een uur vond ze

hem weer terug. “Ik kon niet bellen of
sms’en, want m’n mobiel was helemaal
verregend. Ik heb iemand onder het zeil
zien liggen, die nu misschien wel dood
is.” Toen ze met z’n tweeën het terrein
verlieten kregen ze een droog shirt om
zich warm te houden. Daarna hebben
ze nog uren moeten wachten op hun
ouders bij een tankstation in de buurt.
Achteraf beseft ze zich wat er allemaal
is gebeurd. “Ik vond het echt eng.”
Pas om half zes vrijdagmorgen is
door de organisatie besloten om het
festival stop te zetten. “Het is jammer
voor de jeugd die er hard voor heeft
gewerkt, maar een beetje respect mag
je wel hebben voor de familie, vrienden
en bekenden van de slachtoffers”, aldus
een bezoekster uit Horst aan de Maas.
Vorig jaar kende het Belgische
festival Pukkelpop ook al een dramatische editie, toen pleegde de zanger
van de band Ou Est Le Swimming Pool
zelfmoord.

Vervolg voorpagina

Straatcarnaval? Ruimtegebrek bij
carnavalsverenigingen
Hij geeft aan dat ze zullen blijven
zoeken naar eigen opslagruimte, zodat
ze het probleem in de toekomst ook
zelf kunnen oplossen.
Wat betreft samenwerking tussen verenigingen zijn de meningen
verdeeld. “Om hiervoor centraal in Horst
een locatie te zoeken, dat werkt niet
voor de kerkdorpen. Ik geloof niet dat
er vanuit America interesse is om in
Horst een carnavalswagen te bouwen”,
zegt Daniëls van de Turftreiërs. Ook
voor stalling van materialen ziet hij dat
niet zitten. Maar “voor het stallen van
prinsenwagens zou dat wel een optie
kunnen zijn. Maar het kostenplaatje zal
dan natuurlijk wel gunstig moeten zijn.”
In Kronenberg en Evertsoord en
in Grubbenvorst zitten ze met soortgelijke problemen. Voorzitter van
de Kroeënekraan en Pieëlhaas, Lei
Buijssen, geeft aan dat ze sinds vorig
jaar weer een eigen wagen hebben, en
dus een stalling nodig hadden. “Deze
hebben we gevonden voor zolang als

het duurt. Echter als daar ruimtegebrek komt, dan zitten we weer met
hetzelfde probleem. We zijn dus wel
geïnteresseerd in collectieve oplossingen.” Maar, geeft Lei aan, “er wordt
echter niet minder gebouwd of carnaval
gevierd, dus daar hoef je geen zorgen
over te maken.”
Gekke Moandaagsvereniging De
Plaggenhouwers laat weten dat zij al
jaren roepen om een collectieve oplossing. Lucien de Wit: “In het verleden
was er wel ergens een loods te vinden
waar we tijdelijk gebruik van konden
maken of een tuinier die een kleine
ruimte kon afstaan. Maar helaas, door
inkrimpingen en bedrijfsbeëindigingen
is dit de laatste jaren haast onmogelijk.
We hebben een aantal jaar geleden
al bij de toenmalige wethouder Dings
aan de bel getrokken om samen met
onder andere D’n Dreumel te kijken of
de gemeente ergens een ruimte kon
creëren waar alle verenigingen gebruik
van konden maken. Helaas is dat op

niets uitgelopen en zijn de verenigingen naar huis gestuurd om zelf maar
een oplossing te zoeken.” Tot nu toe
hebben ze telkens het geluk gehad dat
er rond de carnaval tijdelijke bouwlocaties boven kwamen drijven. “Maar
dit is voor dat moment en geen beleid
voor langere termijn”, zegt Lucien.
“Ik ben van mening dat de gemeente
voor de carnavalsverenigingen die
daar behoefte aan hebben een ruimte
moet creëren waar ze gebruik van
kunnen maken voor bouwen en voor
stalling. Naar rato van gebruiksgrootte
kan gerust een acceptabel huurbedrag
gevraagd worden aan de verenigingen.”
Lucien denkt dat dit zeker zal bijdragen
aan het aanbod van carnavalswagens,
en dus de kwaliteit van de optochten
binnen de gemeente Horst aan de
Maas. Binnen de Plaggenhouwers zal er
binnenkort een commissie starten die
de ‘loods-problematiek’ zal gaan aanpakken. Maar onze hoop is gevestigd op
de gemeente.”

Linders
Linders
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CREMERS
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Trotse ouders en zusjes
Marc, Mieke, Jette, Suus en Fleur
Campsveld 10
5961 DS Horst



Hoera!
Ons kleintje is geboren!



We zijn dolgelukkig
met de geboorte van onze zoon

Noortje
Geboren op 19 augustus 2011
Trotse papa en mama zijn
Peter en Janneke
Wetjens-Sturme
Lieve zus is Lieke
Zilverschoon 3 5975 TE Sevenum

ENGELSE CONVERSATIELES
Wilt u uw Engelse spreekvaardigheid
verbeteren? En heeft u een basiskennis
van deze taal? Meldt u dan aan voor
een van onze gezellige groepjes.
Onder het genot van een kopje koffie
wordt door een ervaren docente les
gegeven. Aanvang begin oktober.
Maximaal 6 personen per groep.
Inlichtingen: 077 398 73 07

Lars

16 augustus 2011
Zoon van
Ruud Christiaens & Ingrid
Verheijen
Vijverlaan 35, 5961 DK Horst

Appels zelf plukken € 0,25 per kilo.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2 Meerlo.
06 53 13 01 32
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

Hagen, leibomen, klimop 130cm
Alle soorten tuin- en vaste planten.
Alle soorten hagen fruit-laanbomen.
LAGE PRIJZEN. Bel voor prijzen
06 30 58 79 98. Leibomen, grote bomen
49 euro actie! Hedera 130cm aan stok
1.95 euro. St. Jansstraat 43 Meterik.

Te koop: koffieboeketjes à € 2,-.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.

Te huur
bedrijfs/atelier/kantoorruimte;
60 m2 per ruimte alle voorzieningen
aanwezig, zichtlocatie
tussen Horst en Sevenum.
06 16 81 53 11/077 398 75 76

COMPUTERPROBLEMEN?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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

Caravanstalling nog 1 plaats vrij
(max lengte 520cm) Tel 077 398 32 95

Wij gaan trouwen …

Geboren

Teun

Bob Kersten & Elvira Smits

20 augustus 2011
Zoon van
Ralf en Suzan
Verstraelen-Rongen
Trambaan 9
5865 BW Tienray

Wilt u ons feliciteren dan bent u
van harte welkom op onze receptie
in Auberge de Grote Waay
Kevelaersedijk 1 Well
op zaterdag 3 september vanaf
16.00 t/m 17.30 uur.

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

Pedicure Salon Sylvia
Nu tegen een aantrekkelijk tarief een
pedicure of manicure behandeling.
Ook voor het lakken van uw nagels of
een onderbeen en voet massage.
Bel 06-30178202 Pedicure en Manicure
Salon Sylvia in Wanssum

Kinderfeestje / Beauty Party
Samen met je vriendinnen lekker
smeren, tutten & giechelen!
Ik begin met een korte uitleg over de
huidverzorging en make-up. Daarna
gaan de meiden zelf aan de slag.
info.mwellness@gmail.com –
06 13 82 67 89

NU te HUUR bij STERVIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: Battle Los Angeles
- The Lincoln Lawyer - Street Kings 2
- Red Riding Hood - Rabbit Hole - RIO The King’s Speech - Paul - The Mechanic
-- ACTIE: 2 dagfilms & 2 weekfilms voor
10 Euro.

Te Koop: Diverse soorten groenten
en fruit, o.a. snijbonen, komkommers,
paprika, tomaten en druiven.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel 077 398 35 52
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
PGB-er zoekt werk
Ik ben Marleen Goumans, 22 jaar, en
heb een SPH diploma. Ik woon in Horst.
Hebt u kinderen met PGB? Ik zou graag
hun begeleidster zijn! Mailen mag
altijd: m_goumans@hotmail.com
of bel 06 51 46 78 76
MOEDERS
Hoera, de scholen zijn weer begonnen.
Weer tijd voor jezelf. Trakteer je op
een heerlijk ontspannende massage
voor de verwenprijs van slechts 17,50.
Info: May Proosten 077 398 61 14
www.hetstiltehuis.nl.
Spaans voor 50 plussers
Nieuw! Cursus Spaans voor Senioren,
vooral gericht op conversatie.
Niveau: beginners. Vanaf donderdag
29 september elke week van
09.00-10.30 uur te Melderslo.
Meer info: zie www.mathein.com.
Heil gymnastiek & cursus HORST
Voorkomen van vele ziektens, een
Chinese methode in gezondheidsleer Thai Chi, Ching-I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC (China)
behandeling. De Taologist TAO SAAN.
Je bent wat je eet! 06 19 58 59 04.

Boerengolven met familie, vrienden
of collega`s. Voor meer info kijk op:
www.maria-hoeveamerica.nl Ook voor
kinderfeestjes kunt u bij ons terecht.
golven en klompen schilderen.
Tel. 077 464 12 16.
Workshop bloemschikken, start in
oktober. Cursus mozaïeken, start in
september. Cursus klei-handvormen,
start in januari.
Info: Lies Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel 077 4641380
BOLCHRYSANTEN POTCHRYSANTEN
Weer leverbaar!! BOLCHRYSANTEN /
POTCHRYSANTEN diverse kleuren , zelfbediening, 7 dagen per week ! Vanaf
vrijdag 19 aug. Veenweg 5A America.
Nu ook in Lottum vanaf 20 aug.
Zandterweg 9A Lottum 06 20 53 03 90
Te huur: bedrijfsruimte
in monumentaal pand Horst-centrum
Geschikt voor kantoor/winkel
Info: 06-29051180
Plantencentrum van den Beuken
Groente- en sla planten, aardbeienplanten, klimop aan stok 130 cm lang
€ 1,95, leibomen, alle soorten hagen:
beuk, haagbeuk, taxus, buxus, laurier,
thuja. Tuinplanten, vaste planten.
St. Jansstraat 43 Meterik.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

Dankbetuiging
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor
de vele blijken van steun, belangstelling en medeleven in
welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, ôzze pap en geweldige opa,

Wim Vermeulen
Het was voor ons een grote steun, te weten dat hij
door zo velen gekend en gewaardeerd werd.

Weej wille iederiëen bedanke vur ow belangstelling
en mejlève waat weej mochtte ontvange beej ut
overleije vaan ozze Pap,

Gerrit Spreeuwenberg

Melderse, augustus 2011

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

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

Training weerbaarheid
Het doel van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van alle
kinderen van de groepen 5 t/m 8 van
de basisscholen. Info bij Jos Slots,
06-49959371. Zie ook
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

NIEUWE OOGST
APPELS, PEREN EN
PRUIMEN!!!

VANAF NU OOK WEER
NIEUWE ELSTAR
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

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!

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Grafmonumenten

Kiender en kleinkiender

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

www.theoarts.com

en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

Te koop: ingekuilde snijmais 2010
Eventueel thuis gebracht. 0493 312786

Weej danke aalle meense vur eur beejdrage
àn de kankerbestrijding.

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Paul & Jolanda Welles

Waar??

Dankbetuuging

Wous Vermeulen-Ossendrijver
Kinderen
Kleinkinderen

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

20 augustus
was voor ons een
onvergetelijke dag!
Daarvoor willen wij
graag iedereen
bedanken!

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Wĳ zoeken groene
versterking!

Styliste voor de trendafdelingen
(24-32 uur)

Filmmaker Marijn Poels uit Swolgen heeft op 20 augustus The Voice of Peace-onderscheiding gekregen in de
Pakistaanse stad Lahore. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich in Pakistan inzetten tegen
terrorisme en geweld en opkomen voor de rechten van de mens.

Werkzaamheden

• Voor het decoreren en stylen van onze trendafdelingen
• Het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden
• Het mee inkopen van trend, sfeer- en kerstartikelen

Je reactie

Ben jĳ de persoon die in ons team past? Stuur dan voor
20 september a.s. en korte sollicitatiebrief met cv naar
maasbree@groenrĳk.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact
opnemen met Frank Vaessen, 077-4650080

Algemene Informatie

GroenRĳk Maasbree is een modern en dynamisch
tuincentrum. Wĳ bieden een uitgebreid assortiment
artikelen voor huis en tuin met specialisme in groen, sfeer,
tuinmeubelen en vĳverartikelen.
Het beleid van ons bedrĳf richt zich op het leveren van
kwaliteitsproducten tegen concurrerende prĳzen, vakkundige
voorlichting en optimale service.

30 darters richting de feesttent. In een
poulesysteem werd er gedart. De beste
twee gingen door naar de knockoutfase. Guido van Cauwenberghe uit

(0
31
77)
3 07 8 8

s

• ww

Grote
collectie
jassen
maten 36 t/m 52

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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tel. (077) 320 97 00

De organisatie van het zomerfeest in Kronenberg kijkt met een goed gevoel terug op het zeer geslaagde
weekend. Het volle weekendprogramma trok veel bezoekers en de zeskamp was de kroon op het weekend.

Op donderdag werd er gekiend
en gedart. Rond 20.00 uur begonnen
een honderdtal kieners aan de avond.
Ook kwamen er ondanks het weer zo’n

w

l•

www.ikzoekeencontainer.nl

Zomerfeest Kronenberg
geslaagd
Baarlo won het toernooi. Hij won de
finale van John van der Coelen van
DC Metieske. Op vrijdag was er tijd
voor muziek en feest. Zaterdagavond
beloofde ook een goede avond te zijn
en die belofte werd waargemaakt met
de Lekke Band en dj Stijn.
Zondag was de grote dag van
de zeskamp. Tien teams streden dit
jaar om de eer en de prijzen. Rond
13.00 uur begon de zeskamp met
spellen als levend sjoelen en een
megasurvivalbaan. Het weer zat goed
mee. Het bonusspel was het finalespel
van de zeskamp en dit was een nieuw
element. Het spel Guitar Hero moest
hierbij gespeeld worden voor extra
punten.
Winnaar van de superzeskamp
werd VC Duk Zat met 60 punten.
Alle foto’s zijn binnenkort te bekijken
op www.zomerfeestkronenberg.nl
Volgend jaar bestaat het feest 80 jaar.

dsvertrou

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

un

of Peace, Bruce Herman. De landelijke
organisatie zet zich sinds 1998 in voor
de mensenrechten in heel Pakistan.
Bruce Herman was diep onder de indruk van Poels, zijn manier van filmen
en zijn visie.
Daarop besloot hij samen met de
organisatie deze onderscheiding uit
te reiken aan Marijn Poels. “Marijn

Wĳ zoeken een topper met ervaring op het gebied
van decoreren en stylen van onze trendafdelingen.

Een

Poels reisde voor zijn documentaire
af naar de hoofdstad Islamabad in
Pakistan. Hij filmde daar vorige week
het verhaal van voormalig vluchteling
Sylvester Bhatti. Sylvester Bhatti woont
nu in Nederland. Gedurende twee
dagen van de reis werd Poels begeleid door de Pakistaanse uitvoerend
directeur van de organisatie The Voice

heeft zich als journalist op een voor
ons unieke manier gepresenteerd door
niet de focus te leggen op het beeld
wat er momenteel in de media wordt
gepresenteerd. Hij bleef ondanks de
benauwde situatie geconcentreerd op
de hoop van Pakistan. Marijn is een
enorm toegewijd persoon die één op
één werkt en luistert naar de mensen
waar het om draait”, vertelt Bruce
Herman.
Marijn is blij met de onderscheiding
maar vindt eigenlijk dat de award voor
de mensen die hij filmde moet zijn.
”We hebben spannende momenten
beleefd. Pakistan is helaas nog altijd
een land van extremistische groeperingen die hun klopjacht inzetten op
buitenlanders, diplomaten en overheidsfunctionarissen. Dat maakte het
filmen behoorlijk lastig en dreigend.
Ondanks dat heb ik me proberen te
focussen op de hoop die het land nog
heeft. Er zijn misschien spannendere
verhalen die meer voor de hand liggen
in dit land. Ondanks ik er midden in zat
heb ik deze sensatie genegeerd en het
verhaal gemaakt wat mijn focus was,
een verhaal over het belang van gezondheidszorg en onderwijs in Pakistan.
Voordat ik vertrok, kreeg ik het nieuws
dat ik deze onderscheiding zou krijgen.
Een hele eer natuurlijk maar ik deed
slechts mijn werk. Het negeren van
mensenrechten omdat het gevaarlijk is
zou niet juist zijn geweest, of in ieder
geval niet mijn stijl”, aldus Poels.
De onderscheiding is afgelopen zaterdag symbolisch uitgereikt in de stad
Lahore. De Nederlander was op dat moment alweer in Manilla voor de vijfde
aflevering van een documentairereeks.
Sylvester Bhatti nam de prijs voor Poels
in ontvangst. In september zal hij zelf
de award in Nederland ontvangen.

Ja, werke
n
bĳ GroenR
ĳk is
inspireren
d
en leuk!

ch

Pakistaanse vredesprijs
voor Marijn Poels

honden
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Op bezoek bij toeristische overnachtingsmogelijkheden. Deze week:

Landhuis de Maashof, camping en rozentuin
met rozendelicatessen
Aan de kant van de Maas, net buiten het dorp Lottum ligt Landhuis de Maashof. Onder de platanen en omringd
door rozen staat een terrasje met bijzondere delicatessen. Alles wat in de rozentuin geserveerd wordt is gebaseerd of
geïnspireerd op rozen.

