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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

Thema vakantie, zomercolumn van Hayke Hendrix
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Dirk Hesen en zijn kinderen Sven (13) en Kirstie (11) stapten zondagmiddag 29 juli om iets
voor drie uur ‘s middags op hun mountainbike en vertrokken voor een fietsreis van Horst naar
Parijs. In zeven tot acht etappes willen ze de in totaal vijf- tot zeshonderd kilometer afleggen.
Als de Eiffeltoren in Parijs is bereikt, dan zit de fietstocht erop en gaan ze met de trein terug
naar huis.

Het was Kirstie die vorig jaar op
vakantie in Oostenrijk riep: “We gaan
volgend jaar met de fiets op vakantie
naar Parijs.” De reden voor de Franse
hoofdstad was simpel. “Want daar
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Cis &co
VLOEREN

De eerste etappe ging afgelopen
zondag van Horst naar Roermond,
waar ze bij familie bleven overnachten.
Onderweg pikten ze neefje Stan op,
want die wilde graag de eerste veertig
kilometer meefietsen. Op maandag
zetten Dirk, Sven en Kirstie hun tocht
voort.
Lees verder op pagina 17

Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

Golf voor iedereen

Kids eat for free

Korting op zwemmen

Short Golf spelen zonder GVB

Alleen geldig in het Market Buffet (excl. drankjes)

Een hele dag zwemmen voor de prijs van een avondkaart!

Van € 9,voor

€ 5,-

p.p.

Geldig t/m 2-9-2012

staat de Eiffeltoren en die wil ik graag
nog een keer zien en op”, aldus
Kirstie. “Maar dan moet je wel eerst je
hoogtevrees overwinnen”, merkt haar
broer op.

Per betalende
volwassene eet één
kind (t/m 12 jaar)
gratis mee.
Geldig t/m 2-9-2012

€ 3,95 kids
(3 t/m 11 jaar)

€ 5,95 volwas.
(v.a. 12 jaar)

Geldig op ma. t/m vr.
t/m 30-9-2012

Voor meer informatie: www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel - Peelheideweg 25, 5966 PJ America, Tel. 077 - 464 84 84

Limburgse Peel
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Informatiebijeenkomsten Werkgroep Kronenberg

Uitkomst behoefteonderzoek
dorpsdagvoorziening

Hart van Nederland
in Meerlo
Het was maandag een mediadag in Meerlo en Blitterswijck rondom Vacansoleil-wielrenner Wout Poels.
Maar liefst vier cameraploegen van NOS Studio Sport, L1, RTL en SBS 6 waren naar de persdag gekomen naar
aanleiding van het uitvallen van Wout Poels tijdens de Tour de France. SBS6 ging langs bij de fanclub van de
wielrenner in Meerlo.

Eind mei hield de werkgroep Dorspdagvoorziening een behoefteonderzoek onder alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De werkgroep is
bezig met de voorbereidingen voor een dergelijke voorziening in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg.
Alle huishoudens in Kronenberg en
Evertsoord kregen een vragenlijst
waarop zij aan konden geven wat hun
behoefte aan een voorziening was en
of ze als vrijwilliger zouden willen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

helpen. De dorpsdagvoorziening wordt
een kleinschalige ontmoetingsplek om
activiteiten te doen, waardoor mensen
langer zelfstandig in hun dorp kunnen
blijven wonen. De werkgroep kreeg
bijna 30% van de vragenlijsten
ingeleverd terug.
Uit de antwoorden bleek dat er
voldoende inwoners in beide kernen
zijn die gebruik willen gaan maken
van een dorpsdagvoorziening. Hierdoor
wordt het mogelijk door te gaan met
de voorbereidingen en over enkele
maanden daadwerkelijk te starten. Een
nog groter aantal inwoners gaf aan in
de toekomst deelname te overwegen.

Verrast door grote
groep vrijwilligers
De werkgroep was aangenaam
verrast door de grote groep vrijwilligers
die zich aanmeldde. Om de wensen
en mogelijkheden van deelnemers en
vrijwilligers zoveel mogelijk op elkaar
af te stemmen organiseert de werkgroep twee informatiebijeenkomsten
in de Torrekoel. De informatiebijeenkomst voor vrijwilligers is donderdag
23 augustus om 20.00 uur. De informatiebijeenkomst voor deelnemers is
dinsdag 11 september om 11.00 uur.
Voor meer informatie, bel mevrouw
An Nellen op 077 467 19 76 of 06 12
36 48 18 of mevrouw Maries Hofmans
op 077 467 27 01.

Poels is weer aan de beterende
hand en wilde graag via de media alle
mensen danken die hem de afgelopen
weken via e-mail, post, sms’jes en
sociale media sterkte hebben gewenst.
In Meerlo waren verslaggever Frank
Herfst en cameraman Rory van de Berg
van het SBS 6-programma Hart van
Nederland te gast bij de oom van Wout,
journalist René Poels.
Poels was niet alleen woord-

voerder van de familie tijdens het
ziekenhuisverblijf van Wout, maar
is ook secretaris van de Wout Poelsfanclub. “Het is hartverwarmend om
te zien hoeveel mensen de afgelopen
weken interesse hebben getoond in de
situatie rondom Wout. Veel aandacht
kwam van onbekende fans maar ook
bekende mensen zoals oud-premier
Dries van Agt, gouverneur Theo Bovens
van Provincie Limburg en burgemeester

Hans Gilissen van Venray staken Wout
een hart onder de riem”, aldus René
Poels.
Wout vertelde voor de camera’s dat
hij aangenaam verrast is door al die
steunbetuigingen. Voor de fans was het
echter veel belangrijker om te horen
dat hij volgend jaar de 100e Tour de
France hoopt te gaan rijden. “Driemaal
is scheepsrecht”, aldus de immer
positieve wielrenner.