Leo Vergeldt begon samen met zijn
vrouw Diet 25 geleden met camping
de Maashof. Later kwam de rozentuin
erbij. Leo, die kok is, vertelt dat hier
zijn liefde is ontsproten om bijzondere
dingen te maken van rozen. Eind jaren

80 begonnen ze dan ook met confituur,
tegenwoordig hebben ze meer rozendelicatessen zoals rozenwijn en –ijs tot
rozentaart, en -bonbons.
“De camping is eigenlijk al 1800
jaar oud”, vertelt Leo. “Zo’n 200 jaar na

Christus was hier een Romeinse nederzetting. De mensen moesten over de
Maas geleid worden, op een doorwaadbare plaats. De Romeinen vroegen hier
tol voor en hadden hier hun tentenkamp
opgeslagen.” In de jaren 50 zette Leo’s

TE KOOP PENTHOUSE
LUXE APPARTEMENT
In de Reindonk Residentie, een van de mooiste appartementencomplexen van Horst!

Groot dakterras (56m )
2

Vraagprijs
€ 275.000,(vrij op naam)

x en extra
Fietsberging, garagebo
gane grond
parkeerplaats op de be
Zeer ruime en zeer goed onderhouden luxe penthouse met o.a. balkon, zeer zonnig en
prachtig dakterras (56m2), ruime woonkamer (53m2), luxe keuken, 3 zeer ruime slaapkamers
met de mogelijkheid een 4de slaapkamer te creëren, berging en garagebox op de begane
grond. Dit prachtige appartementencomplex, met lift, is gerealiseerd in 1999 en is gelegen
aan de rand van het winkelhart in Horst. Alle voorzieningen liggen op loopafstand.

Meer info? Bel P. Coppus 06

222 40 331
of kijk op www.poelsmakelaars.nl

Poels Makelaars
Brandnetel 2
5913 DN Venlo

vader kamperen bij de boer op.
“Mensen komen denk ik voor de
sfeer en de rust”, zegt Leo. Er is genoeg
ruimte voor iedereen. Er komen gezinnen met kinderen, maar vooral 40-plussers en mensen die interesse hebben in
rozen en tuinen. “Mensen die houden
van natuur, fietsen, rust of rozen.
Sommigen gaan ook alle kwekerijen
af, als ze dan naar huis gaan staat de
bodem van de caravan vol met rozen”,
lacht Leo.
Een bijzonder kenmerk van de
camping is het uitzicht. “Je kijkt van
de Floriade naar de kerktoren in
Grubbenvorst en Lomm, en naar Arcen”.
Wat de camping vooral zo’n succes
maakt, denkt Leo, is de combinatie met
de rozentuin. “Deze formule is bijna
uniek”, zegt hij terwijl hij over het terras
uitkijkt.
Ondertussen zijn er al heel wat rozendelicatessen bedacht en verzameld.
Leo vertelt over het boek De Smaak van
de Roos met 70 recepten, geschreven
door zijn vrouw Diet. “En nu is het boek
af en hebben we alweer zes nieuwe recepten. We blijven ontwikkelen”, geeft
Leo aan. “We krijgen ze soms ook van
anderen, uit heel de wereld. We blijven
experimenteren.” Een stukje rozentaart

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

geeft een onverwachte sensatie. Het is
even wennen aan de smaak, maar de
rozentaart en rozenkwarktaart zijn een
bijzondere traktatie. “De taart wordt gemaakt met basisproducten, zoals rozensiroop en –jam.” En ook al staan er hier
en daar wel andere bloemen in de tuin
en kun je dahlia’s ook prima eten, “voor
ons is er maar één bloem”, vertelt Leo.
“Dat is de roos. De roos is de duidelijke
richting die we hier aanhouden.”
Over de hele tuin en camping verspreid staan ook eenden. Leo geeft aan
dat dit de passie was voordat de rozen
het overnamen. “Een deel is verzameling, een deel geschenken. Die zijn
natuurlijk decoratief en blijven mooi in
beeld staan”, zegt Leo over de collectie.
Dat het veel werk is, een camping,
een theeschenkerij en een winkel onderhouden, wil Leo wel toegeven. “Maar
we doen er nog steeds dingen naast”,
vertelt hij. Zo houden ze 7 en 8 september een workshop zintuigelijke high tea
en staat in het weekend van 10 en 11
september de rozenbottel centraal. De
camping is geopend tot 15 oktober. De
rozentuin en winkel zijn tot en met 10
september dagelijks geopend, daarna
tot 15 oktober elk weekend. Voor meer
informatie zie www.demaashof.nl

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26
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VAKANTIE

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

Weer aan het werk
Het kamperen zit er op en ook
nog een weekje thuis is achter de
rug. We hebben een lekker
ontspannen vakantie gehad en
als je daarna thuis bent en alle
zaken weer aan kant zijn, dan
begint het te kriebelen. De eerste
dagen is het nog nagenieten,
familie bezoeken en in de
omgeving nog eens wat ondernemen met het gezin. Ik ben
intussen ook al op het gemeentehuis geweest, waar de wethouders afwisselend hebben
waargenomen. De twee nog
aanwezige wethouders en ook de
secretaresses geven aan dat het
heel rustig is geweest tijdens de
vakantieperiode. Dat merk je ook
op straat: veel mensen zijn nog
met vakantie of vertoeven als
vakantiegangers rustig in onze
streek. Eind van de week heb ik al
een eerste bijeenkomst waar ik
me nog op voorbereid. Je volgt
het nieuws en op een paar zaken
reageer je al. Tussendoor denk je

na over wat de komende tijd aan
de orde zal zijn of waar je wat
mee wilt gaan doen. Kortom het
kriebelt. Dan breekt de eerste
werkweek aan. Het is nog steeds
rustig, op bepaalde afdelingen
binnen het gemeentehuis is men
al weer bijna compleet en gonst
het, in het bestuursgedeelte kun
je een kanon afschieten.
De eerste afspraken volgen, een
paar bedrijfsbezoeken en een
enkel evenement. En tegen het
einde van de week voel je het
duidelijk, volgende week is het
weer volop aan de bak met tal
van vergaderingen, overleggen
en stapels stukken. Je hebt zoiets
van “gelukkig, dan komen we
weer in het normale werkritme.”
De kinderen gaan dan weer naar
school en sportactiviteiten starten
weer. Vakantie: heerlijk als
onderbreking, maar fijn dat we
weer aan de slag kunnen!
Kees van Rooij
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Zomerinterview

Familie Verweerden en
familie Spoorenberg
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: de familie Verweerden en de familie Spoorenberg uit Maarheze. Familie Verweerden viert twaalf dagen
vakantie op boerencamping De Merel in Melderslo. De familie Spoorenberg is een dagje bij de vakantiegangers op
de koffie.

Op de vraag hoe het op de
Melderslose camping bevalt volgt een
enthousiast antwoord: “Super! Er zijn
leuke mensen, de kinderen kunnen
naar de speeltuin, ze kunnen vliegeren
en er staat een trampoline.” Ook geniet
de familie van de omgeving. Er wordt
veel ondernomen. “Gisteren zijn we
naar de sfeermarkt in Arcen geweest,
we hebben geshopt in Venlo en hebben al een dagje Toverland achter de
rug. Verder zijn we nog van plan naar
de Kasteeltuinen te gaan, een kijkje

te nemen bij bierbrouwerij Hertog Jan
en we willen nog graag ergens gaan
zwemmen.” Ook fietsend verkennen
de vakantiegangers de omgeving.
“We hebben onze fietsen meegenomen. Je kunt hier heerlijk fietsen”,
vertellen ze.
Voor familie Verweerden is dit
de eerste keer in de gemeente Horst
aan de Maas. Ze zijn verrast over het
centrum van Horst. “Horst is leuk. We
hadden niet verwacht dat het zo groot
is. Het is echt een behoorlijk winkel-

centrum.” Familie Spoorenberg heeft
familie in de buurt wonen, dus kent de
regio al een beetje. Over het verschil
tussen hun eigen woonplaats en
Horst aan de Maas zijn de families het
eens: “Horst en omstreken is een stuk
landelijker dan Maarheze.”
Familie Spoorenberg gaat vanavond
weer richting huis, in tegenstelling tot
familie Verweerden. Zij vieren nog een
aantal dagen vakantie. “We genieten
nog even lekker van het gezin”, vindt
de familie.

BRAND 24 X 33cl € 9,95

Wijn van de maand:

het gerenommeerde wijnhuis
S L I J T E R I J Pieter Cruythof.

WEIJS
DRANKENHANDEL

Pieter Cruythof brengt wijnen met een eigen karakter.
Stuk voor stuk kwaliteitswijnen met body.

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

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

Actieprijs nnay
Chardo
t
o
rl
Me en 9 per ﬂes
€ 5,9
,99

Doosprijs

€ 27

Actieprijs é
ros
h
C enin ener ﬂes
p
9
,9
4
€
,99

Doosprijs

€ 24

JE RIJBEWIJS HALEN?

Voor meer info kijk op www.rijschoolsmits.nl of bel 06-17118491.
Interesse? Maak snel een afspraak voor een gratis proefles.
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Glasvezel uitgelegd
Het is waarschijnlijk weinig inwoners van de gemeente ontgaan, afgelopen maanden werd er druk gelobbyd
voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas. Glasvezelbedrijf Reggefiber wil in de gemeente
Horst aan de Maas zo’n netwerk aanleggen als minimaal 30% van de huishoudens voor 11 september een abonnement afneemt bij één van de drie serviceproviders, KPN, Lijbrandt of OnsBrabantNet. Waar gaat het nu eigenlijk om?
Vergelijkingsoverzicht

ADSL

Kabel

Glasvezel

Snelheid

Hoog (maar met hoge overboeking)

Gemiddeld

Hoog

Symmetrisch/asymmetrisch

Asymmetrisch

Asymmetrisch

Symmetrisch

Overboeking

Hoog (1:40)

Hoog (> 1:50)

Laag (<1:10)

Betrouwbaarheid

Gemiddeld

Gemiddeld

Hoog

ADSL, kabel en glasvezel zijn breedbandverbindingen waardoor telefoon,
televisie en internet een huis binnenkomen. Er zijn nog andere internetverbindingen zoals satelliet, WiFi, UMTS, GPRS,
ISDN of analoog.
Glasvezel is een dunne vezel
gemaakt van een speciaal soort glas.
Hierover kan men informatie versturen
en ontvangen met de snelheid van
het licht. Door een laserlicht met hoge
snelheid aan en uit te zetten worden digitale gegevens doorgegeven. Het lichtsignaal wordt door een kastje omgezet
in elektrische signalen die weer naar de
computer gaan. Een glasvezelnetwerk
is een verbinding tot aan de woning. Bij
andere technieken zoals kabel of ADSL is
een deel van het netwerk ook glasvezel, maar bestaat het gedeelte van de
wijkcentrale tot aan de voordeur vaak

uit coaxkabel. Dit is een kabel waar nu
bijvoorbeeld ook televisie door gaat.
Op dit moment ligt er in een groot
deel van de gemeente nog een ADSL- of
kabelverbinding. Hierbij worden door
koperdraden kleine stroompjes gestuurd
om dezelfde gegevens te verzenden.
ADSL komt oorspronkelijk van de
telefoonlijn. Op de twee koperdraadjes
waar een telefoonverbinding mee wordt
gerealiseerd, wordt een extra signaal
gezet. Via dit signaal worden de bits van
het internet getransporteerd. Dit signaal
stoort niet met het telefoonsignaal omdat het in een andere frequentieband
ligt. Kabel gaat via de televisiekabel.
Bij een kabelverbinding zijn er
meerdere huishoudens op één ring
aangesloten, die via een wijkcentrale
aangesloten is op een hoofdnetwerk.
Bij ADSL is iedere telefoonlijn direct op

de centrale aangesloten zijn, en daarna
weer op een netwerk. Voor ADSL geldt
dat de snelheid waarmee je thuis
kunt internetten afhankelijk is van de
kwaliteit en de lengte van de koperlijn.
Hoe verder je van de centrale af woont,
hoe langzamer je verbinding. Kabel en
glasvezel hebben in de praktijk minder
last van fysieke limieten met betrekking tot het netwerk. De aanleg van
glasvezel is duur omdat er een geheel
nieuwe verbinding gelegd moet worden
en de apparatuur om lichtsignalen om
te zetten nog relatief kostbaar is. Een
ADSL-verbinding is in verhouding goedkoop omdat deze over een bestaande
telefoonlijn aangeboden wordt.
Verschillen tussen ADSL, kabel en
glasvezel zitten onder andere in snelheid, de symmetrische of asymmetrische verbinding (of uploaden net zo snel

OPEN DAG VOLKSUNIVERSITEIT
VENRAY:

ZATERDAG 4 SEPTEMBER van 11.00-15.00 uur
Volksuniversiteit Venray, de Clockert, Bergweg 4
Kom naar één van de volgende presentaties/workshops/demonstraties:
n 11.00 Tai Chi
n 11.30 Islam
n 12.00 Wichelroede
n 12.30 Kunstgeschiedenis
n 13.00 Reanimatie
n 13.30 Rome en Latijnse taal
n 14.00 Zhineng qu gong

OPEN AVOND EDUCATIECENTRUM GENNEP
MAANDAG 5 SEPTEMBER van 17.00-18.30 uur
Gemeentehuis Gennep, Ellen Hoffmannplein 1
U MAAKT KANS OP EEN CURSUSBON TER WAARDE VAN € 10,=

voor één van onderstaande cursussen op het gebied van:
n
n
n
n

Algemene ontwikkeling
Communicatietechnieken en assertiviteit
Gezondheid en beweging
Cursussen voor (aanstaande) moeders: yoga, gym,
babymassage

n
n
n
n
n

Informatica
Culinair
Kunst, cultuur en geschiedenis
Hobby, creativiteit, doe het zelf
Talen

Op de open dag kunt u terecht voor informatie over de cursussen zoals die in deze programmabrochure zijn opgenomen. U kunt zich tijdens de open dag/avond uiteraard ook inschrijven.
Van veel cursussen zijn docenten aanwezig om u informatie te geven. Voor het bepalen van uw
instapniveau bij de taalcursussen kunt u de betreffende docent raadplegen.

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

gaat als downloaden), de overboeking
(wordt de capaciteit van je verbinding
met de buren gedeeld of niet) en
betrouwbaarheid (hoe gevoelig is de
verbinding voor bijvoorbeeld magnetische velden of schade).
De reclamecampagne die nu loopt
vraagt of mensen zich aan willen sluiten
of niet. De aanbieder zal de kosten nu
op zich nemen. Later aansluiten kan
ook altijd nog, maar hier gelden wel
aansluitkosten voor.
Waarom bepaalt de gemeente dit
niet? De gemeente laat via een woordvoerder weten dat een kabelnetwerk

zoals glasvezel niet onder de nutsvoorzieningen valt waar de gemeente voor
moet zorgen. Een weg behoort wel
tot hun verantwoordelijkheden, een
digitale snelweg niet. De woordvoerder
geeft verder wel aan dat de gemeente
het belang van een goed netwerk wel
onderschrijft, en dus medewerking
verleent aan organisaties die een netwerk op willen zetten. Een deel van het
glasvezelnetwerk ligt volgens de woordvoerder al, de lijntjes naar de huizen
moeten nog getrokken worden.
Regaeren op dit artikel? Ga naar
www.hallohorstaandemaas.nl

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Griendtsveen
De halfjaarlijkse beurs voor kinderkleding en speelgoed wordt op
zondag 11 september in het gemeenschapshuis aan de Lavendellaan in
Griendtsveen gehouden. De verkoop van kleding en speelgoed is van 11.00
tot 13.00 uur. Goederen kunnen nog ingeleverd worden.
Op de kinderkleding- en speelgoedbeurs kan schone, goede en
moderne kinderkleding vanaf maat
80 tot en met 188, zwangerschapskleding, babyspullen en compleet
speelgoed voor een zelf te bepalen
prijs ter verkoop aangeboden worden.
Een inschrijflijst en prijsetiketten kun-

nen op vrijdag 2 september van 20.00
tot 20.45 uur opgehaald worden in het
gemeenschapshuis in Griendtsveen.
De entree van de beurs bedraagt
1,50 euro. Uitleg en verdere informatie
is ter plaatse te verkrijgen. Deelname
is op eigen risico en telefonische
aanmelding is helaas niet mogelijk.

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2011 t/m april 2012
* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 19 sept. van 13.00-15.00 uur
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 26 sept. van 10.30-12.30 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo. 19 okt. 20.15 uur
* KOUD BUFFET: 2 lessen Start: di. 27 + wo. 28 sept. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 28 sept.18.00 uur
* TAPAS: 3 lessen Start: wo. 1 feb.18.00 of
do. 12 jan. 20.15 uur
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 21 mrt. 20.15 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 13 okt. 20.15 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 16 nov. 20.15 uur
* PASTA: 3 lessen Start: wo. 18 jan. 18.00 uur
* KINDERFEESTJES op woensdagmiddag
* PARTYKOKEN: Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden
feestjes voor groepen van 8-24 personen, gezellig samen
kokkerellen èn eten.

* PERSONEEL GEZOCHT:

Door toegenomen drukte ben ik op zoek naar
iemand voor de begeleiding van partykoken op de
vrijdag- en/of zaterdagavond.

Heb je belangstelling bel: 0478-69 28 03
of mail: jose@kookkelder-meerlo.nl

www.kookkelder-meerlo.nl
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Verlies bij
Janssen de Jong Infra
Janssen de Jong Infra uit Horst leed afgelopen jaar verlies. Maar ondanks
100 ontslagen en een nog groter verlies neemt de aandeelhouder twee
miljoen dividend op en lost deze hun bankschuld af.