3

Tas Horsterse gestolen en
teruggebracht
De politie Limburg-Nood zoekt de twee jongens die een vrouw uit
Horst geholpen hebben met het terugkrijgen van haar tas. De tas van de
vrouw werd beroofd, maar de alerte jongens konden de dief achterhalen.
Op donderdag 26 juli tussen
15.00 en 15.30 uur liep een 40-jarige
inwoonster uit Horst door Venray.
Op het Henseniusplein werd zij
beroofd van haar tas. De dader, ook
een vrouw, vluchtte te voet richting
de Leeuwstraat. Twee jongens op een
scooter hadden het voorval echter
zien gebeuren en zetten de achtervolging in. Zij wisten de tas te bemachtigen en gaven deze terug aan de

40-jarige vrouw. De verdachte, een
48-jarige Venrayse, is inmiddels aangehouden. Zij wordt naast dit voorval
ook verdacht van een poging tot beroving en een winkeldiefstal in Venray.
De zaak werd dinsdag voorgeleid aan
de rechtercommissaris.
De Venrayse recherche wil graag
in contact komen met de behulpzame
jongens en vraagt hen contact op te
nemen via 0900 88 44.

Caravanbrand De Schatberg
De brandweer Horst aan de Maas heeft op dinsdagavond 31 juli om
19.00 uur een caravan op recreatiecentrum De Schatberg in brand gezet om
deze daarna te blussen. Zij wilden eigenaren van vakantiewoningen laten
zien dat brandmelders ook in vakantiewoningen geen overbodige luxe zijn.
Begin 2012 startte de brandweer
met het project Brandveilig leven,
waarbij de nadruk ligt op het bewustmaken van mensen van de kans op
incidenten. De rookmeldercampagne

is onderdeel van het project. Op 1 en
2 augustus plaatsten brandweerlieden
van het brandweerdistrict Maas en
Peel in vakantiewoningen de eerste
rookmelders.

Exclusieve avond
in Franse stijl inclusief
een 4 gangen menu
Eendaagse workshop
voor de
beginnende fotograaf
Luxe zeshoekige
partytent

€79,95

€39,95
€89,-

€39,95
€399,-

€199,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Politie Horst
reist af naar Polen
In september nog brachten een aantal Poolse agenten een werkbezoek aan Horst aan de Maas. Twee weken
geleden was het de beurt aan politie Limburg-Noord om een bezoek te brengen aan het poolse Warmia i Mazury.
Politieagenten Tiny Verhaegh en Ger Cox van basiseenheid Horst reisden met hun collega George den Teuling af naar
Polen.

Nieuwe oogst
kersen,
daar maken we
de lekkerste
Kersenvlaai van

HORST • GRUBBENVORST

Jolanta Szymulewska, Ger Cox, Tiny Verhaegh,
Alicja Zembrzuska, Krzysztof Bisior, Bernadeta Rydel en George den Teuling
De reis kwam voort uit een samenwerkingsverband dat politie LimburgNoord sinds 2008 heeft met de politie
in de Poolse stad Warmia i Mazury.
De Limburgse agenten kregen uitleg
over de organisatie en de werkwijze
van hun Poolse collega’s.

Presentatie resultaten
samenwerking
Ook werden resultaten van de
internationale samenwerking tussen
de twee korpsen gepresenteerd in
de vorm van een informatieve flyer.
“In samenspraak met collega’s uit
beide landen is een flyer ontwikkeld,
uiteraard in het Pools, om de Poolse
gemeenschap in Limburg beter te
kunnen informeren”, vertelt George
trots. “De flyer geeft vooral informatie
die voor ons als Nederlanders als
standaard wordt gezien, maar voor

buitenlandse gasten vaak onbekend is.
Zo is er duidelijk in het Pools uitgelegd
dat je niet mag rijden onder invloed
van alcohol, en bijvoorbeeld niet mag
rijden en telefoneren tegelijkertijd.”
Doel van het project is onder
andere kennisuitwisseling en dus
presenteerden de Limburgse agenten
het project Waak voor inbraak aan hun
Poolse collega’s. Zij waren vooral erg
geïnteresseerd in de samenwerking
met lokale burgers.

Cursus Pools
“Vorig jaar hebben we tijdens
het werkbezoek vastgesteld, dat het
spreken van dezelfde taal barrières
wegneemt”, zegt Tiny. “Daarom zijn
we begin van dit jaar met een cursus
Pools begonnen.” “Ons initiatief om
Pools te leren spreken, werd in hoge
mate gewaardeerd”, beaamt collega
Ger. “Eén van onze collega´s merkte op

CONTACT
LENZEN

dat Poolse burgers, zeker als ze in het
buitenland zijn, betrekkelijk gesloten
zijn. Op het moment dat ze merken, dat
ze in hun eigen taal worden benaderd,
laten ze de gereserveerdheid snel
varen.”

Focus samenwerking
bestendigd
De agenten zijn tevreden over
hun reis: “We kunnen terugkijken op
een geslaagd werkbezoek. Contacten
werden verstevigd, korte lijnen voor
informatie-uitwisseling bevestigd en
de focus op operationele samenwerking bestendigd”, laat Ger weten. De
speciaal in het Pools geschreven flyer
en posters met informatie zijn na de
zomervakantie terug te vinden op tal
van gemeentehuizen en politiebureaus
in de regio maar ook op centrale plekken waar Poolse mensen samenkomen.

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

Boxmeer Horst Venray

VAN MORGEN

NU al bij oNs
verkrijgbaar!

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A la Carte restaurant
vrijdag • zaterdag • zondag

DE TWOPETJES Geluidsoverlast
klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten
nr. 40

• klimwand • lasergun • boerengo
klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten
• en nog veel meer
aren
nov
nu ook ka

www.brugeind.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau
www.ikzoektuingrind.nl
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

tel. (077) 320 97 00
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Bouwvakfeesten aanleiding voor overleg

Nieuw geluidsbeleid voor buitenfeestjes
Het afblazen van een evenement op het Wilhelminaplein in Horst twee weken geleden was aanleiding voor een
gesprek tussen Horster horeca-eigenaren en de gemeente over het beleid ten aanzien van geluidsnormen. Deze
norm lijkt nu versoepeld te gaan worden.

Twee weken geleden moest een
optreden op de Bouwvakfeesten op het
Wilhelminaplein in Horst abrupt gestopt
worden, omdat de geluidsnorm werd
overschreden. Bureau Handhaving mat
een gevelbelasting van 82 dB. Hiermee
werd de norm van 80 dB overschreden. De organisatie gaf toen aan deze
limiet niet werkbaar te vinden. Reden
voor burgemeester Kees van Rooij,

portefeuillehouder openbare orde, om
in overleg te gaan met de horecaondernemers.

Onderzoek naar
versoepeling norm
“We werken aan een nieuw beleid
ten aanzien van geluidsnormeringen.
Dit wordt besproken met de Koninklijke

Zoals eerder aangekondigd draagt de huidige directeur van streekmuseum De Locht in Melderslo, Jos de
Kunder, na vijf jaar op 1 augustus zijn directeurschap over aan zijn opvolger, Henk Kemperman.
zoeken. Het bestuur van het museum
heeft Henk Kemperman, die al vijf jaar
als vrijwilliger bij het museum actief
was, gevraagd de directietaak over
te nemen en dat verzoek heeft hij
aanvaard. Met ingang van 1 augustus

“Het Wilhelminaplein is een uitzonderlijke situatie. De huizen staan dicht op
het plein en de betonnen voorgevel
fungeert als een enorme klankkast.
Daarom ligt hier onze focus qua het
oprekken van de geluidsnormering.”
Duidelijke afspraken en een strikte
handhaving door de gemeente zijn
volgens de woordvoerder gewenst. “De
regels die worden opgesteld, worden
straks gemeentebreed doorgevoerd.”
De balans tussen meer speelruimte
voor evenementen en de maximaal
toelaatbare belasting voor omwonenden zal dus in het najaar gevonden
moeten worden. Het handhavingsbeleid wordt ongewijzigd voortgezet.

Horeca Nederland, de politie en handhavers”, vertelt een woordvoerder van
Gemeente Horst aan de Maas.
Hij spreekt namens gemeente en
horeca met de pers over het overleg.
“We zijn op zoek naar meer mogelijkheden voor horecaondernemers qua
geluidsproductie. Mogelijk betekent
dit een verruiming van de geluidsnormering.” De gemeente erkent dat de

Directiewissel bij De Locht
een feit
De Kunder heeft in vijf jaren het
museum op de kaart proberen te
zetten, binnen het netwerk van provinciale musea maar ook bij landelijke
musea. Na vijf jaar achtte hij de tijd
rijp om een nieuwe uitdaging te gaan

huidige norm van 80 dB erg krap is
voor live-muziekevenementen en zegt
versoepeling van de norm te onderzoeken.
Het beleid wordt in het najaar door
het college vastgesteld. “In de fase tot
het beleid is vastgesteld, de zomerperiode, kijken we per evenementenvergunning of er een eenmalige afwijking
tot bijvoorbeeld 83 dB in de vergunning
opgenomen kan worden”, aldus de
woordvoerder.
Ook bewoners van het appartementencomplex aan het Wilhelminaplein
waren vertegenwoordigd in het overleg. Volgens de woordvoerder beseffen
zij dat wonen aan het plein betekent
dat ze soms overlast moeten dulden.

treedt hij aan in die functie. Jos de
Kunder blijft actief voor het museum
als lid van de Raad van Advies en
is daarin speciaal belast met het
onderhouden en uitbreiden van de
contacten met de andere musea.

Kleuren in de kapel
Uiterst geconcentreerd zet pastoor-deken De Graaf Woutering de
eerste penseelstreken neer op een paneel van 12 bij 3,5 meter.
Hij geeft hiermee het startsein voor een schilderproject ter ere van
Monseigneur Frans Schraven, die 75 jaar geleden door Japanners
werd vermoord. Priester-kunstenaar Jan Haen, die jarenlang
priester is geweest in Zuid-Afrika, begeleidt het project. “Het is de
bedoeling dat de komende weken vrijwilligers het schilderij verder
afmaken”, vertelt Haen. “Mijn credo is: kleur geven aan het leven.
En dat doe je vooral door gezamenlijk iets te creëren, zoals een
schilderij.” Het resultaat van het schilderproject krijgt een vaste
plek in de gedenkkapel van de kerk van Broekhuizenvorst.
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De vele gezichten van
Van de Griendt
De nietsvermoedende toerist die in deze vakantieperiode door Griendtsveen fietst moet vast twee keer kijken
bij het passeren van het kruispunt tussen de Pastoor Hendriksstraat en de Deurneseweg. Het borstbeeld van Eduard
van de Griendt staat er deze weken bijzonder kleurrijk bij. HALLO ging op zoek naar de kleermaker van Van de
Griendt.

Van Stratum Horst is de specialist op het gebied van verhuur, verkoop en
service van (nood)stroomvoorzieningen. Door innovatie, het toepassen van
nieuwe technologie en een eigen productlijn heeft van Stratum Horst zich
weten te vestigen in een Europese markt op het gebied van aggregaten en
hieraan gerelateerde elektrische installaties. Voor de versterking van ons
team zijn we op zoek naar:

Dieselmonteur
Elektromonteur

(M/V)

in bezit van een CE rijbewijs (bij voorkeur)

(M/V)

in bezit van een BE rijbewijs (bij voorkeur)

Wij zoeken een ervaren, informele collega die flexibel, gedreven en zelfstandig is. Je gaat gestructureerd en oplossingsgericht te werk, hebt een
klantvriendelijke houding en je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.
Wat wij bieden is:
• een zeer veelzijdige baan;
• werken in een goed uitgeruste werkplaats, maar ook op locatie;
• veel zelfstandigheid en een vast dienstverband.
Interesse? Stuur dan je cv met motivatie naar van Stratum Horst,
t.a.v. personeelszaken, Expeditiestraat 17, 5961 PX Horst of e-mail naar
info@stratum-horst.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Eduard van de Griendt,
medeoprichter en naamgever van
Griendtsveen, werd ruim twee jaar
geleden geëerd met een bronzen
borstbeeld. Normaal gesproken
kijkt de voormalige turfondernemer
met een strenge blik in de verte.
Die blik verandert niet, maar
getooid in kerstkleding of verkleed
als zwarte piet oogt het een stuk
minder streng. Niet lang nadat het
borstbeeld werd geplaatst, begonnen
de verkleedpartijen: tijdens het WK
voetbal, met kerst en inmiddels bij
iedere bijzondere gelegenheid.