Mijlpaal Floriade
De Floriade-organisatie heeft op 19 augustus de 25.000ste bezoeker mogen verwelkomen bij de
kabelbaan over het terrein. Dit zijn nu al 5.000 bezoekers meer dan er in totaal werden verwacht.
Vanwege het grote succes heeft de Floriade samen met exploitant Silvretta Montafon besloten om de
attractie over het Floriadepark nog twee weken langer geopend te houden. Trudy Punt (56) uit Bergen in
Noord-Holland werd vrijdagmiddag verrast door de organisatie. Met een bos bloemen en een oorkonde
werd de 25.000ste bezoeker opgewacht bij de kabelbaan. De oorkonde geeft Trudy Punt recht op een
seizoenspas voor de Wereld Tuinbouw Expo, waarmee zij in 2012 elke dag de Floriade kan bezoeken.
De openingsperiode van de kabelkaan wordt met twee weken verlengd en is voor het laatst te bezoeken
op zondag 16 oktober. Vervolgens gaat het Floriadepark definitief op slot tot aan de opening op 5 april
2012. De kabelbaanmedewerkers gaan voor het winterseizoen terug naar het skigebied Silvretta
Montafon.

Lichamelijke en/of psychische klachten?
Blijf er niet mee lopen!
Heeft u al een tijd last van
lichamelijke en/of psychische
klachten en weet u eigenlijk niet
meer hoe u deze klachten kunt aanpakken?
Dan bent u bij MiCare aan het
juiste adres.
Bij 93% van alle cliënten leidt een
MiCare-Revalidatieprogramma tot
een duurzame oplossing.

De revalidatiebehandelingen worden
door alle
zorgverzekeraars vergoed.
Blijf niet langer
met uw klacht
lopen..
Kom naar onze
Revalidatiekliniek!

www.micare-health.nl
MiCare Heerlen
Terweijerweg 11 Heerlen
Telefoonnummer: 045-7851480

MiCare Sevenum
Markt 28 Sevenum
Telefoonnr: 06-50425772

Janssen de Jong Infra leed een
verlies van 2,6 miljoen euro en moest
eind 2009 en begin 2011 in totaal ruim
100 personeelsleden ontslaan. Toch kon
de aandeelhouder 2 miljoen euro aan
dividend opnemen. Dit geld gaat via
een beslissing van de aandeelhouders
van het moederbedrijf naar de bank.
Het bouwbedrijf zal hierdoor in de
toekomst minder afhankelijk worden
van de banken.
Door het geld uit de onderneming te trekken en het verlies is de
solvabiliteit van Janssen de Jong Infra
gedaald van 19% naar 11%. Er is
nu nog 2,6 miljoen euro aan eigen
vermogen op een totaal balanstotaal van 23 miljoen euro. Janssen
de Jong Infra zag de omzet in 2010
bijna halveren naar 60 miljoen euro.
Het bedrijf reageerde op de lagere
omzetten onder meer met een nieuwe
strategie en een reorganisatie.
Johan Janssen van Janssen de
Jong Infra zegt dat de oorzaken van
het verlies tweeledig is. “In de eerste
plaats staat de inframarkt enorm
onder druk met als gevolg dat er ver
onder kostprijs wordt ingeschreven
bij aanbestedingen. Daarnaast heb-

ambulant
pedicure

06-45054239

www.ambulantpedicure.webklik.nl

ben de reorganisaties natuurlijk ook
hun impact op het rendement van de
onderneming”, zegt Johan. Hij geeft
aan dat de inframarkt veel merkt
van het instorten van de financiële
markten. “In Noord-Brabant en Limburg
alleen al zijn zeven bedrijven gestopt of
failliet gegaan.”
De toekomst bestaat voor Janssen
de Jong Infra ook uit twee delen, wat
betreft Johan. “De crisis gaat voorbij.
Wel later dan men denkt, verwacht ik,
omdat de bouw laatcyclish is. We merkten de impact van de crisis later dan
andere branches, en het zal langer
duren voordat wij eruit zijn.” Hij geeft
ook aan dat Janssen de Jong Infra op
het moment ook nog hard werkt om de
opgelopen imagoschade te herstellen.
“En dat verloopt erg goed. We zijn al
twee jaar hard aan het werk om dat
vertrouwen te herstellen.” Hij verwacht
niet dat de branche de komende paar
jaar structurele winst gaat maken,
“het gaat overleven worden”, zegt hij.
“Het gaat bergopwaarts, er is herstel,
maar de branche heeft nog zeker twee
jaar nodig om alles boven te komen.
En wat Janssen de Jong Infra betreft
komen we hier uiteindelijk sterker uit.”
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Ik roep graag reacties op
Helen Janssen is de vrouw achter Prutsdesign. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden zijn haar creaties uniek en is de kwaliteit top. Vrijdag
26 augustus opent ze de deuren van haar bijzondere atelier aan de Melatenweg in Horst.
wegdoen. Daarom ben ik begonnen
met het maken van unieke creaties.
Daarbij combineer ik stoffen van oude
kleren met nieuwe. Kijk hier, deze
broeken bijvoorbeeld zijn gemaakt van
oude T-shirts. En alles wordt op maat
gemaakt. Voordat ik voor een klant iets
ga maken, kijk ik eerst naar wat voor
persoonlijkheid het is. Door te vragen
kom ik er achter wat iemand echt
leuk vindt. Met deze informatie ga ik
vervolgens aan de slag.” De creaties
van Helen zijn vaak bijzonder kleurrijk
en anders dan anders. Haar doelgroep
bestaat uit mensen die de confectie
zat zijn. “Het zijn vooral mensen die
zich willen onderscheiden, juist door
zichzelf te zijn.”

Groen is mijn
favoriete kleur

Helen Janssen is coupeuse, maar
dan anders. Dat zie je direct als je haar
atelier binnenwandelt. Ze is creatief,
eigenwijs en vooral erg enthousiast.
“In 2008 heb ik mijn baan bij Leolux

in Venlo opgezegd. Je kent het wel,
je wordt veertig en je wilt iets anders
met je leven. Van huis uit ben ik
coupeuse.
Buiten mijn vaste werk om deed

ik al verstelwerk. Ik wilde echter zelf
kleren gaan maken”, vertelt Helen met
een inspirerend enthousiasme. “Ik vind
het zonde dat mensen tegenwoordig
zo gemakkelijk hun ‘oude’ kleren

Wie door het atelier van
Prutsdesign wandelt wordt vooral
overweldigd door de prachtige, heldere
kleuren van de creaties. Dat contrasteert met de eenvoudige opzet van
het pand. Het is duidelijk dat Helen de
zaken professioneel aanpakt. “Ik heb
de aankleding bewust rustig gehouden,
alleen de gifgroene vloer steekt duidelijk af. Groen is mijn favoriete kleur,
vandaar.”

DE 3VROUWEN

ZET UW VAKANTIE VOORT IN UW NIEUW HUIS
AMERICA
ERICAPLEIN 7

SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

GRUBBENVORST
BURG. CREMERSSTRAAT 6

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

HORST
METERIKSEWEG 56

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 130.500,- k.k. De maandelijkse
canon bedraagt ca. € 139,33. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond € 167.500,- k.k.

KOOPSOM € 130.500,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 130.500,- k.k. De maandelijkse
canon bedraagt ca € 220,-. Vraagprijs bij aankoop
met eigen grond € 199.000,- k.k.

KOOPSOM € 130.500,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 170.500,- k.k. De maandelijkse
canon bedraagt ca. € 201,67. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond € 225.000,- k.k

KOOPSOM € 170.500,- k.k.

Geheel onderkelderde hoekwoning gelegen op
loopafstand van het centrum. 4 slaapkamers,
5 mogelijk! Badkamer (2004 vernieuwd).
Vrije achterom. Gunstig geprijsd!
Perceeloppervlakte 170 m². Inhoud 410 m².

VRAAGPRIJS € 189.500,- k.k.

De uitzonderlijke creaties van
Prutsdesign worden niet via winkels
verkocht. Ze vinden hun weg rechtstreeks naar particulieren, die zelf bij
Prutsdesign aankloppen. “Ik verkoop
geen massaproduct. Wat ik maak is
uniek en ik roep er graag reacties
mee op.” Naast maatkleding maakt
Helen van verpakkingsmateriaal heel
kleurrijke tassen. Een handtas met
een chipszakje erin verwerkt of een
heuptas met een grappige tekst erop
zijn geen uitzonderingen. Bovendien
geeft Helen naailes en doet ze ook het
alledaagse verstelwerk.
“Ik geef naailessen in de
Kantfabriek, maar ook hier ‘aan huis’.
Allemaal heel laagdrempelig. Mensen
kunnen aangeven wanneer ze naar de
les willen komen. Bovendien mogen
ze zelf bepalen wat ze tijdens de les
willen doen.
Helen neemt plaats achter de
naaimachine en haar gezichtsuitdrukking verandert. Dan maakt de
opgewekte, enthousiaste blik plaats
voor pure concentratie. “Kwaliteit
staat bij mij voorop. Ik lever dus geen
prutswerk. De klanten zijn vaak erg
blij met datgene wat ik voor hen heb
gemaakt. Vooral de moeilijkste klussen
zijn het leukste. Daar kan ik heerlijk het
meeste van mezelf inleggen.”

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

Vrijstaande woning met aanpandige garage
gelegen nabij centrum. L-woonkamer met gesloten
leefkeuken. Geheel omsloten achtertuin op het
zuiden met speels niveauverschil. Koop op erfpacht
ook mogelijk. Perceeloppervlakte 405 m².
Inhoud 420 m³.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

HORST
BROEKWEG 15

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 175.500,- k.k. De maandelijkse
canon bedraagt ca. € 238,33. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond € 237.500,- k.k.

KOOPSOM € 175.500,- k.k.

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
LIBRIJE 48

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). Ruime luxe leefkeuken
(2003). 4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 355 m².
Inhoud 494 m³.

Modern appartement gelegen op de 3e etage met
eigen parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen
maar liefst 64 m². Gezamenlijke binnentuin.
Lift aanwezig. Woonoppervlakte 120 m².
Inhoud 385³.

VRAAGPRIJS € 275.000,- k.k.

KOOPSOM € 275.000,- v.o.n.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

MELDERSLO
RECTOR MULDERSTRAAT 9

NIEUW

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

donderdag vrijdag zaterdag
★ Witte bollen 4+1 GRATIS
★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
maandag dinsdag woensdag

Vrijstaande levensloopbestendige woning gelegen
op korte afstand van centrum. Ruime woonkamer,
3 slaapkamers op de begane grond. Vaste trap naar
verdieping met 1 slaapkamer en grote zolderruimte.
Aanvaarding per direct! Perceeloppervlakte 659 m².
Inhoud 692 m³.

VRAAGPRIJS € 279.000,- k.k.

Ruime vrijstaande woning met inpandige garage.
In 2008 en 2011 volledig gerenoveerd. Super-deluxe halfopen keuken met Miele apparatuur.
Vijf grote slaapkamers, complete badkamer (2008).
Perceeloppervlakte 690 m². Inhoud 930 m³.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS € 399.000,- k.k.

★ Waldkorn croissants
3+1 GRATIS
★ Open abrikozenvlaai
van 7,60 voor 6,75
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Horster schoorsteenveger ook in zomer actief

Nu al maatregelen
treffen voor stookseizoen
Een schoorsteen vegen op een zomerdag lijkt enigszins overdreven maar dat is het allerminst. Juist in een
periode waarin nauwelijks of niet gestookt wordt, kan een rookkanaal problemen opleveren. Rob Schippers (41) uit
Horst is schoorsteenveger en weet wat hem te doen staat. Schippers is naast schoorsteenveger ook lid van de
vrijwillige brandweer bij post Horst.

winkel&bedrijf 11
Starters in de regio
Destacado
Bedrijf
Destacado
Eigenaar Robert en Miranda
Hermans-Groenen
Adres
Gelderdijk 32
Sevenum
Telefoon 077 851 59 96
E-mail
Info@destacado.nl
Website www.destacado.nl
Sector
Catering,
kok aan huis
Start
mei 2011
Activiteiten
Jubileum, gezellig samenzijn,
bedrijfsfeestje, vergadering…
Voor elke gelegenheid groot of
klein: Destacado zorgt voor een
smaakvol buffet. Destacado kan
een heerlijk diner komen
bereiden. Destacado bezorgt
smaakvol belegde broodjes.
Dit alles kan in een privésfeer bij

u thuis maar ook op een andere
locatie of bij bedrijven.
Kortom wij staan met onze
kennis en passie graag voor u en
uw gasten klaar!
Doelgroep
Zowel particulieren als
bedrijven kunnen bij Destacado
terecht.
Onderscheidend vermogen
Destacado staat voor puur en
smaakvol genieten. Destacado
maakt vooraf graag persoonlijk
kennis met de gasten.
Het bedrijf heeft eigen culinaire
ideeën en tal van smaakvolle
keuzes, maar de wensen van de
gast staan voorop! Laat het
weten, Destacado staat voor u
klaar!
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(077) 851 59 96

www.destacado.nl

Schoorsteenveger Rob Schippers aan het werk
Schippers is al zes jaar schoorsteenveger. Zijn werkgebied ligt in een
straal van zo’n dertig kilometer rond
Horst. “Ik reinig rookkanalen van open
haarden en kachels. Daarnaast geef ik
advies bij nieuwbouw of verbouwingen
van rookkanalen. Vaak is een rookkanaal te klein en de kachel te groot. Dat
leidt dan onherroepelijk tot problemen”, zegt Schippers.
De piek van het schoorsteenvegen
ligt in oktober, november en direct na
het stookseizoen in de lente. “In het
voorjaar maken sommige vogels nesten in een schoorsteen die ik dan in de

zomer verwijder. Vooral nesten die er
al jaren zitten kunnen keihard worden,
maar die moeten eruit wil je veilig
kunnen stoken. De grootste problemen
zijn echter achterstallig onderhoud
en bouwschuim of isolatiekorrels die
bij een verbouwing in de schoorsteen
terechtgekomen zijn. Bij het opstoken
van een kachel ligt een schoorsteenbrand dan op de loer”, zegt Rob.
De Horstenaar plant zijn werkzaamheden op tijd en datum. De dag voor
Kerstmis is een speciale dag in zijn
agenda. “Die is ’s morgens vaak nog
leeg maar aan het eind van de dag niet

meer. Dat komt omdat mensen er vaak
eigen stookgedrag op nahouden en op
kerstavond de kachel of open haard
willen gebruiken.
Het is niet de eerste keer dat ik
op kerstavond de klokken van de
nachtmis hoor terwijl ik bezig ben met
het schoonvegen van een rookkanaal.
Wanneer mijn klanten veilig genieten
van hun kachel, geniet ik ook. Ik ben
pas tevreden wanneer mijn klanten dat
ook zijn. Er zijn maar weinig mensen
die kunnen zeggen dat ze een vrijwillige brandweerman als schoorsteenveger hebben”, besluit hij het interview.

Luxe catering, inspirerende buffetten,
ontbijtservice, vers belegde broodjes aan huis bezorgd,
privé-kok aan huis.

Puur en smaakvol genieten

Fysiotherapie via internet
Steeds meer bedrijven bieden via internet hun producten of diensten aan. Boeken, cd’s, kleding en zelfs
eten: je kunt tegenwoordig bijna alles online bestellen. Nieuw in onze regio is Mijn Fysio Online, een aanvullende service van Fysiotherapie Westsingel in Horst
“Het gaat om een test die één
jaar duurt”, vertelt Mayon Roeffen
van Fysiotherapie Westsingel. Samen
met 25 fysiotherapeuten in het land
draait Mayon een proef met informatie over fysiotherapie en het geven
van therapie online. “We behandelen
via de site Mijn Fysio Online in de
pilot fase alleen lage rugklachten.
Aan de ervaringen die wij opdoen in
de testfase van de site kunnen we
tussentijds aanpassingen doorvoeren
om het gebruiksgemak van de site te
verbeteren.”
“Er zijn twee sites”, vervolgt
Mayon. “Op www.fysioonline.nl kunnen patiënten informatie over hun
klachten opvragen. De werkelijke
behandeling van de klachten vindt
plaats via www.mijnfysioonline.nl
Na de screening van de patiënt wordt
bekeken welke behandelmethode
precies toegepast moet worden. Als
de patiënt via de site verder geholpen kan worden, krijgt hij of zij een

inlogcode. Binnen een afgeschermd
gedeelte van de site kan de behandeling vervolgens interactief, door middel
van oefeningen, worden voortgezet. De
fysiotherapeut onderhoudt vervolgens via een mailbox contact met de
patiënt. Na enkele weken vindt er een
evaluatie plaats om te bezien of de behandeling gestopt dan wel voortgezet
moet worden.”
Een voordeel van de behandeling
online is onder meer de tijdswinst voor
de patiënt. “Vooral mensen die weinig
tijd hebben, kunnen gebruik maken
van deze service. Ze hoeven dan niet
continu naar de praktijk te komen.
Met filmpjes worden de oefeningen
weergegeven. Dat is voor de patiënt
veel duidelijker dan de papieren
voorbeelden die ze van ons mee naar
huis krijgen. Het is overigens beslist
niet de bedoeling dat Fysio Online de
gehele fysiotherapeutische behandelingen gaat overnemen. Het is een extra
service die wij aanbieden.”

Het verdient aanbeveling om
vooraf te bekijken of de behandeling
via Fysio Online vergoed wordt door
de zorgverzekeraar. “We willen met
de online service de patiënten ook
correct informeren over de klachten
die ze hebben. Het gebeurt maar al te
vaak dat men op internet informatie
gaat zoeken over de eigen klachten
en op het verkeerde been gezet naar
de praktijk komt. Er zijn mensen die
ons exact kunnen vertellen wat ze
mankeren. In de praktijk blijkt het dan
vaak reuze mee te vallen.”
De pilotfase duurt nog tot april
2013. Tijdens de testfase kan door
patiënten feedback worden gegeven.
Met de informatie gaan de mensen
achter Fysio Online aan de slag om
de service via de site te verbeteren.
“Als blijkt dat het behandelen van
fysiotherapeutische klachten online
aanslaat, gaan we de service verder
uitbreiden naar de andere gewrichtsklachten”, besluit Mayon Roeffen.

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

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

24 uur service

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier
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Chitanie Dennis
In 2008 opende restaurant ‘Chitanie Dennis’ aan de Groenewoudtstraat in Horst haar deuren. Eigenaar Dennis
Chitanie ging enthousiast van start. Tot de economische crisis voor behoorlijk wat tegenwind zorgde. Door een
radicale koersverandering heeft Dennis Chitanie weer goede vooruitzichten.

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver

cultuur 01

01
10

Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl
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zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

“Ik heb een paar zware jaren achter
de rug”, verzucht Dennis Chitanie. Hij is
even de keuken uitgelopen om HALLO
te woord te staan. “Na een goede
start in 2008 kwam de economische
crisis. Een slechter moment om een
restaurant te beginnen, had ik niet
kunnen kiezen. Maar ja, niemand had
het kunnen voorzien. Het betekende
voor mij een nieuw concept bedenken
en de schouders er onder.” Dennis
Chitanie, 48 lentes jong, is eigenaar
van het restaurant ‘Chitanie Dennis’ in
Horst. De eetgelegenheid is gevestigd
in een prachtig monumentaal pand.
“Toen ik op zoek was naar een locatie,
kwam ik via een horecamakelaar hier
in Horst terecht. Ik was op slag verliefd
op dit pand en vooral het interieur.” Het
restaurant straalt bijzonder veel sfeer
uit. De indeling met de verschillende
kamers geeft de bezoekers een gevoel
van ‘gezellig onder ons’. Dennis wijst

ons op de tuin. “Veel gasten zijn verrast
over de aanbouw en de ruime tuin achter het pand. Hier houden veel mensen
hun bruiloft. Maar ook een familiefeest
of een minder prettige gebeurtenis als
een koffietafel na een begrafenis kan
hier worden gehouden.
In 2009 heeft Dennis een nieuw
concept toegepast in het restaurant.
“Gedwongen door de crisis ben ik
gestart met het verrassingsmenu. Ik beperkte de keuze, omdat de kosten voor
een à la carte-menu letterlijk de pan uit
rezen. Het werd gelukkig een succes.
Inmiddels kunnen de gasten kiezen
uit verschillende combinaties binnen
de menukaart. Nog steeds moeten
bezoekers wennen aan de combinatie
van een betaalbaar menu en een sjieke
ambiance. Bovendien begroet ik de
mensen persoonlijk bij binnenkomst en
leid ik ze rond. Ik wil laten zien dat ik
trots ben op mijn restaurant.”

Het restaurant heeft een roerige
tijd gekend. “Op een gegeven moment
stond ik voor de keuze: sluiten of doorgaan. Ik heb voor het laatste gekozen.
Inmiddels heb ik een vaste klantenkring en dat doet me deugd. Opvallend
vind ik dat de doelgroep breder wordt.
Ik zie steeds meer jonge mensen aan
tafel.” Op de vraag wat hij van de
komst van een nieuw restaurant even
verderop in de straat vindt, antwoordt
Dennis: “Ik zie het als een toegevoegde
waarde. Mensen gaan natuurlijk uit
nieuwsgierigheid kijken, maar het
biedt ook kansen voor Chitanie Dennis.
In september kom ik met een nieuwe
kaart. Het 25 euroconcept blijft overeind. Wat er op staat, is grotendeels
door de klanten zelf bepaald. In ieder
geval staat er wild en entrecôte op. En
de sfeer blijft uiteraard ook hetzelfde,
daarvoor ga je per slot van rekening uit
eten.”

A d ve r to r i a l

Met een flits van uw
ongewenste haargroei af!
Huidzorg Horst (voorheen de Praktijk voor huidverbetering Wendy Kuunders) is gespecialiseerd in definitief
ontharen. De behandelaars Wendy Kuunders en Evelien Minten hebben beiden een huidtherapeutische achtergrond.
Tijdens de vakantieperiode is het
plezierig als je niet steeds tussendoor
in de weer bent met haargroei maar
lekker kunt genieten van je vakantie.
Dat geldt natuurlijk ook voor de rest
van het jaar. Bij ons bent u aan het
juiste adres als u niet meer wilt
scheren, harsen of epileren. De huid
heeft hiervan vaak veel te lijden, met
name in het gelaat.
Het is een tijdrovende klus en
het hele jaar door een terugkomend
ritueel waarvan het effect slechts kortdurend is. De behandeling is pijnloos,
veilig en snel. Behandelingen voor
ongewenste haargroei in het gelaat
worden doorgaans vergoed door de
meeste ziektekostenverzekeraars.
Wij plannen altijd eerst een intakegesprek; tijdens dit gesprek worden de
methode en de behandeling uitgelegd.
Daarna volgt een analyse van de huid
en een test, zodat u een beeld heeft
van de behandeling. Het intakegesprek

is kosteloos en vrijblijvend.
U kunt bij ons ook terecht voor de
behandeling van oedeem, acné, eczeem,
pigmentproblemen, couperose, rosacea,
en (acné)littekens. Voor meer informatie
en/of het maken van een afspraak kunt u
contact met ons opnemen:

Huidzorg Horst
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
www.huidzorghorst.nl
info@huidzorghorst.nl
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De kindermarkt tijdens de harmoniefeesten moet meer ruimte krijgen
Er kwam een grote hoeveelheid stemmen op deze stelling. Maar liefst 87%
was het eens met de stelling, terwijl 13% het oneens was. Al 35 jaar wordt
in het centrum van Horst door de Koninklijke Harmonie Horst de jaarlijkse
kindermarkt georganiseerd. Deze markt is een geweldige publiekstrekker, met
ruim 7.000 bezoekers per jaar. Zo’n 1.500 kinderen zoeken een plekje in het
centrum om hun handelswaar aan de man te brengen. Met de nieuwe indeling

van het Horster Erf is het aantal terrassen flink gegroeid en het aantal evenementen in het centrum sterk toegenomen. Hierdoor komt de organisatie van
de Harmoniefeesten in het nauw. Peter Rechsteiner ziet de kindermarkt als een
hoogtepunt. Hij vertelt echter dat hij nu niet meer gaat. “Het is veel te druk en
de kinderen hebben veel te weinig plaats. Als men meer straten gebruikt voor
de kindermarkt wil ik er nog eens over denken”, laat hij weten.

Online fysiotherapie is een nuttige aanvulling
op de traditionele werkwijze
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Steeds vaker kunnen artikelen en diensten besteld worden via internet.
Boeken, cd’s zelfs eten kunnen we online bestellen. In Horst is een test gestart
met het interactief behandelen van rugklachten door fysiotherapie Horst. Via een
website kunnen patiënten informatie krijgen over hun klachten, maar ook een
volledige fysiotherapie behandeling ondergaan.
Om de drempel laag te houden, zodat patiënten gemakkelijker aan het idee
kunnen wennen, worden momenteel alleen lage rugklachten in behandeling
genomen. Eén van de grote voordelen van de behandeling online is de tijdswinst.

Afgelopen

Mensen, die weinig tijd hebben of de praktijk moeilijk kunnen bereiken, kunnen
voortaan ook online beroep doen op fysiotherapie. Zodra duidelijk is of het online
behandelen van de klachten succesvol is, zullen ook andere gewrichtsklachten in
behandeling worden genomen. Een nadeel is echter dat vooral ouderen , die vaak
nog niet over internet beschikken, geen gebruik kunnen maken van deze service.
De vraag is hoe het idee in de praktijk gaat uitpakken. Hoeveel mensen kunnen
in de nabije toekomst online worden behandeld. En welke diensten worden straks
nog meer via internet aangeboden?

Uitslag vorige week (week 33) > er moeten hoge boetes komen op het achterlaten van zwerfvuil > eens 89% oneens 11%

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas
B02217_Wingerd_Adv104x48.indd
14-06-2011 09:18:03
(bijv. hoor/wederhoor) zijn2op deze communicatie niet van toepassing.

Glasvezel in buitengebied?
In Horst aan de Maas kunnen we kiezen voor glasvezel, maar dat geldt
niet voor iedereen.
Op dit moment loopt een grote
actie om inwoners te interesseren
voor glasvezel. Glasvezel is er voor televisie, telefoon en zeer snel internet.
Maar dit geldt niet voor iedereen. De
bewoners in het buitengebied kunnen zich niet aanmelden. Een goede
digitale ontsluiting is belangrijk voor
iedereen en daarom heeft het CDA

hierover al raadsvragen gesteld.
In het buitengebied van Horst aan
de Maas wonen veel burgers en zijn
veel bedrijven gehuisvest. Dat zijn
grote en kleine bedrijven, bestaande
bedrijven en starters. Voor iedereen die
woont en werkt is een betrouwbare en
snelle digitale ontsluiting belangrijk.
De glasvezelplannen zoals die er nu

liggen voorzien hier niet in. Reden voor
het CDA om dieper in dit onderwerp te
duiken. Is glasvezel echt niet overal mogelijk en waarom niet? Is het inderdaad
te duur? Zijn er mogelijkheden om iets
aan die kosten te doen? Zijn er partijen
die kunnen ondersteunen bij de realisatie? Zijn er eventueel andere technische
mogelijkheden voor het buitengebied?
Allemaal vragen waar we graag
een antwoord op willen hebben.
Daarom hebben we contact gelegd

Cactus
Column

met Reggefiber (die de glasvezel
aanleggen) en de provincie Limburg.
Bij de provincie ligt veel informatie
en zij kunnen helpen onze vragen te
beantwoorden.
De glasvezel in het buitengebied
krijgt alle aandacht van het CDA en
we zullen ons in gaan zetten voor een
goede digitale ontsluiting van de hele
gemeente Horst aan de Maas.
Marlies Janssen.
CDA raadslid Horst aan de Maas

De vakantie is bijna voorbij.
Voor zeer veel mensen is die
vrije periode er een geweest
van regen, wind en warme
truien. Kortom, zo snel mogelijk
vergeten en weer aan het werk.
De vakantieperiode van de
gemeenteraad is eindelijk ook
weer voorbij. De raadsleden zijn
al weer druk bezig met het
stellen van schriftelijke vragen
en het college is er ook weer
klaar voor. En dan maar zien
wat of er de komende tijd voor
belangrijke zaken op de
raadstafels verschijnen. Zo zal
er minstens weer een jaar
worden voortgeborduurd op de
wel- of niet-vestiging van
megastallen en zal de daaraan
verwante club Behoud de Parel
een dependance willen gaan
vestigen in Griendtsveen. Deze
plaats heeft namelijk net
zoveel, zo niet méér recht op de
naam Parel.
De echte natuur met bloeiende
heide is daar volop aanwezig en
doet de megastallen helemaal
vergeten. Rowwen Hèze geeft
het goede voorbeeld door
concerten te gaan geven in de
Mariapeel, zo komen muziek en
natuur dicht bij elkaar.
Schitterend toch in deze
losgeslagen wereld?
Dus dorpsgenoten, stap
eens op de fiets en ga de hei
op. Bij het binnenkomen van
het centrum van Horst valt het
meteen op, de fraaie bloembakken die in het kader van de
dorpsverfraaiing her en der zijn
neergezet. Ook de winkeliers
vinden het prachtig maar
waarom, is hun vraag, staan er
geen bakken in de winkelstraten zelf? Ja, daarvoor moet je
bij de gemeente zijn maar
waarschijnlijk vinden ze daar de
straten te smal voor en hebben
de fietsers de ruimte hard nodig
om met z’n drieën of meer
naast elkaar te kunnen rijden.
Het is maar net waar of je de
prioriteit aan geeft! Dat steeds
meer dorpsgenoten klagen over
de rotzooi op straat na het
weekend, is een hoopvol teken.
Zoals Cactus al eerder zei: wit?
Nee, groen zal je bedoelen.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
25 augustus 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Werksessie gemeenteraad
Kaderbrief 2011
De raad houdt op donderdag 1 september
2011 om 20.00 uur een werksessie over de
kaderbrief 2011 in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas (HadM).
Tijdens deze bijeenkomst maken alle politieke
partijen hun wensen bekend voor het begrotingsjaar 2012. Aan de hand van deze wensenlijst gaan de raadsleden daarover met elkaar
in discussie. De raad wil – in de zogenaamde
Kaderbrief 2011 - uitgangspunten (kaders) voor
burgemeester en wethouders (B&W) opstellen.
B&W houdt met deze uitgangspunten rekening
bij het opstellen van de begroting 2012.
In de raadsvergadering van 13 september
staat deze Kaderbrief als raadsvoorstel op de
agenda.
Kaderbrief 2012
In de toekomst wil de raad meer tijd uittrekken
bij de voorbereiding van wensen en uitgangs-

Nieuws

punten voor een volgend begrotingsjaar. In het
voorjaar van 2012 gaat de raad daarom al aan
de slag met Kaderbrief 2012; de uitgangspunten
voor het begrotingsjaar 2013.
Welkom
Wilt u weten wat de wensen van de raad zijn
voor het begrotingsjaar 2012? Kom dan luisteren op donderdag 1 september 2011 vanaf
20.00 uur. U bent van harte welkom!

Duurzaam bosbeheer in de
gemeente Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas beheert haar
bosgebieden, bijna 600 hectare groot, op een
duurzame en verantwoorde manier. Om dit te
onderstrepen heeft de gemeente zich laten
certificeren voor haar bosbeheer middels het
groepscertificering via de Unie van Bosgroepen.

Trimzwemmen op dinsdagmiddag.
Op dinsdagmiddag sportief bezig zijn met uw
lichaam. Dat kan: er is een groepsles waarbij
aandacht wordt besteed aan zwemslagen en
andere bewegingsvormen. U werkt zowel aan
uw uithoudingsvermogen als aan de zwemtechnieken. Het trimzwemmen is van 13:30-14:15 uur.

Zij ontvangt hiervoor het FSC certificaat. Op
woensdag 24 augustus 2011 ontvangt wethouder
dhr. F. Selen het FSC certificaat, uit handen
van directeur M. de Wit, van Bosgroep Zuid
Nederland. Voor meer informatie zie:
www.horstaandemaas.nl

De zomervakantie voorbij, start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons
kunt u terecht voor o.a. Aqua Zumba, Aqua
Joggen, Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus
kom gezond en verantwoord sporten bij ons.

Vrijdag 26 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 27 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 29 augustus
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 30 augustus
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 31 augustus
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Aanmeldbon

personen.

Ja, ik ﬁets op 14 september mee!

Ik kom met

America

Vrijwillig
op de ﬁets!

Horst

Fietsmaatje gezocht?
Bent u alleen, maar zoekt u vooraf een
ﬁetsmaatje? Dan kunt u zich telefonisch
aanmelden. Telefoon 077-4779777
(Loek Logister, gemeente Horst aan
de Maas). Of sluit u op 14 september spontaan aan bij andere – alleen ﬁetsende – deelnemers.

Organisatie
Werkgroep Beleef de Dag, waarin vertegenwoordigers van gemeente Horst
aan de Maas, de KBO’s, Synthese en de
Zorggroep. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Hans Chlon van Synthese.
Tel.: 077-3978500. E-mail: h.chlon@
synthese.nl.

Fietstocht Beleef de Dag

Scootmobielen
De route is helemaal met de scootmobiel
te rijden. U dient er wel zelf van overtuigd te zijn dat u en uw scootmobiel
in staat zijn om de route van 40 km te
volbrengen. Deelname is op eigen risico.
In geval van nood kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de organisatie.

Beleef-de-Dag-activiteiten
Op www.beleefdedag.nl vindt u alle activiteiten die in Horst aan de Maas worden
georganiseerd voor 55-plussers.

Startlokatie

Inschrijven
Wilt u meeﬁetsen, dan moet u de bon
hiernaast invullen en inleveren.
Dat kan op de volgende plaatsen:
• Gemeentehuis Horst aan de Maas
(tijdens kantooruren);
• KBO-ruimte Sevenum. Ingang Maasbreeseweg naast C.C. De Wingerd.
Openingstijden:
- woensdag 14.00 tot 17.00 uur
- vrijdag
10.00 tot 12.00 uur
• KBO-ruimte Grubbenvorst
in ’t Haeren.
Openingstijden
- maandag 10.00 tot 12.00 uur
- zaterdag 10.00 tot 12.00 uur.

Amusement
Op de rustplaatsen is gezorgd voor
amusement. De ﬁetstocht eindigt bij C.C.
’t Gasthoês met een gevarieerd muzikaal
programma. Het complete programma
ontvangt u op 14 september.

Tips en opmerkingen
Deelname is op eigen risico. Zorg dat uw
ﬁets in orde is (bandenplaksetje meenemen!). Neem de verkeersregels in acht
en volg strikt de aanwijzingen van de
verkeersregelaars op. Let op de weersverwachting en pas daar uw kleding op
aan.

14 september 2011

De ﬁetstocht vindt
plaats op woensdag
14 september 2011.
De route is ca. 40
kilometer. Er zijn
twee startpunten:
1. Parkeerplaats Boscafe Het Maasdal, Tienrayseweg te Horst. Startijd
tussen 09.00 en 11.00 uur.
2. Peelmuseum te America. Starttijd
tussen 10.00 en 11.00 uur. Bij de
start ontvangt u een lunchpakket en
een tegoedbon voor een kop kofﬁe met vlaai (alleen inwisselbaar bij
Boerderij ’t Platteland te Veulen). En
natuurlijk de ﬁetsroute met activiteitenprogramma.

Bij de inschrijving dient u het inschrijfgeld
van € 5,- contant te betalen. U ontvangt
dan de Beleef-de-dag-rugzak 2011. Deze
rugzak is op 14 september het startbewijs. Inschrijven kan t/m 7 september.

AANMELDBON

Een ﬁetstocht voor 55-plussers in de
gemeente Horst aan de Maas!

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst
Tel: (077) 477 97 25.