Mensen kijken of Eduard
weer verkleed is
Het idee voor het aankleden van
Van de Griendt komt van Rian van
den Acker die recht tegenover het
borstbeeld woont. Samen met haar

buurtgenoten besloot ze tijdens het
wereldkampioenschap voetbal in 2010
de straat in oranje uit te dossen. Het
pasgeplaatste standbeeld kon niet
worden overgeslagen. De oprichter
van Griendtsveen werd omgedoopt tot
Oranjesupporter.
Hoe ze op het idee kwam om het
beeld ook tijdens kerst te versieren,
weet Van den Acker niet meer.
“Waarschijnlijk had ik een muts over”,
zegt ze nonchalant. Maar een traditie
was geboren. Met carnaval kreeg ze er
een ’partner in crime’ bij in de persoon
van dorpsgenoot Anny van Bommel.
Samen bedenken ze bij zoveel mogelijk
gelegenheden een passende outfit voor
Van de Griendt.
“Het is leuk om te doen. We
krijgen veel reacties en als er maar
iets te doen is in Griendtsveen, kijken
de mensen al of Eduard ook deze
keer weer verkleed is”, aldus Van den

Acker. Want ook bij Griendtsveense
evenementen als oldtimerbeurs Moto
Nostalgia en het Bokkenollen is het
borstbeeld in stijl verkleed. Sommige
outfits worden door de dames zelf
gemaakt. “Voor het Bokkenollen had
ik een speciale bokkenpruik gemaakt,
met hoorntjes en oren. Helaas was
de pruik na afloop van het beeld
gehaald.” Van den Acker denkt dat de
dief iemand van buiten Griendtsveen
is. “Met carnaval is ook al eens de
steek van Eduard gestolen, maar na
een oproep in het mededelingenblad
in Griendtsveen was hij opeens weer
terug. De dader moet dus wel iemand
uit het dorp geweest zijn.”
“Mensen horen er gewoon van
af te blijven, en meestal doen ze dat
ook”, vertelt Eduards overbuurvrouw.
“Nu hangen er zelfs echte slippers om
zijn nek en afgelopen winter ook echte
schaatsen. Die zijn gewoon blijven
hangen.”

Als het een beeld van
iemand anders was,
hadden we misschien
meer eerbied gehad
Toen Eduard van de Griendt werd
vereeuwigd met een borstbeeld
waren er sommigen die de lof voor
de medeoprichter van Griendtsveen
in twijfel trokken. Was hij niet groot
geworden over de rug van de arme
arbeiders die de turf uit de Peel
moesten halen? Van den Acker vindt
het daarom juist wel leuk om Van
de Griendt bijvoorbeeld als zwarte
piet te verkleden. “Als het een beeld
van iemand anders was geweest,
hadden we misschien wel wat meer
eerbied gehad. Er zijn mensen die zelfs
zeggen dat Van de Griendt nu eindelijk
meedoet met de gewone mensen. Ach,
ik vind het vooral humor dat het beeld
telkens van uiterlijk verandert.”

aKTie

zomercollecTie

2
arTiKel
E1,e

*

Van ma 6 t/m za 11 aug.
*Geldig op de afgeprijsde prijs.
*Tenzij anders aangegeven.

De nieuwe
najaarScolleecnTie
stroomt binn
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Bleker zwijgt nog
over subsidies
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (CDA) beantwoordt tot nu toe nog geen Kamervragen over de
subsidies aan de megastallen in Grubbenvorst. Dat heeft hij laten weten
door middel van een uitstelbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Bleker geeft in zijn brief aan eerst
meer informatie te willen inwinnen
over de subsidies. De brief is te lezen
op de website van de Rijksoverheid.
Ongeveer een maand geleden
werd duidelijk dat de megastallen
in Grubbenvorst subsidies ontvingen van Provincie Limburg en de
Rijksoverheid.
Hierop volgde in de Tweede
Kamer een debat over de subsidiëring
van de ontwikkeling voor de megastallen in Grubbenvorst. Verschillende
Kamerleden stelden vragen aan

Wie donderdagmiddag 26 juli rond 17.15 uur op de Stationsstraat van Horst richting Sevenum reed, werd
vakkundig door de politie naar de kant gedirigeerd. Al het overige verkeer moest plaats maken voor een naderend
peloton van ruim 150 fietsende kinderen. Zij doen mee aan Ome Joop’s Tour en reden hun vierde etappe van Venray
naar de Mèrthal in Horst.

Bleker. Onder andere Thieme (PvdD),
Van Gerven (SP) en Van Dekken
(PvdA) wilden weten of Bleker op de
hoogte was van deze subsidies. Zij
moeten nu op antwoord wachten.
“De reden van uitstel is dat voor
een aantal antwoorden de benodigde
informatie bij mijn diensten moet
worden verzameld”, aldus Bleker in
zijn uitstelbrief. Het is nog onduidelijk
wanneer hij de nodige informatie
wel heeft en de vragen van de
Kamerleden kan beantwoorden.

Politie lost minder
zaken op
De politie Limburg Noord heeft in 2011 minder misdrijven opgelost
dan het jaar ervoor. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er werden ongeveer 1.200 zaken minder opgelost dan in 2010.
Wat betreft het aantal misdrijven
is Noord-Limburg een stuk veiliger
geworden: er zijn zo’n 1.000 zaken
minder gemeld bij de politie. Kregen
zij in 2010 nog 34.225 meldingen,
afgelopen jaar waren dat er 33.260.
Het percentage opgeloste zaken in
Noord-Limburg is sinds 2008 echter
niet meer zo laag geweest. LimburgNoord zakte van 8.610 opgeloste
zaken in 2010 naar 7.405 in 2011.
Zo’n 22,3% van alle zaken worden
opgelost. In 2010 werd nog ruim
een kwart van de zaken opgelost. Dit

Ome Joop’s Tour in Horst

is opvallend, juist omdat er minder
meldingen waren.
Politie Limburg Noord kan nog
geen verklaring geven voor de daling
in opgeloste zaken. “De CBS-cijfers
worden automatisch gegenereerd uit
ons datasysteem. We hebben op dit
moment helaas niet de capaciteit om
een analyse te doen en kunnen dus
geen duidelijke toelichting geven.
Mogelijk kunnen we hier in een later
stadium op terugkomen”, aldus een
woordvoerster. Ook politie Horst kon
geen opheldering bieden.

De kinderen kwamen terug van
een dag in attractiepark Toverland
in Sevenum en fietsten onder begeleiding van de politie en vergezeld
van een aantal volgwagens naar de
Mèrthal in Horst, waar ze overnachtten. De kinderen namen deel aan
Ome Joop’s Tour. Deze tour is vernoemd
naar ome Joop Legerstee, die kort na
de Tweede Wereldoorlog opkwam voor
gezinnen met weinig financiële middelen. In die tijd kwamen de kinderen
veel tekort. Ze hadden weinig te makken en zochten hun vertier op straat.
Dat bracht risico’s met zich mee, zoals
normvervaging. Vandaag de dag is de
Tour van Ome Joop een jeugdronde door
Nederland voor kinderen van 10 tot 12
jaar. De jonge fietsers verzamelden zich
zondag 22 juli in de Rijnhal Arnhem om

de volgende dag te vertrekken voor de
in totaal negen etappes van Ome Joop’s
Tour. De tour voerde hen via onder
andere Groesbeek, Horst aan de Maas,

Valkenswaard, attractiepark De Efteling
in Kaatsheuvel terug naar de Rijnhal in
Arnhem. Daar arriveerden de kinderen
woensdag 1 augustus om 16.00 uur.

Vroege autobrand in Horst
Op woensdag 1 augustus heeft een personenauto op de
Gasthuisstraat in Horst in brand gestaan. De brandweer kreeg omstreeks
06.00 uur een melding binnen. Er zijn geen slachtoffers.
De autobrand is waarschijnlijk
ontstaan door een technisch
mankement aan het voertuig. “De
auto is waarschijnlijk warm gelopen
en heeft daardoor na een tijdje vlam
gevat”, aldus een woordvoerder van

de politie. De brandweer was op
tijd ter plaatse en heeft, zo zegt de
politie, in een fractie van een seconde
de auto kunnen blussen. Over de
schade aan het voertuig is verder
niets bekend.

Informatie voor de cliënten van

Medsen apotheek Sevenum
Per 23 juli 2012 heeft Medsen apotheek Sevenum een nieuwe
apotheker, de heer D.H.E. Koopmans.
Indien u behoefte heeft aan een gesprek met hem kunt u
dit kenbaar maken op de website van de Medsen apotheek
Sevenum maar u kunt ook aan de assistentes vragen of u de
apotheker kunt spreken.

Wie wil onze broeders en zuster komen ondersteunen?
Ter uitbreiding van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar:

De openingstijden van Medsen apotheek Sevenum zijn, maandag
tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur. Per 1 augustus
2012 is Medsen apotheek Sevenum op zaterdag gesloten.

Vervangend chef-kok

Wanneer u herhaalmedicatie aanvraagt bij de huisarts voor
12:00 uur kunt u 2 werkdagen later na 14:00 uur deze ophalen
bij Medsen apotheek Sevenum of uit de 24 uurs machine wanneer
u een SMS krijgt. Dit geldt ook voor de aanvragen die gedaan
worden via de website van Medsen apotheek Sevenum.

Enthousiaste en ervaren horecamedewerkers

De 24 uurs machine verkort de wachttijd aan de balie in de
apotheek en u kunt uw medicatie binnen- en buiten openingstijden afhalen. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de 24 uurs
machine, vraag de assistentes om een aanmeldformulier.
Tegelijkertijd vult u een automatisch incasso formulier in (indien
u deze nog niet heeft) dan kan Medsen apotheek Sevenum ook de
medicatie die betaald moet worden in de 24 uurs machine voor u
klaar leggen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de
werkzaamheden in Medsen apotheek Sevenum en danken wij u
voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Medsen apotheek Sevenum

• Actief meewerkend chef-kok, creatieve kok die het als een uitdaging ziet om het niveau
van onze huidige chef-kok te handhaven tijdens zijn afwezigheid.

•
•
•
•

Bij ons werkt u in een klein team, een flexibele en collegiale instelling is een must.
Wij werken in verschillende diensten ontbijt, lunch en diner.
Als echt horecadier bent u in staat om alle diensten op u te nemen.
U kunt zelfstandig werken en wilt met een jong dynamisch team meegroeien? Dan is dit
een uitdaging voor u! Enige horeca-ervaring is vereist.

Representatieve receptioniste
• Bij ons werkt u in een klein team, een flexibele en collegiale instelling is een must.
• U werkt graag met mensen, bent servicegericht en gastvrij!
• U bent bekend met het werken met computers en reserveringsystemen.

Uw cv kunt u sturen naar: kim@hoteltienray.nl of info@hoteltienray.nl
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Reclamebord zorgt voor gevaarlijke situatie
De politie Horst kreeg afgelopen weekend diverse meldingen over de LED-schermen op de reclamemast bij
afslag 11 op de A73. Deze zouden hinderlijk zijn en verblindend werken. Vooral voor automobilisten leverde dit
gevaarlijke situaties op.

Het reclamebord werkt conform de
regels van Rijkswaterstaat: zo mag
het beeld niet knipperen en mogen
afbeeldingen die op het bord komen
te staan niet op verkeersborden lijken.