Inzameling afval

HERINNERING - INSCHRIJFTERMIJN VERLENGD
De Beleef-de-dag-ﬁetstocht

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

Donderdag 1 september
• Inzameling restafval omgeving Melderslo, Horst-Zuid
Vrijdag 2 september
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 3 september
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00 uur)
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Inzameling KGA gemeentewerken (10.00-14.00 uur)
• 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.

Commissie Ruimte
30 augustus 2011
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
30 augustus 2011 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas
(HadM).
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Verslag commissie Ruimte 21 juni 2011
• Beleid intensieve veeteelt en visie
glastuinbouw
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 30 augustus 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Misverstand over glasvezel-inschrijving
Bij de gemeente komen meldingen binnen dat
er bij inschrijvingsactiviteiten bij inwoners aan
de deur zo nu en dan wat verwarring ontstaat
over de kosten voor deelname aan het glasvezelnet. Ietwat overijverige verkopers wekken de
indruk dat wanneer men nu niet overgaat tot
inschrijving er straks (over twee jaar) sprake zou
zijn van een dure, verplichte deelname. Daarvan

is geen sprake. Feit is dat wanneer men zich
nu inschrijft, de aanleg van de glasvezel gratis
is. Wanneer men later pas besluit tot deelname
aan het glasvezelnet is er waarschijnlijk wél
sprake van aansluitkosten. Hoe hoog die precies
zijn is nu niet bekend. Door de gemeente is
contact opgenomen met de betreffende verkoopmaatschappij en er is beterschap beloofd.

Verkeershinder A73, afsluiting St.Jansweg
en Venrayseweg Venlo
Realisatie nieuwe toe- en afrit Greenportlane
In verband met de nieuwe aansluiting van
de Greenportlane op de A73 geldt ter hoogte
van de aansluiting Venrayseweg (afrit 12) van
maandag 29 augustus tot donderdag 1 september steeds van 19.00 tot 06.00 uur een
halve baanafzetting in zuidelijke richting.
In verband met de werkzaamheden aan de
nieuwe toe- en afrit van de Greenportlane op
de A73 zijn de St.Jansweg en de Venrayseweg van ingang Freshpark tot Heierkerkweg
afgesloten voor verkeer van vrijdag 2 september
19.00 uur tot en met zondag 4 september
14.00 uur. De Heierkerkweg is bereikbaar
vanuit het noorden.
Halve baanafzetting A73 inclusief afsluiting
oostelijke toe- en afrit 12
Donderdag 1 september 20.00 uur tot vrijdag
2 september 06.00 uur en vrijdag 2 september
20.00 uur tot zaterdag 3 september 10.00 uur
geldt een halve baanafzetting op de A73 in
zuidelijke richting (ter hoogte van afrit 12).
Afsluiting toe- en afrit (afrit 12 Grubbenvorst)
Ten behoeve van de aanpassing van de aansluiting is het nodig om de toe- en afrit van de
A73 (afrit 12 Grubbenvorst) aan de westelijke
zijde af te sluiten vanaf donderdag 1 september
19:00 uur tot maandag 5 september 04.00 uur.

Afsluiting Venrayseweg en St. Jansweg
Vanaf vrijdag 2 september 19.00 uur tot zondag
4 september 14.00 uur zal de Venrayseweg
afgesloten zijn vanaf afrit 12 Oost (ingang
Freshpark) van de A73 tot aan de Heierkerkweg (net voorbij afrit 12 West van de A73).
Het betreft een volledige afsluiting van beide
rijbanen en fietspaden. Tevens is de kruising
van de Venrayseweg met de St. Jansweg in
deze periode ook volledig afgesloten voor alle
verkeer. Verkeer vanaf het noorden wordt omgeleid via knooppunt Zaarderheiken en dan terug
naar Grubbenvorst. Verkeer dat de toerit wil
nemen, wordt omgeleid via aansluiting Horst.
Omleidingen
Verkeer dient rekening te houden met extra
reistijd vanwege de omleidingsroutes. Doorgaand verkeer op de A73 blijft gedurende
deze periode mogelijk. De omleidingroutes
staan ter plekke middels borden aangegeven.
De Heierkerkweg blijft bereikbaar vanuit het
noorden via afrit 11, richting Horst / Floriade
(Horsterweg, Venrayseweg).
Voor langzaam verkeer op de Venrayseweg
(landbouw- en fietsverkeer) is een aparte
omleidingsroute ingesteld. Deze loopt via de
kern van Grubbenvorst, Venloseweg, Raaieind
naar de Venrayseweg en omgekeerd.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van deze
week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Venloseweg 32

Lottum
Stokterweg
Hombergerweg 15
Meterik
Dwarsweg 9
Crommentuijnstraat 70

Hegelsom
Pastoor Debijestraat ongenummerd

Sevenum
Zeesweg 26
Ulfterhoek 25
Raadhuisplein 1a

Horst
Gasthuisstraat 89
Nijverheidsstraat 4
Dijkerheideweg ongenummerd
Pastoorsveld 32

Swolgen
Donkerhoek 4
Molenstraat 37
Vinkenlaan 23
Vinkenlaan 11

Kronenberg
Kronenbergweg 17

Tienray
Swolgenseweg 30

Onteigeningsplan
Greenportlane tweede fase
Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit
tot aanwijzing van onroerende zaken ter
onteigening in de gemeenten Venlo en Horst
aan de Maas ter uitvoering van het inpassingsplan Greenportlane van de provincie
Limburg.
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat op verzoek van de minister van
Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 78 van
de onteigeningswet in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas met ingang van 26 augustus
2011 gedurende zes weken een ontwerp koninklijk onteigeningsbesluit met de daaraan ten
grondslag liggende stukken ter inzage ligt. De in
het ontwerp koninklijk besluit op verzoek van
Provinciale Staten van Limburg ten name van
die provincie ter onteigening aan te wijzen
onroerende zaken, zijn nodig voor de uitvoering
van het inpassingsplan “Greenportlane” van de
provincie Limburg.
Het inpassingsplan voorziet in de aanleg van
een regionale verbindingsweg, de Greenportlane.
Deze weg dient tevens ter ontsluiting van het
zogenaamde Klavertje-4 gebied en van het terrein van de in 2012 in Venlo te houden wereldtuinbouwtentoonstelling “Floriade”. De in het
verzoek om onteigening begrepen onroerende
zaken zijn in het inpassingsplan aangewezen
voor de bestemmingen “Verkeer (V)” en “VerkeerRailverkeer (V-RV)”, alsmede de dubbelbestemmingen “Leiding (hoogspanningsverbinding, olie en riool)”. Op deze gronden is voorzien in de aanleg van verkeersinfrastructuur.

Met de tweede fase wordt de uitvoering van de
weg afgerond. De werken die deel uitmaken van
de tweede fase moeten per 1 april 2013 worden
opgeleverd.
De minister van Infrastructuur en Milieu is –
onder voorbehoud van de beoordeling van
eventuele zienswijzen en de resultaten van het
in te stellen onderzoek - in beginsel bereid de
Kroon een positief besluit op het verzoek voor
te dragen.
Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen
belanghebbenden bij het besluit schriftelijk
zienswijzen naar voren brengen bij de Kroon
(Hare Majesteit de Koningin, door tussenkomst
van de minister van Infrastructuur en Milieu
(postbus 20951/ HBJZ / ipc 880 / 2500 EZ Den
Haag, onder vermelding van: onteigeningsdossiernummer 68.2010). Zienswijzen kunnen
ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan de
minister.
Voor nadere inlichtingen over deze procedure
of voor het maken van een afspraak als u
een zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt
u contact opnemen met het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 - 339 38 75
(de heer A.R. Verbeek) of 070 - 339 28 94 (de
heer B. Vink Tzn).
Het ontwerp koninklijk besluit c.a. ligt gedurende
bovengenoemde termijn ook ter inzage bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie
Rijnstraat 8 te Den Haag.

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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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.

Thea Snellen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Lottum ontmoet onze HALLO-verslaggever de 55-jarige Thea SnellenSeuren. De Lottumse is getrouwd met Hay (56) en samen hebben ze een
zoon, Mike, die 26 is. Deze week wordt Thea Geplukt. Een bijzondere vrouw,
en een bijzonder gezin.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Wakker maken
voor een lach

Gegratineerde
courgettes
Benodigdheden: (voor 2 pers)
400 gram courgette
peper en zout
1 theelepel Italiaanse
keukenkruiden
geraspte kaas
1 eetlepel paneermeel
boter
Bereiding:
· Verwarm de oven voor op
175 graden;
· vet een ovenschaal in met
boter;
· was de courgettes, snijd de
uiteinden eraf en snijd de rest
in plakjes;
· doe de plakjes met een
theelepel zout in een pan en
schenk er zoveel water bij dat
ze net onder staan;
· breng het water aan de kook en
laat de plakjes ongeveer
3 minuten zachtjes koken;
· laat ze daarna uitlekken in een
zeef;
· leg de courgetteplakjes nu
dakpansgewijs in de ovenschaal
en bestrooi ze met zout, peper
en de Italiaanse kruiden;
· vermeng de geraspte kaas met
het paneermeel;
· verdeel het kaasmengsel over
de courgettes en leg hier en
daar een vlokje boter;
· zet de schaal op een rooster in
het midden van de oven totdat
het gerecht een lichtbruin
korstje heeft. Dit duurt 10 à 15
minuten.

Ritsepitsers in Sevenum, het geboortedorp van haar echtgenoot.
De mantelzorgster woont graag in
Lottum. “Het is nog steeds een dorp
waar iedereen elkaar kent. De mensen
die er wonen zijn gewoon gebleven.
Dat ons dorp bekend is als rozendorp
geeft me een trots gevoel. Dat komt
misschien wel omdat mijn vader een
rasechte Lottumse rozenkweker is. Iets
veranderen aan Lottum wil ik zeker
niet.” Het mooiste plekje in het rozendorp is weggelegd voor haar eigen
woonomgeving aan de Hombergerweg.
De Maas en het Schuitwater vindt ze
ook mooi. In Horst aan de Maas is het
dorp Sevenum favoriet.
Op de vraag waar de vakantie naar
toe gaat zegt de Lottumse: “We gaan
bijna altijd naar Frankrijk, een prachtig
land met mooie bergen. We bezoeken
elk jaar een andere streek. Meestal
in een huisje op een camping. Tevens
proberen we elk jaar naar Eurodisney te
gaan want daar is Mike gek op”, aldus
de Lottumse. De vakantie van dit jaar
staat nog niet gepland maar komt er
wel, verzekert ze me.

Na alle werkzaamheden in huis en
de zorg voor Mike, kijkt ze in de avonduren graag tv. Homevideos, Benidorm
Bastards, lachfilms, kookprogramma’s
en avonturenfilms zijn haar favorieten.
Sexfilms hoeven wat haar betreft
niet op de beeldbuis te verschijnen.
Thea heeft een hekel aan mensen die
andere mensen pijn doen of bedriegen. Oorlogen en aanslagen vindt ze

De in Lottum geboren Thea Snellen
twijfelt wanneer de verslaggever
informeert of zij Geplukt wil worden.
“Ik heb niets te vertellen en bovendien
lees ik liever de verslagen van andere
Geplukten”, is haar eerste reactie. Lang
duurt haar ‘verzet’ niet want even later
stemt ze toch in. Thea is huisvrouw en
mantelzorgster tegelijk. Ze draagt de
zorg over Mike die het Syndroom van
Down heeft. Mike is veel thuis en Thea
probeert er het beste van te maken. Ze
doen veel dingen samen en ze kan zich

geen leuker en gezelliger werk voorstellen dan het verzorgen van Mike. Dat
is ook haar grootste hobby. “Ik probeer
zoveel mogelijk leuke dingen met Mike
te doen, zoals wandelen, computerspelletjes en samen winkelen. Wanneer
er nog tijd voor mijzelf overblijft lees
ik graag een boek in onze tuin, het
liefste prehistorische romans.” Van het
samenzijn met het gezin, haar ouders
en haar zus met vriend kan ze heerlijk
genieten. Ook brengen ze regelmatig
een bezoekje aan vriendenclub De

verschrikkelijk. Thea lacht graag en kan
niet tegen menselijk leed en geweld.
Haar midden in de nacht wakker
maken mag als er iets te lachen valt
of voor iets lekkers. Uitgaan doet ze
niet meer zo vaak. “Vroeger wel naar
Horst en Sevenum. Het kon niet vaak
genoeg zijn, vooral naar de kermissen
en carnaval. We hebben dertig jaar lang
meegedaan in de optocht van Sevenum
met vriendenclub De Ritsepitsers. De
laatste twee jaar zijn we tijdens de
carnaval een weekend weg geweest
naar zee en dat beviel goed. Voor de
rest gaan we niet meer vaak uit”, aldus
Thea.

Half Abrahamfeest
gevierd
Het gezin heeft veel vrienden. Daar
delen ze lief en leed mee. “Toen Mike
enkele jaren geleden een ongeluk
kreeg in de achtbaan bij Eurodisney,
raakte hij verlamd. We kregen toen
heel veel steun van onze vrienden. Dan
weet je pas echt wat vrienden voor
je betekenen”, aldus Thea. Het leven
van Thea en Hay wordt mede bepaald
door Mike. Vorig jaar werd hij 25 jaar
oud. Toen organiseerde Thea een halfAbrahamfeest voor hun zoon. Ook bij
evenementen zoals Funpop, de MA-Run
en de Truckrun is het gezin aanwezig.
“Als Mike geniet, zijn wij gelukkig”,
sluit de Lottumse het interview af.

Mantelzorgster en
huismoeder
Thea Snellen-Seuren, mantelzorgster en huismoeder tegelijk.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Boerengolf America

In golve is Rix ni zonne kei,
Ma wal mit boore in de wei.
Zo’n bèlke jatse,
In koeieflatse,
doon de echte ‘kakkers’ ok gaer mei!

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

9

4
8

9

4

8

9

1
2

3

1
6
2

7

9

4
5

2

6

2

6
8
7

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Dagelijks brood
Met liefde bereid, met
zorg gebakken

Oplossing vorige week:
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Derix
Kerkstraat 14, tel 077-3981085,HORST
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Seniorentafeltennis Armada

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!

In de sportzaal aan de Gasthuisstraat in Horst wordt buiten de reguliere avondtrainingen ook op maandagochtend getafeltennist. Een groep enthousiaste 55+’ers heeft dan hun tafeltennisochtend. Wim Keijsers, Arie Stas en
Walter ten Brink spelen dan graag een potje. Zij zijn op zoek naar meer enthousiaste leden.

Reparatie aan uw gebit nodig?
Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00

Oirloseweg 4
5807 EG Oostrum
Telefoon 0478-581997
Telefax
0478-589335
info@ttlcusters.nl

Capoeira training voor kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum
www.capoeiratherapiechapeu.nl 06 21503415

18 september
uur
Demodag van 14.00 - 16.00

sterdijk 1 Lottum
Gymzaal de Smetenhof, Hor

Wim Keijsers, voorzitter van tafeltennisvereniging Armada vertelt over
de zaal. “We zitten nu tweeënhalf jaar
op deze nieuwe locatie. Het is een fantastische accommodatie.” De club heeft
zelf meegeholpen bij de bouw van de
zaal. “We hebben veel moeite moeten
doen voordat het zo ver kwam”, zegt
Wim. “Als tegenprestatie hebben we
zelf de vloer gelegd.”
De heren willen de accommodatie
overdag ook graag intensiever gebruiken. “’s Avonds trainen de andere 90
leden, dus wordt er veel gebruik van
gemaakt. Overdag zou dat wat meer
mogen. Seta, de tafeltennisvereniging
uit Sevenum, heeft een bloeiende
55 plus-afdeling”, vertelt Wim. “Wij
zouden dat ook graag hier zien.”
De groep senioren die nu elke
maandagochtend om 10.00 uur bijeen
komt is nog klein. “Maar wel heel
enthousiast”, zegt Walter. “Ook jongere
mensen die maandagochtend zin en
tijd hebben zijn altijd welkom hoor”,
vult Arie aan.
Walter ten Brink, het oudste lid van

de vereniging en fanatiek tafeltennisser, vertelt dat het vooral gaat om
plezier hebben. “Het is liefhebberij.
Soms komen er mensen die het nog
nooit gedaan hebben en al op leeftijd
zijn. Dat die de moed hebben om met
iets nieuws te beginnen, zoals een man
van 84 die laatst binnenkwam, vind ik
heel leuk. Het sporten is natuurlijk goed
voor je reflexen, en lichaamsbeweging
is altijd goed, maar je moet het vooral
doen omdat je het graag doet. En het
kan het hele jaar door.” “Het gaat om
bewegen en lol hebben, de beheersing
van het spel is secundair”, vult Wim
aan.

Het gaat om bewegen
en lol hebben
Geïnteresseerden kunnen op
maandagochtend altijd binnenlopen.
“Je mag zelfs meteen meedoen”, moedigt Walter aan, “je moet alleen gymschoenen meenemen.” Op de vraag
of het moeilijk voor ouderen is om
zomaar te beginnen, antwoordt Walter

dat het vooral ligt aan de tegenstander.
“Deze kan de bal vriendelijk plaatsen
zodat er makkelijk teruggeslagen kan
worden. Ik dacht in het begin ‘goh, dat
gaat geweldig’. De sfeer is heel prettig,
een beginneling wordt goed opgevangen, de groep is heel uitnodigend”,
herinnert hij zich. Ook de conditie hoeft
geen probleem te zijn. “Je kunt zelf
bepalen hoe rustig of inspannend je
het maakt.”
De maandagochtendgroep bestaat
uit leden met verschillende niveaus.
“We hebben hier mensen met ervaring
en een redelijk niveau en beginners.
Alle maten zijn leverbaar”, lacht Arie.
“Soms spelen we wel eens wedstrijdjes
met Sevenum”, vertelt Wim. “Tijdens
de wedstrijden zijn we best fanatiek,
maar daarna drinken we samen een
glaasje.” Arie lacht. “We meppen wel,
maar alleen met de bal.”
Voor meer informatie over de
tafeltennisclub of de trainingen op
maandagochtend, bel Wim Keijsers op
077 398 38 91 of kijk op
www.ttv-armada-horst.nl

Open repetitie vocalgroup Hoor’s!
Vocalgroup Hoor’s! is op zoek naar een sologitarist en naar zangers en zangeressen tussen 16 en 50 jaar.
De vocalgroup is een groep van ongeveer 40 enthousiaste zangers, zangeressen en muzikanten uit Horst en
omgeving.

Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het

STERRENPLAN
27 augustus starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
Voor vragen neem kontakt op met Chantal van Rens
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

Slender You Fit
Sport- en Afslankinstituut | Schoonheidssalon

OPEN DAG

zondag 4 sept.
11:00-15:00 uur

Snel, gemakkelijk en effectief
afslanken met een proteïnedieet!
•
•
•
•

Persoonlijke begeleiding
Geen jojo effect
Aanpak van vetpercentage
Behoud van spiermassa

nieuw!

6-10 kilo
in 4 weken

Figuurcorrectie m.b.v.
Cavista Estetica!

Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!
Dé moderne, pijnloze methode
op het gebied van plaatselijk
afslanken (o.a. buik, armen,
benen, lovehandles, zadeltassen, enz.)

Informatie en demonstratie tijdens de open dag!
Het koor is vierstemmig, en soms
zesstemmig, met eigen solisten en
combo. De muzikale leiding is in
handen van Ernst Lamers. Het repertoire van vocalgroup Hoor’ is heel

divers. Zij spelen eigentijdse popmuziek
maar ook golden oldies, musicalnummers en Afrikaanse liederen.
De repetities zijn op maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in het Gasthoes

in Horst. Op maandag 29 augustus is
er een open repetitie voor iedereen
die kennis wil maken met vocalgroup
Hoor’s! Voor meer informatie zie www.
hoors.nl Foto: Ger Versteegen

voor meer info:

www.slenderyoufit.nl
Weltersweide 1
5961 EK Horst
Tel. 06-3317 8333

PROFITEER VAN DE
OPEN DAG ACTIES!!

• Spectaculaire kortingen
• Goody Bag met gratis artikelen
bij het maken van een afspraak

18
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Kruisjascompetitie
KBO Horst
KBO Horst start binnenkort weer
met een kruisjascompetitie. Op iedere
tweede en vierde vrijdag van de
maand spelen zij dit kaartspel in het

restaurant van verzorgingshuis Berkele
Heem.
De competitie start op vrijdag 30
september. Ook mensen die niet lid

Zangdemonstratie
aan de Maas

zijn van de KBO kunnen zich aanmelden. Inschrijven kan bij Jan Wismans
via 077 398 42 76. Aanmelden kan tot
15 september.

Happy Sound viert 15-jarig
bestaan met ALLURE
Vocalgroup Happy Sound uit Hegelsom bestaat 15 jaar en wil deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Zij pakken het derde lustrum aan om eens groot uit te pakken. Op 28 en 29 oktober is het Gasthoes klaar voor
twee voorstellingen met als thema ‘allure’.
Inmiddels zijn veel mensen achter
de schermen aan de slag om de
uitvoeringen van Allure in het Gasthoes
op poten te krijgen. Het jubileumconcert van de vocalgroep is anders dan
anders. De tribune is op de plek van
het podium, en Happy Sound treedt op
vanuit de zaal.
Het koor zal in verschillende forma-

ties het programma vullen: in duo’s, in
een kleine formatie, op volle sterkte en
met zangkoor Egelsheim. Ook worden
ze begeleid door dansers, een samengesteld combo, een blazersgroep en
het percussiekwartet Pak Rammel.
De muzikale leiding over de show
is in handen van John Wauben, die al
meer dan 10 jaar als dirigent voor het

Peelrand In de media!

koor staat. Hij heeft samen met de
organisatie een gevarieerd programma
samengesteld. De vaste pianiste
Ludmila Seroo-Ferroni levert virtuoos
pianospel. Vanaf 1 september kunnen
kaarten besteld worden. Ga hiervoor
naar de beheerders van gemeenschapshuis Debije in Hegelsom of kijk
op www.egelsheim.nl

www.funda.nl www.peelrand.com

TIENRAY
Spoorstraat 65

MEERLO
De Kievit 15

HORST
Van Goghstraat 16

TIENRAY
Swolgenseweg 31

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ruim vrijstaand woonhuis op ca. 2000 m²!
Uniek en onder architectuur gebouwd
Vrijstaande garage met oprit en schuur
Grenzend aan weilanden en vrij uitzicht

Ruime halfvrijstaande woning met garage
Rustige straat in een woonwijk van Meerlo
Goed onderhouden en mooi afgewerkt
Tuin met prima bezonning en veel privacy

•

Hoekwoning gelegen nabij groenvoorziening
Keuken met complete inbouwkeuken, bijkeuken
Riante garage en berging, totaal 33m²!
Vaste trap 2e verdieping, tuin op ‘t zuiden

Vrijstaand woonhuis in Tienray
Mooi perceel van 350 m²
Berging met overkapping
Diepe tuin met veel privacy

Gemengde zangvereniging Con Brio verruilt op donderdag 1 september haar normale repetitielokaal voor het aan de Maas gelegen
Maaspaviljoen in Broekhuizen. Vanaf 20.00 uur kan hier genoten worden
van een avond vol zangmomenten.
De dirigent van Con Brio, Marcel
Kuepers, zorgt voor muzikale verrassingen, maar geeft ook een staaltje
vakmanschap weg. Hij laat horen hoe
een verscheidenheid aan stemmen
harmonieus tot één geheel kunnen
komen. Alle leden van Con Brio nemen gasten mee naar de zangdemonstratie. Het koor brengt een luchtig en

afwisselend repertoire. Bedoeling is
te demonstreren hoe fijn en verfrissend zingen is. De gasten mogen
ook meezingen. Ook ander publiek
is welkom. De entree tot de avond
is gratis. Wie interesse heeft mag zo
binnenlopen, maar aanmelden kan
ook van tevoren, via 077 463 21 39 of
info@zingmetconbrio.nl

Feestweekend
Schutterij St. Jan
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst houdt in het laatste weekend van
augustus haar jaarlijkse feestweekend. Op zaterdag 27 augustus is er
dorps- en verenigingsschieten en op zondag 28 augustus is het koningsvogelschieten op de schuttershof van schutterij St. Jan aan de
Kromboschweg in Grubbenvorst.
Op zaterdag kan iedereen vanaf
16 jaar langskomen om vanaf
14.00 uur te schieten met een zware
buks. Leden van de schutterij zorgen
voor instructies, waardoor verenigingen, buurten of vriendengroepen
kunnen ervaren hoe het is om te
schieten met een zware buks. Kaarten
kunnen tot uiterlijk 16.00 uur gekocht
worden, zodat er op tijd begonnen
kan worden met kavelen. Op zondag
is een van de hoogtepunten van
het schuttersseizoen, het jaarlijkse
koningsvogelschieten. Om 13.30 uur
begint de dag met het afhalen van
het koningspaar Rick Claassens

en Marlous van Laera onder begeleiding van harmonie St. Joseph uit
Grubbenvorst. Na de officiële opening
wordt gestart met het schieten op
de koningsvogel. Hiermee wordt
bepaald wie dit jaar de koning van de
schutterij zal worden. Men hoopt rond
18.00 uur de nieuwe koning bekend
te kunnen maken.
Beide dagen is er gezellige
stemmingsmuziek in de feesttent
op de schuttershof en tijdens
het koningsbal is er ook nog een
spetterend live optreden. Voor de
kinderen is er een groot springkussen
aanwezig.

Schoolstraat 25a VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

It’s Clean

YOGACENTRUM
L'ESPOIR
Banden - Accu’s - Carwash

maakt schoon op uw wensen
is o.a. gespecialiseerd in de agrarische sector en utiliteitsbouw.
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een:

BOUWKUNDIG TEKENAAR
m/v - fulltime

Heb jij:
- minimaal MBO bouwkunde en ca. 5 jaar werkervaring
met CAD en/of REVIT
- goede communicatieve eigenschappen
- klantvriendelijke houding
- vakkennis inzake agrarische sector, bouwkunde en staalbouw
Dan bieden wij jou:
- moderne, zelfstandige en enthousiaste werkomgeving
- goede arbeidsvoorwaarden
- voldoende mogelijkheden tot verdere ontplooiing
binnen de organisatie
sollicitaties met cv richten aan:
m.pouwels@teunissen-bv.nl
Aannemersbedrijf M.J. Teunissen B.V.
Ysselsteynseweg 82a, 5813 BM Ysselsteyn (LB)
06 – 14 50 47 75, www.teunissen-bv.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Ons programma start weer
op 28 augustus 2011
Lessen olv Wilma L'Espoir
en Monique Litjens
Voor info en/of opgave
bel: 077 3988482
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Opening MFA Kerkebos
Trots staat Hans van der Klij, voorzitter van Sporting ST, op de trappen van de multifunctionele accommodatie.
Aanstaand weekend opent MFA Kerkebos voor het eerst haar deuren. Hans vertelt over het ontstaan van het MFA,
wat in samenwerking met tennisvereniging ’t Löbke en stichting gemeenschapshuis tot stand is gekomen.

Vrijwilligers genieten tussen het harde werken door van de koffie op het nieuwe terras
In 2001 werd voor het eerst
vergaderd met de verenigingen,
tennisvereniging ’t Löbke, stichting
Gemeenschapshuis en Sporting ST, en
de gemeente Meerlo-Wanssum over
de verouderde accommodaties van
de clubs. “Daarna kwamen er verkennende gesprekken, werkgroepen, en

werd er met de oude gemeente een
beleid gemaakt. In 2005 werd de knoop
doorgehakt dat er twee accommodaties
zouden komen, voor toen nog MeerloWanssum Noord en Zuid. In 2008
werden de plannen steeds concreter”,
herinnert Hans zich. “Toen de herindeling kwam hielden we ons hart vast.

Slender You Fit
Zondag 4 september
van 11:00 - 15:00 uur

OPEN DAG

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Sport voor iedereen
onder deskundige
en individuele
begeleiding.
Maak kennis met de:
• Bewegingsbanken
• Vacutraining
• Cardiofitness
• Simply Belt
• Circuittraining

PROFITEER VAN DE
OPEN DAG ACTIES!!

• Spectaculaire kortingen
• Goody Bag met gratis artikelen
bij het maken van een afspraak

voor meer info:

Bel voor een gratis proefles: tel. 077 3984971

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Wat betekent dat dan voor ons? Maar
uiteindelijk was dat juist een positieve
impuls. Het Horster beleid werd al voor
de herindeling op ons toegepast, wat
financieel wat beter uitpakte. We hadden alles mee, met een goede erfenis
van Meerlo-Wanssum gingen we naar
Horst aan de Maas.”

Na tien jaar overleggen, vergaderen
en bouwen is het dan toch zo ver. “De
laatste weken waren hectisch”, zegt
Hans, maar hij verwacht dat de accommodatie klaar is voor het openingsfeest.
“Maar hierna blijft er ook nog werk,
hoor”, zegt hij. Dat werk werd voor
een groot deel gedaan door leden van
de clubs, met name wat betreft het
buitengedeelte. “Elke dag zijn er wel
leden bezig geweest met de aanplanting, het hekwerk, de afrastering, of
het maken van de goals en dug-outs.
Dat blijft de komende weken ook nog
zo. Er is nog werk genoeg. We hebben
een leuke vutters-groep die dag in, dag
uit geweldig veel werk verzetten. Daar
mogen we echt trots op zijn.”
Voor de verenigingen is het nieuwe
gebouw een enorme boost. “Ik heb
pas weer foto’s gezien van het oude
clubgebouw, je weet niet wat je ziet.
Het is een wereld van verschil met nu.
Dat was een gezellige, maar kleine
kantine met maar tweeënhalve kleedkamer. Met regen was het dringen.
Het complex nu is geweldig. Waar in
de omgeving vindt je nou zo’n schitterend sportpark? We hebben nu een
veld erbij, een apart korfbalveld, en in
totaal tien kleedkamers”, vertelt Hans.
“Dit gebouw is echt gebouwd voor de
toekomst.”
Het leuke van het MFA vindt Hans
dat er verschillende clubs en verenigingen samen zijn gegaan. “Het gaat echt
een centraal punt worden. Opa is aan

het koersballen, en de kleinzoon aan
het tennissen, maar daarna treffen ze
elkaar in de kantine”, vertelt hij over
het MFA.
Hans ziet het feestweekend als
een kroon op het werk. Meer dan 400
uitnodigingen zijn er verstuurd voor de
officiële opening van het MFA, die om
19.00 uur door de voorzitter en wethouder Freek Seelen gedaan wordt. De
zaterdag van het weekend staat in het
teken van jeugdsport, voetbal, korfbal
en tennis. Die middag is er ook open
dag. Om 16.00 uur wordt de bekerwedstrijd tussen de A1 van Sporting ST en
de A1 van SVEB gespeeld. Zondag is
voor de stichting Gemeenschapshuis en
de tennisbaan. De dag begint om 10.30
uur met een heilige mis in het MFA. De
pastoor zegent het gebouw dan in. Voor
de rest zijn er een openingstoernooi van
de tennisvereniging, een koersbaldemonstratie en een mountainbikeclinic.
De accommodatie staat precies op
de grens tussen Swolgen en Tienray.
Na de fusie van de voetbalclubs lijkt de
aloude dorpsrivaliteit daardoor verdwenen. “Die rivaliteit tussen de kerkdorpen
is er altijd al geweest. Vroeger zei ik altijd dat ik ’t niet erg vond om van de 30
wedstrijden die we speelden er maar
2 te winnen, zolang die maar tegen
Tienray waren”, grapt Hans. “De fusie
en de bouw hebben zeker tot verbroedering geleid, maar een beetje gezonde
rivaliteit tussen dorpen zal altijd blijven
bestaan.”
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School
campuS

Begin ‘t schooljaar goed in een coole
outfit! Stoere jongens, hippe meiden
of echte rebels... wij hebben ‘t!

Grote oogstdag
in De Locht
De jaarlijkse oogstdag wordt zondag 28 augustus in Museum De Locht
gehouden. De dag daarvoor draaien de stationaire motoren.

Tijdens de oogstdag in Museum De
Locht is te zien hoe men in het verleden werkte. Er wordt gedorst, er wordt
kaf van koren gescheiden, er wordt
getrieërd en gehakseld. Ook draaien
alle machines, tractoren en motoren die
daarbij werden gebruikt.
Ook is de bakkerij van het museum
in bedrijf. Kinderen kunnen hier hun

eigen broodjes bakken.
Ook zullen de smeden hun vaardigheden in het maken van siersmeedwerk weer tonen.
Museum De Locht is alle dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdelocht.nl

Beachclub
‘t Stammineke
Van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus wordt café
’t Stammineke omgetoverd tot een ware beachclub.

Win EEn kLEdinGBOn!

Laat je mailadres achter op onze site en
maak kans op een kledingbon t.w.v. E 100,Horst viert feest!

25 JAAR
Mooi de Mooiste Mode!

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Als vanouds is onze winkel in ROGGEL elke zondag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Op donderdag wordt gestart met
de beruchte biercantus. Deze wordt in
een nieuw jasje gestoken. De S.A.S.
Strandcantus is voor iedereen toegankelijk. Als entree moet een handdoek
meegenomen worden. De dresscode
is zwemkleding.
Op vrijdag wordt het weekend begonnen met dj Boom Boom Billy from
LA. Zaterdag is de cocktailparty met
feestdj Ramon. Er zijn echte cocktail-

shakers aanwezig.
Op woensdag wordt het eerste
gedeelte van het decor geleverd in de
vorm van enkele zeecontainers afgeladen met zandstrand, door Driessen
bv! Vrijwilligers zijn welkom om
gezellig mee te helpen, ‘het spaaien
kan beginnen’. Wie zin en tijd heeft
is woensdag de 24e welkom om met
een flinke schep en kruiwagen langs
te komen.