Daarnaast meten lichtmeters op het
bord de lichtintensiteit. Mochten
we ooit klachten binnenkrijgen, dan
kunnen we het bord toetsen aan de
richtlijnen van Rijkswaterstaat.”

Grootschalige
diefstal telefoons
De politie Limburg-Noord heeft een waarschuwing uitgedaan.
Zij roepen iedereen op om op te letten met mobiele telefoons. Deze
worden de laatste tijd regelmatig gestolen bij bedrijven en terrassen.
Zaterdagavond was het raak op
de Parade in Venlo, waar een telefoon
werd gestolen van een terras.
Soortgelijke gevallen deden zich
eerder voor in de regio, waaronder
terrassen en bedrijven in Horst
aan de Maas. Volgens de politie
richten de dieven, vermoedelijk uit
Oost-Europa, zich voornamelijk op
horecagelegenheden en terrassen.

De methode is telkens soortgelijk: de
daders leiden de eigenaren van de
telefoons af met een smoes, terwijl
de telefoons gestolen worden. De
politie vraagt ondernemers en klanten
altert te zijn op dieven die op zoek
zijn naar mobiele telefoons op het
bureau of op tafel. Daarnaast vraagt
zij meteen een melding te maken
indien telefoons ontvreemd worden.

Hennep in Meterik
De politie ging zaterdagochtend
meteen langs bij InterChalet, eigenaar
van de reclamezuil. Zij constateerden
dat de lichtmast inderdaad hinderlijk fel
licht gaf. Zij hebben de eigenaren van
de reclamezuil benaderd en afspraken
met hen gemaakt.

Levensgevaarlijk
Volgens een woordvoerster
van politie Horst werkte InterChalet
meteen mee aan een oplossing: “Het
was hen zelf ook al opgevallen. Wij
kregen ’s nachts een aantal meldingen. Oorzaak bleek een aanpassing

die de dag ervoor aan het scherm was
gedaan. We hebben afgesproken dat
het scherm nu ’s nachts weer minder
fel brand of uitgaat als het donker is.”
De overlast lijkt hiermee opgelost.
“We waren er inderdaad al van
op de hoogte”, zegt Jac Coumans van
InterChalet. “Na werkzaamheden
vrijdag verscheen ’s avonds ineens
het felle beeld. Dat is absoluut niet
de bedoeling.” De lichtmast wordt
aangestuurd door een bedrijf uit België.
“We konden pas maandag bellen naar
het bedrijf dat dit soort dingen alleen
op afstand kan regelen. Maar het is nu

opgelost. Het was ook levensgevaarlijk.” Maandagavond hield men vanuit
InterChalet het bord nauwlettend in de
gaten. “Mocht het nog ooit fout gaan,
zetten we hem zelf uit als het donker
wordt.”

Richtlijnen
Rijkswaterstaat
Een woordvoerder van
Gemeente Horst aan de Maas laat
weten: “Wij hebben bij handhaving
concreet geen klachten ontvangen
over de verblindende reclamezuil.

Dankzij een tip heeft politie Horst woensdag 25 juli ongeveer veertig
grote hennepplanten aangetroffen in een bos in Meterik. Er zijn nog geen
verdere aanwijzingen in de zaak.
De hennepplanten, met een
doorsnede van ongeveer een meter,
werden na een tip van een jachtopzichter aangetroffen in een bos
aan de Loofhoutweg in Meterik. De
planten stonden in vuilniszakken die
gevuld waren met potgrond.
Volgens een woordvoerder van
politie Horst was het redelijk professioneel opgezet: “De planten stonden
op twee locaties in het bos. De politie
heeft de planten gerooid en deze

worden vernietigd. De planten waren
omheind met kippengaas, zodat er
geen konijnen bij konden. Gedeeltes
van het bos waren omgekapt zodat
de planten genoeg zonlicht en regen
kregen.”
De politie zegt niet te weten
wie de planten heeft geplaatst en
heeft nog geen aanknopingspunten.
Getuigen of mensen die tips hebben
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900 88 44.

Crist Coppens
4 gemarineerde
karbonades
€ 5.95
SHOARMAPAKKET
500 gram vlees, 5 broodjes
en bakje saus
samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Verse blauwe bessen!

Verse blauwe bessen!
In gekoelde verkoopautomaat

n :
va nd
ijn aa
W m
de

Mts. Schrijnwerkers
Gazela, Vino Verde
Horsterweg 86 Warsteiner
Verkwikkend, aangenaam, tintelfrisse droge witte wijn
24X30CL
uit de Vinho Verde streek (Noord-Portugal). 5971 NG Grubbenvorst
Nuances van citrus en groene appel.
Lichte koolzuurprikkeling.
Zeer geschikt als aperitief,
lekker bij lichte voorgerechten,
vis en salades.

Actieprijs

9 fles
€6 fl4ess,9
en voor
€ 25,99
Per

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Winkel is geopend:
vrijdag:
9.00 - 17.00 uur
zaterdag:
9.00 - 16.00 uur

Ook voor een origineel
en gezond kadootje
met blauwe bessen
produkten kunt u
bij ons terecht!

Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
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Geboren

Geboren

Noa

Lotte

Bram

Dochter van
Rob Logtens en
Wendy Bierstekers
Zusje van Fedde
Schiksedijk 6
5966 PC America

23 juli 2012
Dochter van
Gijs Keijsers en
Nicole Dieteren
Van Bronckhorststraat 22
5961 SM Horst

27 juli 2012
Zoon van
Leon Vullings & Judith Gielen
Broertje van Glenn en Lieke*
Asterstraat 22
5971 AW Grubbenvorst

Mede namens onze kinderen willen wij u van harte
dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling,
in welke vorm dan ook, getoond bij gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Deze dag was voor ons onvergetelijk.

Theo en Tiny Hendriks-Magotteaux
Kogelstraat 50, 5963 AP Hegelsom

Op vrijdag 10 augustus 2012
gaan wij

Mark Meulen en
Rianne van Rhee
om 14.00 uur trouwen in het
gemeentehuis van Horst.
Graag nodigen wij je uit
op onze receptie van
19.00 tot 20.00 uur bij
Froxx, Venrayseweg 116
te Horst.
Wie heeft er zaterdagavond mijn
vest meegenomen op de kermis
Melderslo? Zwart/blauw/wit vest
met capuchon. Graag teruggeven bij
Van Mirlaerstraat 12 Horst,
of bel 06 28 70 89 00.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop heldere, zuivere bijenhoning.
€ 2,50 per 450 gram. St. Josephstraat 12
Horst. Tel. 077 398 10 06.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Wij zoeken iemand voor ca. 1 dag
in de week voor het schoonmaken
van woning en bedrijf in Meterik.
Voor informatie bel 077 464 20 97.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. rabarber, snijbonen,
knolselderij, prei, tomaten enz.
Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Tijdelijke woonruimte te huur in het
buitengebied van America, voormalige
tuinderswoning met grote tuin,
volledig gemeubileerd. Voor mensen
die van rust/natuur houden, flexibel
zijn, niet roken en geen huisdieren.
06 15 33 01 23.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en Taoistische gezondheid praktijk.
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat Tai Chi, Chi Qong, Ching-I Gedipl leraar
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Rep of China 06 19 58 59 04.
www.fitnessdans.nl
Caravanstalling Castenray. Afgesloten
Zumba.....The hottest Latin Fitness
en goed geventileerde stalling.
Stroomvoorzieningen aanwezig.
Dance Workout!
Tel. 06 14 27 35 19/06 10 64 02 23.
Dms-service voor al uw caravan- en
Te koop blauwe bessen.
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18, Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Lottum. 06 48 96 47 25.
Tel. 077 398 62 49/06 58 86 32 52.

Te huur opslag- en werkruimte
in Melderslo. Afmetingen 2 x 170m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Vakantie. Trakteer jezelf op een
ontspannende massage.
Mayke 077 398 61 14.
Woonruimte gezocht. Wie helpt mij
aan een huurwoning met 3 slaapkamers in Horst, Melderslo, Meterik of
Sevenum? Aanvaarding zo snel mogelijk. Tel.nr. 06 35 11 17 27.
Bij voorbaat dank!
VW Touran benzine/aardgas.
Groen, goedkoop en milieuvriendelijk
rijden in luxe gezinswagen,
dakvenster, airco, cruise control,
in nieuwstaat. Aardgastankstation bij
Vissers/Horst. 105000km. € 13.500.
tel. 06 19 31 87 22 (wegens prive).

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Geboren 26 juli 2012
Trotse en dolgelukkige ouders
Sjoerd Hoeijmakers
en Marjo Cuppen
Spoorstraat 44
5865 AJ Tienray

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.
Gezocht! Gemotiveerde mensen
met ambitie en goede sociale
vaardigheden. Die graag vanuit
huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
VW Polo 1.4 55KW Athene Airco.
Groen parelmoer, 2004, km.stand
95.000 en APK t/m okt. 5 deurs,
benzine, ABS, airbags, boordcomputer,
electrische ramen en spiegels,
cruise control. Goede staat, vraagprijs
€ 5595,00 tel. 06 47 54 89 93.

Leunen
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64
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Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Ruime vrijstaande woning met
riant vrij uitzicht. Bouwjaar 1993,
kavel 427 m2, inhoud ca. 629 m3.

Vraagprijs E 375.000,- k.k.
Info www.katjadegeus.nl
0478-556900

wegens verbouwing

gesloten
van 4 t /m 16 augustus
Hoofdstraat 14 | 5961 EZ Horst

deze week do vr za

Bij aankoop van een bosbessenbavaroise vlaai

5 rozijnenbollen gratis
Kersenflappen

3+1
GRATIS

volgende week ma di wo
Bij aankoop van een kwarktaart

4 petit pain gratis

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Beemsterkaasbroodje

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

www.briensveld.nl

Te koop

Gezocht 1-kamer appartement/
huurwoning in (omgeving van) Horst.
Mijn tel. is 06 55 93 29 05.
Ik hoor graag van u.

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Dissel 6 te America

Te huur: werk/opslagruimte
± 380m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Hoef
uitvaartbegeleiding

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Lente

Mitsubishi Galant 2.0 GLXI Wagon.
Groen metalic. Bwj. 1997. Voorzien
van 3G-LPG installatie. Gekeurd tot juli
2013. In prima staat. Goed onderhouden. Prijs € 1.650,- evt. extra set
banden met metalen velgen.
Inl. 06 38 90 42 40.

van den
mr. Erik Vannisselroy

Hoera!
Mathies heeft een zusje!

Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.

Gerrie
“ Uw risico’s: wij maken
ze beheersbaar.”

Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Wij ruimen nu ex-verhuur dvd’s op:
5 stuks voor € 12,50 of 10 stuks voor
€ 20. Op=op! Wij hebben ook voordelige huurpakketten voor langere
perioden. Ster Videotheek Horst,
Venloseweg 2, Horst. 077 398 78 55.

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

3+1
GRATIS

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Tijdens de zomerweken nodigt HALLO iedere week iemand uit om in een column zijn of haar visie op vakantie te geven.

Hayke Hendrix
communicatieadviseur Gemeente Horst aan de Maas

Puur genieten

Vakantie, iets waar je na een jaar van je best doen voor ‘de baas’ naar uitkijkt. Velen zoeken de buitenlandse
zon op, een zekerheidje. Ik niet. En dat wordt de eerste week al bestraft. Hoewel de temperatuur aangenaam is,
kun je niet spreken van een mooie zomer, daarvoor valt er gewoon teveel regen. Maar de tweede week is het beter
en hebben we maar liefst vijf dagen met 30 graden… lekker op het luchtbed drijven in ons eigen zwembad in de
achtertuin, puur genieten.