Flestival Bandbattle
Het festivalseizoen is al volop bezig en dat betekent ook dat het
Flestival snel dichtbij komt. Vrijdag 18 en zaterdag 19 november spelengrote namen als Di-rect, Miss Montreal, The Handsome Poets,
MakeBelieve en de Band Zonder Banaan in de Mèrthal in Horst. Naast
deze bekende artiesten is de organisatie nog op zoek naar Flestivalopeners.
Op vrijdag en op zaterdag heeft
de organisatie van het Flestival nog
één plek over in de line-up. Zij zijn
op zoek naar bands die het wel zien
zitten om het podium te delen met
onder meer Kensington en Audiofeel.
Hiervoor organiseren ze de Flestival
Bandbattle, waar bands zullen strijden
om deze podiumplaatsen. De Flestival
Bandbattle vindt plaats op zondag
2 oktober vanaf 15.00 uur in OJC
Cartouche in America.
Een vakjury en het publiek bepalen uiteindelijk de twee winnaars van

de bandbattle. De organisatie raadt
bands aan om creatief te zijn en voor
genoeg publieksstemmen te zorgen.
Bands die interesse hebben kunnen
mailen naar bandbattle@flestival.eu
met een link naar hun website of
muziek. Ook een korte beschrijving
is zeer welkom. Inschrijven kan tot
10 september. Aan de hand van het
aantal inschrijvingen kan er nog een
voorselectie plaatsvinden of een
extra battledag worden toegevoegd.
Meer informatie is te vinden op
www.flestival.com
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Bluesveteraan Chris
Smither in Cambrinus
De Amerikaanse bluesveteraan Chris Smither komt naar Nederland voor
twee concerten. Eén in Den Haag, en één in Horst. Op woensdagavond 31
augustus staat Smither op het podium van Cambrinus in Horst.
Anderhalf jaar geleden moest
Smither een gepland concert in
Cambrinus afzeggen. Wegens hartproblemen stopte hij toen zijn Europa-tour.
De 66-jarige Chris Smither heeft als
doorgewinterd muzikant al een heel
leven met ups en downs achter zich,
hetgeen duidelijk in zijn sfeervolle en
rauwe blues doorklinkt.
Smither begeleidt zichzelf op gitaar
en verzorgt de ritmiek met behulp
van contactmicrofoontjes onder zijn
schoenzolen. Daardoor brengt hij een
hypnotiserende cadans aan, die enigs-

HALLO publiceerde vorige week een artikel over de geschiedenis van Textielfabriek Rutten uit Horst. Het verhaal
van Pieter Geurts, zoon van voormalige werknemer Sef Geurts, schetst een beeld van gebeurtenissen in en rond de
fabriek in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Pieter Geurts: “Mijn vader werkte in de textielfabriek van Rutten.
Die fabriek lag een stuk van de weg
naast het huidige café tegenover de
Merthal. (Vroeger was dit een café met
bakkerswinkel van Cuppen.)
Ik kan me nog herinneren dat ik samen met kinderen uit de buurt, stiekem
in de fabriek met het garen speelde,
dat daar opgeslagen lag. Als het personeel ons in de gaten kreeg, verstopten we ons onder het garen. In het
woonhuis, dat vast aan de fabriek was

gebouwd woonde de familie Buijssen.
Handrie Buijssen werkte ook in de
fabriek en zorgde dat alles bleef lopen.
Het machinepark haperde regelmatig,
want het was niet het nieuwste.
Buiten voor de fabriek lag een
berg steenkool, die door Handrie
Buijssen met de kruiwagen naar de
ketel voor de verwarming werd gebracht. ’s Winters was het ondanks
alles, toch steenkoud in de fabriek.
In de fabriek was altijd een enorme
herrie van de weefmachines, bescher-

ming voor de oren bestond niet. Dat zou
nu zeker niet meer mogen.
Ergens begin jaren 50 is Dhr.
Rutten overleden. De nieuwe eigenaarwerd Dhr. van Dun uit Deurne.
Eind jaren 50 met carnaval is de
fabriek gedeeltelijk afgebrand. Ook
herinner ik me nog dat er begin jaren
60 nog maar 4 of 5 mensen in de textielfabriek werkten. Mijn vader moest
in verband met gezondheidsklachten
ander werk zoeken. Hij kreeg nota bene
last van stoflongen!”

zins doet denken aan het handklappen
in de flamenco.
Hij kan heel onderhoudend vertellen over zijn grote bluesvoorbeelden en
twee grote invloeden Lightnin’ Hopkins
en Mississippi John Hurt. Toch is zijn
muziek meer dan alleen blues. Er zitten
veel folkelementen in en Smither heeft
songs geleverd aan mensen als Bonnie
Raitt en Emmylou Harris.
Het concert begint om 20.30 uur.
Voor informatie en reserveringen bel
naar 077 398 30 09 of kijk op www.
cambrinusconcerten.nl
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Jeugd- en grote
dorpszeskamp
van America
Op zondag 28 augustus vindt er op het sportveld bij Blokhut Os Thoês in
America de tweejaarlijkse Grote Dorpszeskamp plaats. De dag daarvoor
mogen kinderen van de basisschool uit America zich uitleven op de spullen.
De jeugddorpszeskamp begint om 13.00 uur en toegang is gratis.

Open dag Jong Nederland
en Scouting Horst
Jong Nederland en Scouting Horst houden op zondag 28 augustus open dag. Alle kinderen in de leeftijd van
5 tot 17 jaar kunnen een kijkje komen nemen bij deze twee verenigingen.
Jong Nederland en Scouting
Horst zijn twee verenigingen waar
wekelijks in groepsverband activiteiten met de kinderen worden gedaan.
Er wordt bijvoorbeeld geknutseld,
geschilderd, getrommeld bij de
Drumband, kegelvoetbal gespeeld,

tochten gelopen en toneelstukjes opgevoerd. Elk seizoen wordt afgesloten
met een zomerkamp.
Voor de jongens is Jong Nederland,
de meisjes tussen 5 en 17 jaar kunnen
terecht bij Scouting Horst. Op zondag
28 augustus is er een mogelijk-

heid om kennis te maken met het
programma-aanbod. De open dag
duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Ook
mensen die anderszins geïnteresseerd zijn in de verenigingen zijn van
harte welkom.

Nazomerfestijn Knuffelbeer
Een vriendengroep organiseert op zaterdag 3 september een feest genaamd Knuffelbeer. De eerste editie van
dit nazomerfestijn barst los op de Hoebertweg in America.
Knuffelbeer is bedoeld als een
afsluiter van de vakantie, waarbij
de festivalsfeer nog een keer wordt
bovengehaald. De muziek is zeer
divers, met een mix van verschillende
muziekstijlen.

Van stevige rock tot dikke beats,
alles komt aan bod. Er is bijvoorbeeld
muziek van Epic Fail, 30 Past 70, Leif
Ericson en She’s Got Legs, en van dj’s
Kroet & Karboet.
De kaarten zijn in de voorverkoop

bij Station America en IJssalon Passi
in Horst. Kaarten kosten dan slechts
5 euro. Het festival begint om 16.00
uur en duurt tot 01.00 uur. Ook voor
eten wordt gezorgd, ‘Friet van Lei’ is
ook aanwezig.

Maatschappelijke stages
Leerlingen die dit schooljaar aan de middelbare school beginnen zullen tijdens hun schoolcarrière verplicht
een maatschappelijke stage moeten volgen. De stage moet 30 uur beslaan. Het doel van een maatschappelijke
stage is om jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving.

De organisatie van de dorpszeskamp wil er ook dit jaar weer
een spectaculaire editie van te
maken. Ze worden daarbij geholpen
door de enthousiaste teams die
zich ingeschreven hebben voor dit
evenement. Zij gaan strijden om de
prijzen, de nieuwe Station America
Wisseltrofee, en zeker ook om de eer.

Wie mag zich Zeskampkampioen 2011
noemen? De gladiatoren van De Grote
Dorpszeskamp hopen op veel publiek.
Iedereen is van harte uitgenodigd op
zondag 28 augustus op het strijdtoneel aan de Kerkbosweg in America.
De teams stellen zich vanaf 13.15 uur
voor en aansluitend zal de grote dorpszeskamp gaan beginnen. Entree is gratis.

Tijdens de stages kunnen
jongeren bijvoorbeeld in contact
komen met groepen waarmee ze in
hun dagelijkse leven niet zo snel in
contact zouden komen. Men hoopt
ook dat jongeren de belangstelling
ontwikkelen om na hun studie zelf
vrijwilligerswerk te gaan doen. Veel
organisaties in de omgeving draaien
op vrijwilligerswerk.
Maatschappelijke stages bieden

Bel met ons kantoor om een afspraak te maken.We bespreken
dan wat het levenstestament voor u kan betekenen.

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

●

●

Novitas Notariaat • Stoktstraat 2 in Horst • tel 077-3971515

www.novitasnotariaat.nl
Wij zijn ook op maandagavond open van 18.00 tot 20.00 uur

van alles inhouden, bijvoorbeeld
uitstapjes met bejaarden, het maken
van een radiouitzending voor jongeren in de regio of ondersteuning
bij een speurtocht voor basisschoolleerlingen.
Om maatschappelijke stagiaires
een plaats te bieden, of voor meer
informatie, mail naar
horstmas@synthese.nl of bel naar
077 397 85 00.

Zaalverhuur

HET
NIEUW
LEVENS
!
TESTAMENT!
Wie regelt uw zaken als u door ziekte, dementie of een
ongeval uw zaken niet meer zelf kunt regelen? Wat zijn uw
wensen voor medische behandeling? Wilt u nog iets anders
vastleggen voor het geval u het niet meer zelf kunt doen?
U kunt dit regelen in uw levenstestament.
Een levenstestament is geldig als u leeft, en u kunt dit naast
een normaal testament maken (dat pas werkt als u overlijdt).

vrijwilligersorganisaties de kans om
vrijwilligerswerk aantrekkelijk te
maken voor jongeren. Dit geeft ze ook
mogelijkheden om hun vrijwilligersbestand te verjongen.
Maatschappelijke stages stellen leerlingen in staat om zich meer
betrokken te voelen bij de maatschappij en zich daar verantwoordelijk voor
te voelen.
Een maatschappelijke stage kan

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

N
AANBIEDZEINWGEEEK
VOOR DE

Gepaneerde schnitzel
Magere rundpoulet
Kalkoen wienerschnitzel
Gebraden gehakt
Cervelaatworst

100 gram

€ 6,00
€ 4,95
€ 1,40
€ 1,15
€ 0,95

100 gram

€ 0,90

4 stuks
500 gram
per stuk
100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Heerlijke macaroni

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Schlemmer reepjes

100 gram

€ 1,25

Kipreepjes met uienmarinade en wokgroente
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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15 VRAGEN aan Koen Zeelen

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.

Koen Zeelen
17 jaar
Grubbenvorst
Johan Cruijff College
in Nijmegen

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop dat ik een groot motorcoureur
word, die internationaal met de top
mee kan. Deze kans krijgen maar heel
weinig mensen, maar ik doe er alles
voor. Ik ben op dit moment al hard
bezig om dit te realiseren. Ik rij
momenteel in een internationale
opleidingsklasse.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb vorig jaar op het Sint Lucas in
Boxtel gezeten, dat beviel erg goed.
Het ontwerpen en realiseren van
producten ging goed. Komend

schooljaar ga ik naar het Johan Cruijff
College, omdat dit beter bij mijn
topsport past. Op het Sint Lucas had ik
gewoon te weinig tijd voor school. En
vak qua werk? Dat is natuurlijk
professioneel motorracer.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb veel leuke vrienden. Ik zit in een
vriendengroep met ongeveer twintig
jongens. Met deze jongens heb ik al
heel veel meegemaakt.
In het weekend ben jij te vinden in?
In het buitenland. De meeste weekenden in het voorjaar en in de zomer ben
ik op een circuit te vinden. Als dit niet
het geval is ben ik gewoon in mijn
eigen dorp. En dan ’s avonds ergens
naar toe waar iets te doen is. Dit kan
gewoon bij iemand thuis zijn, maar ook
ergens waar ik goed uit kan gaan.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Wat te drinken en iets te eten. Wat het
is maakt me niet zoveel uit.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou denk ik op vakantie gaan, naar
een plek waar de zon schijnt en waar
het warm is. Want hier in Nederland is
het weer drie keer niks.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik tijdens een race op de eerste plek
zou liggen en dan val. Dan zou ik wel
even door de grond willen zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Veel geld, zodat ik nergens naar hoef te
kijken en alles kan doen en laten wat ik
wil. En kleding natuurlijk.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
Foto: Great Lengths

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Een lekkere Italiaanse maaltijd! Wat het
is maakt me niet zo veel uit. Als er
maar geen champignons in zitten, want
dan eet ik er geen hap van.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn racepak kan ik niet zeggen.
Maar dat heb ik wel het liefste aan.
Thuis voel ik me het lekkerst in een
trainingsbroek of een joggingbroek met
een T-shirt of een trui en mijn slippers.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan mijn sport, motorracen. Ik ben het
liefst 365 dagen per jaar bezig met
mijn sport. Is het niet met het racen
zelf, dan wel met iets wat er mee te
maken heeft. Verder ben ik veel bij
mijn vrienden te vinden, dat vind ik
ook heel leuk.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dat zou wat zijn, haha! Ik zou ervoor
zorgen dat er meer te doen is voor
jeugd. Ook zou ik ervoor zorgen dat de
Jan Linders in Grubbenvorst voortaan
ook op zondag open is.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Dat ligt aan de situatie. Het liefst een
heftige thriller of een actiefilm die gaat
over iets wat met drugs, bendes en de
gevangenis te maken heeft. Maar een
komedie kan ook erg leuk zijn.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou gewoon gaan toeren. En dan met
een paar tussenstops. De eerste stop
wordt dan de McDrive!
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar een circuit in een ander land,
Portimao in de Algarve in Portugal
bijvoorbeeld. Zo niet, dan naar een land
waar de zon schijnt en waar het warm
is. Bonaire of zo?

voor een professioneel advies...
kleuren volgens de laatste trends...
knippen volgens de laatste mode...
....dit alles door een vast team!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

Mies
Column
Zondagsregeling
Zondag rustdag. Zo blijkbaar
ook bij de NS, kwam ik vorige
week achter.
Voor een avondje stappen in
Eindhoven is de trein een ideaal
vervoersmiddel. Hij haalt je op in
Horst, zet je midden in de stad af,
pikt je daar vervolgens weer op
en zet je de volgende morgen
weer af op het station in Horst.
Daar komt bij dat hij de Bobfunctie bij ons uit handen neemt
en wij dus gewoon van wijntjes
kunnen genieten. Klinkt goed
allemaal. Toch kwamen wij er
deze keer achter dat de zaterdagavond geen topavond is om te
stappen in Eindhoven.
Zaterdagavond uitgaan betekent
dus ook dat we zondagmorgen
weer terug naar Horst moeten en
dat de trein, net als ieder ander
mens op zondagmorgen, niet om
zes uur klaar staat om ons terug
te brengen. Natuurlijk weten wij
als ervaren treinreizigers goed
dat er bij de NS een speciale
zondagsregeling gecreëerd is
hoor, alleen waren we dat nu
heel eventjes vergeten. Een hele
nacht doorhalen met feest,
muziek, dansjes en drankjes,
zonder slaap, geeft ons niet het
gevoel dat de volgende dag
alweer aangebroken is. Voor ons
moest de nacht nog beginnen,
we hadden dus nog steeds een
zaterdaggevoel. Vol goede moed
stonden wij dus, in de stromende
regen, gewoon op Eindhoven
Beukenlaan te wachten op de
trein die ons naar Eindhoven
Centraal zou brengen. Hadden wij
eraan gedacht dat het nu dus
zondag is. Meteen vertelden de
bordjes op het perron ons dat er
voorlopig geen trein kwam.
Hmmpf.. Daar stonden we dan.
We besloten dat we de weg naar
Centraal ook wel zelf konden
ontdekken en zetten onze
wandeltocht voort. In een hoog
tempo stapten we, door de
regen, flink door in de richting
van het centraal station.
Uitgeput, koud en nat van de
regen kwamen we er op Centraal
achter dat ook hier de zondagsregeling geldt. Natuurlijk.. Waarom
hadden we daar niet aan
gedacht?
Een uur lang mochten we
uitrusten en -druppelen op de
harde, houten bankjes van het
station, voordat de trein ons
eindelijk kwam oppikken en
terugbracht naar Horst. Pff..
volgende keer geniet ik op
zondag toch ook maar gewoon
van een rustdag, net zoals de NS.
Mies
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binnen
binnenloper….
loper….

Knieblessure voor voetballer
Verhaegh
Verdediger Paul Verhaegh uit Kronenberg heeft zaterdag bij de Bundesliga-wedstrijd van zijn Duitse club FC
Augsburg tegen TSG 1899 uit Hoffenheim een blessure opgelopen. Het gaat om een kruisbandkwetsuur en
botkneuzingen in zijn rechterknie.

20% korting
20% korting

Dat wezen onderzoeken uit die
op zondag en maandagochtend door
de teamarts werden uitgevoerd. De

Op onze
Op onze
huiscollectie
huiscollectie

Vouwgordijnen
Vouwgordijnen
* actie geldig t/m

Nederlandse verdediger hoeft niet
geopereerd te worden, maar wordt
behandeld en zal acht weken niet

beschikbaar zijn voor trainer Jos
Luhukay.

Brommercrosserwedstrijd
Lottum

30
september
2011
* actie
geldig t/m
30 september 2011

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen gazonmaaierraces worden op zondag 11 september in Lottum ook
weer de brommercrosswedstrijden verreden.

www.binnen.nl
www.binnen.nl

Horst
Vijverlaan
Horst 2
5961
DJ Horst
Vijverlaan
2
T5961
077-3980855
DJ Horst
T 077-3980855

Woning & projectstoffering
Woning & projectstoffering
www.janleendersbinnen.nl
www.janleendersbinnen.nl

Panningen
Raadhuistraat120
Panningen
5981
BJ Panningen
Raadhuistraat120
T 077-3073377
5981
BJ Panningen
T 077-3073377

Ieder jaar komen er meer
crossbrommers vanuit de hele regio
naar Lottum om mee te doen aan de
wedstrijden.

Afgelopen jaar bestond het
startveld uit 35 deelnemers. Naast de
beker voor de snelste racer, hebben ze
ook weer een beker voor de mooist

verkleedde coureur, zodat ook het
publiek vermaakt wordt.
Voor meer informatie of opgave
kijk op www.brommercrosslottum.nl

Showdans en Zumba kids
bij Froxx
In het nieuwe seizoen zijn er bij Feesterij en Danserij Froxx in Horst twee nieuwe activiteiten te volgen. Voor
het eerst kunnen ook kinderen vanaf groep vier van de basisschool lessen in Zumba volgen.
De Zumbalessen voor kinderen
zijn echte zumbalessen, maar dan
aangepast aan de leeftijd van de
deelnemertjes.
Zumba bestaat uit dans en
sport op muziek uit Latijns-Amerika.
Het is goed voor de lenige heupen maar ook voor de conditie en
calorieverbranding. Boven alles is het
vooral erg leuk en opzwepend, en

Wij zijn op zoek naar een:

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
Functie
Jouw hoofdtaken bestaan o.a. uit: het beantwoorden van de telefoon
met de bijbehorende taken, verzorgen van de uitgaande post en het
ontvangen van gasten aan de receptie. Tevens ondersteun je de
afdeling administratie met licht administratief werk.
Wij zijn op zoek naar iemand…..
l op minimaal MBO niveau (2) receptioniste/telefoniste of
vergelijkbaar;
l die minimaal 24 uur wil werken, meer uren zijn bespreekbaar.
BBL leerlingen die door willen stromen naar niveau 3
worden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Wij bieden…….
l arbeidsvoorwaarden conform CAO klein metaal;
l een gezellige werkomgeving met mogelijkheden om jezelf verder
te ontwikkelen;
l goede begeleiding van collega’s;
l mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen/opleidingen.
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet, stuur je sollicitatiebrief en cv
naar loes@vantilburgbv.nl of stuur een brief naar:
Postbus 6209, 5960 AE Horst

daarom erg uitdagend, ook voor jonge
kinderen.
Naast Zumba starten er ook lessen
in showdans. Deze lessen worden verzorgd door internationaal kampioen en
showdanstalent Sharella Meulendijks
uit Grubbenvorst. Showdans is een zeer
brede stijl van dans, met veel raakvlakken met jazz. Het is niet zo snel en
hard als hiphop, het is juist wat rustiger

en sierlijker. Showdans is geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar.
De Zumba Kids-lessen starten
op maandag 29 augustus en de
showdanslessen op donderdag
1 september. Iedereen is van harte
welkom om de eerste les vrijblijvend
mee te komen doen. Kijk voor het
volledige lesrooster en programma op
www.froxx.nl

F-jeugd strijdt om Dirk
Marcellis Wisselbokaal
Dit jaar wordt voor de derde keer de ACB Phoxycup door Wittenhorst in Horst georganiseerd. Dit voetbaltoernooi
wordt in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV georganiseerd. Het toernooi voor de F-jeugd wordt op 28
augustus gehouden.
De voetbaldag bij Wittenhorst staat
in het teken van samenwerking. In het
Parkhotel zal ook door alle genodigden
en aanwezige clubs een samenwerkingsovereenkomst met PSV getekend
worden.
Rob Middenkoop van RKSV
Wittenhorst geeft aan dat het voor de
jonge spelertjes een enorme uitdaging
is om zich te meten met leeftijdsgenootjes uit het hele land. “Het zijn toch
teams waar je niet elk weekend tegen
speelt.” Er wordt gestreden om de Dirk
Marcellis Wisselbokaal. De naamgever
van deze beker is nu verdediger bij
AZ in Alkmaar. Hij werd ontdekt op de
velden van Wittenhorst.
Vorig jaar ging VVIJ uit IJsselstein
er vol trots met de bokaal vandoor. Dit
jaar zullen maar liefst 24 teams om de
winst gaan strijden. Ook PSV-mascotte
Phoxy is aanwezig. Hij verzorgt de
warming-up met alle spelertjes.
Om 9.30 uur opent Marcel Brands,
technisch manager bij PSV, het toernooi. Vervolgens zullen de spelertjes
zich aan het publiek voorstellen,
waarna om 10.15 uur de eerste wedstrijden starten.

De voetbalmarathon, die gepland
was en 34 uur zou duren, gaat vanwege een tekort aan deelnemers niet

door. De club bekijkt of de stunt op een
andere manier nog wel door kan gaan.
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Limburgs Kampioenschap voor paarden Lottum geslaagd

Wateroverlast bezorgde Lottumse
ruiterclub extra werk

Nadat het Limburgs Kampioenschap Paarden in Lottum op zondag 14 augustus werd afgelast door noodweer,
kon het sportieve gebeuren afgelopen zaterdag wel doorgaan. De weersomstandigheden waren perfect. Veel zon,
weinig wind en zomerse temperaturen. Al leek het donderdagavond toch nog even mis te gaan toen er een fikse
hoosbui over het terrein trok. Voor de tweede keer binnen één week kwam het terrein blank te staan.
Met de inzet van de nodige vrijwilligers werden de lagere delen van

het onder water gelopen terrein aan
de Stokterweg watervrij gemaakt.

De meer dan driehonderd ruiters en
amazones troffen zaterdag dan ook

een voortreffelijk concoursterrein aan.
Voorzitter Jac Wagemans van ruiterclub
uit Lottum toonde zich opgelucht.
“Na die fikse bui op donderdagavond hebben we 250 kuub water
weggepompt. Omdat het vrijdag droog
bleef lag het terrein er zaterdag prima
bij. Wel hebben we vrijdagmiddag nog
houten vloerdelen in de grote tent
gelegd omdat de bodem onder de tent
nog erg nat was. Die vloerdelen hebben we zelf in België opgehaald”, aldus
Wagemans. Naast het wegpompen van
het hemelwater en het plaatsen van
een houten vloer in de tent werden ook
de vele omgewaaide hindernissen op
het parcours opnieuw opgesteld.
Het aantal bezoekers en deelnemende ruiters en amazones aan de
Limburgse kampioenschappen viel wel
enigszins tegen. “In Roggel werden
internationale springwedstrijden gehouden voor de zwaarste klasses. Veel
ruiters en amazones hadden zich daarvoor ingeschreven en veel geld betaald.
Op twee plaatsen tegelijk aantreden is
onmogelijk”, zegt Wagemans over de
afmelding van verschillende ruiters en
amazones.
Ondanks de wat tegenvallende
bezoekersaantallen is de organisatie
tevreden over het verloop van de kampioenschappen.

Wil jij ook
supersnel internetten
met KPN Glasvezel?

AD 7255-01-11 Horst aan de Maas

Met KPN Glasvezel kun je supersnel internetten. Dat geldt voor elk moment
van de dag, ook als iedereen in huis intensief aan het internetten is, want
je hebt je eigen glasvezelverbinding. En omdat uploaden net zo snel gaat als
downloaden, kun je in een oogwenk foto’s naar je online album versturen,
muziek downloaden of vanuit huis snel bestanden naar je werk mailen. Je
hoeft nooit meer lang te wachten. De mogelijkheden van KPN Glasvezel.
Er zijn gewoon geen grenzen meer.
Doe mee en zorg dat heel Horst aan de Maas glasvezel krijgt!

kpn infocenter St Lambertusplein in Horst | kpn.com/horstaandemaas

Kees Timmermans, voorzitter
van het regiobestuur Limburg:
“De flexibiliteit van de Lottumers is
enorm. Ze hebben er alles aan gedaan
om de verplaatsing van de Limburgse
kampioenschappen paarden naar
afgelopen zaterdag te laten slagen. Ik neem mijn petje af voor alle
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt”, aldus Timmermans.
Soortgelijke woorden van waardering
waren ook te beluisteren van sponsoren
en bezoekers.

Ik neem mijn petje af
voor alle vrijwilligers
In de klasse M werd Johan Bergs
met zijn paard Alette kampioen in
de categorie springen. In de klasse Z
springen behaalde Emiel Tacken uit
Meterik met zijn paard Farao de 2de
prijs. In de klasse ZZ werd John Steeghs
met zijn paard Zwiebertje tweede.
Nika Rutten uit Lottum werd voor haar
eigen club kampioen. Het viertal van
ruiterclub Wittenhorst is ook Limburgs
kampioen geworden. Verder zijn er
binnen de gemeente nog prijzen in de
diverse klassen dressuur en springen
binnengehaald. Alle uitslagen van de
ruiters en amazones zijn te vinden op
www.ruiterclublottum.nl
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Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Ervaren ondernemer coacht startende ondernemers
Rabobank Maashorst ervaart regelmatig
dat ondernemers op zoek zijn naar
ondersteuning in de vorm van kennis en
ervaring om nóg succesvoller te kunnen
zijn. Daarnaast signaleren wij dat het
bestaande netwerk van de klant niet altijd
in staat is om deze behoefte in te vullen.

Gedurende de verbouwing (die 9 maanden
duurde) was De Wingerd gesloten. Het ondernemersechtpaar deed veel in eigen beheer
en zocht zelf alle kleuren, materialen en
meubelen uit die in het interieur zijn opgenomen. Dat kostte veel tijd en energie maar
leverde wel een sfeervolle gelegenheid op.

Sabine Zelen van Rabobank Maashorst is
adviseur van het jonge ondernemerspaar Bart
Martens en Myrthe Hulsebosch van Café-Zaal
Harmonie in Lottum. In 2010 namen zij CaféZaal Harmonie over en startten hun eigen
horecaonderneming. Sabine vertelt: “Mijn
collega Rob Alaerds begeleidde in 2010
de overname en merkte op dat Bart en
Myrthe naar meer informatie zochten over het
horeca-vak en het ondernemerschap. Het

Horeca en kwaliteit
Bart en Myrthe hebben beide jarenlang
ervaring in de horeca. Maar het starten van
een eigen horecabedrijf is natuurlijk een heel
ander verhaal. Ook Theo geeft aan dat hij
eigenlijk opnieuw startte in Sevenum nadat
hij in Haelen 12 jaar een café met zaal runde.
Theo: “Eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar
sport, ik speelde destijds tafeltennis op
professioneel niveau. Maar de combinatie

vooral in een klein dorp.” Theo, Bart en
Myrthe benadrukken dat de kwaliteit van
de producten belangrijk is, veel gerechten
worden dan ook zelf gemaakt. Daarnaast
wordt veel aandacht besteed aan de
presentatie van gerechten.

V.l.n.r. Theo, Sabine, Bart en Myrthe.
Leerproces
Tips van Theo aan het jonge paar: “Leer
onderhandelen met leveranciers en
brouwerijen, doe vooral ervaringen op. Blijf
goed rondkijken, volg de marktontwikkelingen en stel je zakelijk op. Raadpleeg
collega’s en maak vervolgens de juiste keuze.”
De ondernemers zijn het er over eens, hun
voorkeur gaat uit naar leveranciers uit
eigen dorp. Bart heeft bovendien gemerkt
dat een goede accountant onontbeerlijk
is voor een ondernemer, niet alleen als
adviseur maar ook als gesprekspartner.

V.l.n.r. Theo, Myrthe en Bart.
idee ontstond om hen te laten klankborden
met een ervaren horecaondernemer.” Sabine
Zelen nam vervolgens contact op met Theo
van Gasteren, al jarenlang beheerder van
Cultureel Centrum De Wingerd in Sevenum.
In een ontspannen sfeer vond een gesprek
plaats bij C.C. De Wingerd waarin veel informatie werd uitgewisseld.
Facelift en verbouwing
Bart en Myrthe schetsten de facelift die
Café-Zaal Harmonie onderging. De donkere,
ouderwets aandoende ruimte werd geschilderd in frisse, lichte tinten. Het terras werd
verplaatst waardoor klanten uitgenodigd
worden om hier te gaan zitten en de fraaie
ramen werden zodanig aangepast dat ze
voortaan ook geopend kunnen worden. Op
deze veranderingen ontving het jonge paar
veel positieve reacties van bezoekers.
Ook Theo van Gasteren schetste de uitgebreide
verbouwing van C.C. De Wingerd in 2010.
Theo en zijn vrouw Dianne wilden de nieuwe
Wingerd vooral een huiskamersfeer meegeven,
waarin bezoekers zich prettig voelen.

sport-horeca bleek niet mogelijk in de praktijk. Het leiden van een bedrijf in Haelen en
wonen in Sevenum bleek moeilijk te combineren. Je kunt niet echt een band opbouwen
met de lokale gemeenschap.” Bart onderschrijft dat volkomen: “Werken in de horeca
is netwerken. Contacten in de gemeenschap
zijn erg belangrijk, je moet je gezicht
laten zien. Zelf bezoek ik ook regelmatig
activiteiten in Lottum.

Uiteraard kan hij voor vragen ook de brancheorganisatie raadplegen.
Balans tussen privé en bedrijf
Bart vertelt dat vaak gedacht wordt dat
horecaondernemers lang uitslapen. “Dat is
zeker niet waar. Het runnen van een eigen
bedrijf kost veel tijd, energie en inzet. Daarnaast is het moeilijk om de juiste balans te
vinden tussen je privéleven en je ondernemersrol.” Dat kunnen Theo en Dianne
van Gasteren zeker beamen. “Werken in
de horeca heeft veel impact op je sociale
leven, je relatie en je gezinsleven. Per week
worden er 80/90 uren gewerkt. Dus
vakantie is af en toe zeker noodzakelijk.”
Bart en Myrthe bedanken Theo van Gasteren
voor zijn gastvrijheid en openheid om met
hen eens te klankborden over het ondernemerschap in de horeca. Theo en Dianne
worden uitgenodigd om binnenkort eens
naar Lottum te komen.
Droom jij er ook over om een bedrijf te
starten? Maak dan snel een afspraak met
één van onze adviseurs. Samen gaan we
op zoek naar de gepaste vorm van bankieren.
Bovendien helpt het Rabo OndernemersPakket je snel op weg. Kijk voor de voorwaarden op www.rabobank.nl/starten
Rabobank: de bank voor de startende
ondernemer |

Phishing e-mails in omloop
Er zijn nog steeds valse e-mails in omloop
die Rabobankklanten willen verleiden
door te klikken naar een frauduleuze
website. De mail en de site dragen het
Rabo-logo, maar de Rabobank is absoluut
niet de afzender. De phishing mail wordt
naar willekeurige personen verzonden
in Nederland, zowel naar Rabobank
klanten als niet-Rabobank klanten. Op
de bewuste website wordt de bezoekers
gevraagd persoonlijke gegevens in te
voeren. De Rabobank adviseert u om dit
in geen geval te doen. Neem in geval van
twijfel contact op met uw eigen Rabobank of bel met de helpdesk Internetbankieren, 0900-0905 (lokaal tarief).

Verenigingen maken door de week gebruik
van Café-Zaal Harmonie en de jeugd bezoekt
de locatie vooral in het weekend.” Myrthe
vult aan: “We willen met onze horecagelegenheid ‘uit in eigen dorp’ promoten. We organiseren wijnavonden, zijn op vaste tijden open
en sinds kort hebben we een lunch- en dinerkaart. Bart staat in de keuken en samen
verzorgen we ook buffetten.” Theo onderstreept het belang om een ‘dorpseigen’
mentaliteit te creëren. Een horecagelegenheid dient laagdrempelig te zijn zodat
mensen gemakkelijk binnenstappen. Daarnaast is een kaart met aantrekkelijke prijzen
van belang. “De eerste indruk is belangrijk

Medewerkers van de Rabobank vragen
nooit naar gegevens zoals pincode, I-code

of S-code. Niet per e-mail, per telefoon
of op welke andere manier dan ook. Pas
daarom altijd goed op met het verstrekken van uw beveiligingscodes en andere
persoonlijke gegevens.
U kunt het valse bericht doorsturen naar
het mailadres: valse-email@rabobank.nl.
Wij adviseren u dringend om de ontvangen
valse e-mail daarna direct weg te gooien.
Ga nooit in op het verzoek in een vermoedelijk valse e-mail en klik nooit op
een link. Het ontvangen van valse e-mails
kunt u grotendeels tegengaan door een
goede SPAM-filter te installeren. Soms
biedt uw internetprovider als dienst zo’n
filter aan. De Rabobank stelt alles in het
werk om dergelijke ‘phishing’-sites uit
de lucht te halen. |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

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

Huisartsenpost
Venlo

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

di 30 augustus 09.00-12.00 uur
Locatie: centrum

Vakantierooster

America

wo 31 augustus 19.30-21.45 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 27 augustus
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut Os Thoês

Optreden Chris Smither

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.

Jeugdzeskamp

wo 31 augustus 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Jubileum Paardenvrienden
za 27 augustus
Locatie: Jacob Poelsweg

Grote Dorpenzeskamp
zo 28 augustus
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut Os Thoês

Spoedgevallendienst
26 aug t/m 1 sept
Kies Mondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

America

Melderslo

zondag

Optreden Boons

Broekhuizen

za 27 augustus 12.30 uur
Locatie: Café ‘t Tunneke

zondag

Demonstratie stationaire
motors en machines

zaterdag

za 27 – di 30 augustus
Locatie: centrum

Grote oogstdag

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

zo 28 augustus 13.00 uur
Locatie: museum De Locht

Griendtsveen

Kermis

Grubbenvorst
Koningsvogelschieten
St. Jan

zondag

Meterik

Heilige mis

zondag

zo 28 augustus 13.30 uur
Locatie: Schutterij

vr 26 augustus 19.00-01.00 uur
Locatie: Sint Jansstraat 47

Horst (Lambertus)

Beachclub

Buitenfeest
Jong Nederland

do 25 - za 27 augustus
Locatie: Café Stammineke

Horst

Club du Lounge:
Femmes Fatales
za 27 augustus 22.00 uur
Locatie: Café De Lange

Open dag

zo 28 augustus 11.00-19.00 uur
Locatie:
Jong Nederlandterrein

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

vervalt

vervalt
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Theater Bos op je Pad

woensdag
donderdag
vrijdag

zo 28 augustus 18.15-20.00 uur
Locatie: Schadijkse Bossen

Kronenberg
zaterdag

Swolgen

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

vr 26 augustus 19.30 uur
Locatie: Molenweg 37

Meerlo

ACB Phoxy Cup

Open dag en festiviteiten

zondag
donderdag

zo 28 augustus 09.30-17.00 uur
Locatie: RKSV Wittenhorst

za 27 augustus 13.00 uur
Locatie: MFA Kerkebos

Melderslo
zaterdag
donderdag

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

Opening MFA Kerkebos

zo 28 augustus 13.00-17.00 uur
Locatie: Jong Nederland en
Scouting

09.45

Hegelsom

Mega Tuinparty

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

www.proteion.nl

dinsdag

vrijdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

vervalt

Grubbenvorst

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

T

09.45

za 27 augustus 13.00 uur
Locatie: museum De Locht

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

donderdag

112

Heilige mis

Broekhuizen

(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

Kerkdiensten

Lezing Annie SchreudersDerks

Venray

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
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

28

nieuws

25
08

Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse
zenders standaard in HD
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.
Bestel nu KPN Glasvezel in de dichtstbijzijnde kpn winkel of kijk op kpn.com/glasvezel

AD 10991/09-11

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