thema 09

VAKANTIE
Mijn eerste vakantieweek is
eigenlijk gewoon verregend. Maar
omdat ik van muziek, sport en film
houd heb ik me geen moment
verveeld. Voor een sportliefhebber
kan de zomer van 2012 sowieso niet
kapot. Tijdens de grote evenementen
in Polen, Oekraïne en Frankrijk heb ik
de Oranjeleeuw jammer genoeg niet
horen brullen…inmiddels laten we ons
gelukkig wel weer zien (en horen) in
Londen tijdens de Olympische Spelen.
Op de achtergrond worden
alweer oefenwedstrijden en Europese
kwalificatieduels voor het nieuwe
voetbalseizoen gespeeld. Via Eredivisie
Live en Canal+ volg ik het allemaal.
Via YouTube kijk ik tot in de nachtelijke
uurtjes videoclips. Aanraders zijn
de kippenvelmomenten van Mickey
Newbury en Rufus Wainwright.
Maar met de komst van het mooie
weer is er ook een eind gekomen
aan het thuiszitten. Op mijn onlangs
aangeschafte nieuwe fiets wil ik
vanuit het Veulen binnendoor over de
Schaak naar de gezellige terrassen in
Horst. Of via Ysselsteyn naar Gerold in

Griendtsveen. Zijn Morgenstond heeft
letterlijk goud in de mond. Gewoon
gezellig wat eten en drinken. Om op
het beste terras van Limburg te zitten
ga ik naar De Sevewaeg in Sevenum
en voor het lekkerste ijs uit de verre
omgeving beland ik bij Passi in Horst
of Clevers in Grubbenvorst. En ook de
jaarmarkt in Horst op 7 augustus gaat
niet aan mij voorbij. Horst aan de Maas
heeft het allemaal.
Mijn moeder, volgende maand
hoopt ze 92 te worden, heeft
aangegeven de Floriade te willen
bezoeken. Dat wordt misschien wel
mijn mooiste vakantiedag.
Naast de gezellige informele
bijeenkomsten met vrienden, de
barbecues en het bezoek van mijn
kaartclub aan de kermis in Venray
weet ik nu al waar ik mijn vakantie
afsluit. Tussen 10 en 13 augustus ben
ik regelmatig op het rozenfestival in
Lottum. Ik heb iets met dat dorp.
En soms loop ik even bij het
gemeentehuis binnen…gewoon bang
om iets te missen…
Hayke Hendrix

HALLO en hoije wah

BUDGETBARBECUE!

4 soorten vlees, 4 soorten saus,
3 soorten salade, aardappelsalade,
huzarensalade, kruidenboter,
stokbrood, borden en bestek

Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week inwoners van Horst aan de Maas op het station
Horst-Sevenum. Waar gaat de reis naar toe?

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

Op het station staan de
vriendinnen uit Horst met elkaar te
kletsen. Nathalie Aerts (14), Ayla
Lemmen (14) en Emma Lommen
(14) gaan vandaag samen een reis
maken met de trein. Ze hebben deze
zomer kaartjes voor de NS-tienertour
gekocht.
Dat betekent dat zij drie dagen in
een periode van twee weken op dat
kaartje door heel Nederland kunnen
reizen. “Voor mij is het de eerste keer
dat ik zonder ouders zover wegga

met de trein”, vertelt Ayla enthousiast.
“Ik ben wel eens naar Amsterdam
geweest, maar toen waren mijn ouders
erbij.”
Met z’n drieën zijn de meiden
bij elkaar gaan zitten om de
bestemmingen uit te kiezen.
“We wilden sowieso een dag naar
het strand en een dag shoppen.
Twee dagen shoppen is teveel”,
legt Nathalie uit. “We gaan een dag
gezellig winkelen in Utrecht”, vertelt
Ayla. “En een dag lekker uitwaaien op

het strand. Tenminste als het weer
mooi is”, vult Nathalie aan. “Ja, ik
hoop echt dat het weer dan goed
is anders moeten we wat anders
verzinnen”, lacht Ayla. “Het zal deze
week echt niet de hele tijd regenen”,
zegt Nathalie. “We krijgen gewoon
goed weer.” Dan beginnen ze allebei
te lachen. De trein komt eraan en
stopt voor het groepje. De meiden
stappen in en weg zijn ze. Op weg
naar hun eerste grote reis zonder
ouders.
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Zomerinterview

Dries en Henny Lokhorst
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker van Horst aan de Maas. Deze week:
Dries (67) en Henny (66) uit Harderwijk. Ze verblijven samen de hele zomer op camping De Kasteelse Bossen in
Melderslo.

VAKANTIE
“We zijn in 2004 voor het eerst
gaan kamperen op deze camping.
Daarvoor brachten we onze kinderen
hier altijd heen met de caravan”,
vertelt Henny. “Onze kinderen hebben
drie kleine jongens. Daar is deze
camping echt een paradijs voor. Ze
kunnen lekker spelen op de skelters
en met het andere speelgoed. Er is
hier geen zwembad wat het extra fijn
maakt voor onze kinderen. Ze kunnen
gewoon lekker een boek gaan lezen
en hoeven er niet op te letten of de
kleinkinderen verdrinken”, vertelt
Henny.
Nu Dries en Henny hier al een
aantal jaren komen, behoren ze echt
tot de inboedel. “We horen hier nu
gewoon echt thuis. Dries helpt hier de
eigenaresse zelfs af en toe mee”, zegt
Henny. Ze heeft een tijd geleden een
hersenschudding gehad en mag niet
meer fietsen of lange afstanden lopen.
“Hier krijg ik gewoon m’n rust en kan ik
makkelijk de kleine dorpjes in. Heerlijk
winkelen”, lacht ze terwijl ze naar haar
man kijkt. “Ik kan net zo goed naar

Turkije gaan, dan ben ik net zo veel
kwijt”, lacht haar man. “Ze koopt hier
zoveel dat ik onderhand net zo veel
kwijt ben.”
Op de camping komen veel
wandelaars en fietsers, maar daar zijn
Dries en Henny niet voor gekomen.
“We zijn hier gekomen omdat we
vanuit hier gewoon overal naartoe
kunnen. We bezoeken kleine dorpjes in
Duitsland net over de grens en kunnen
daar allemaal naartoe met de auto.
“Niet dat het hier niet mooi is voor
fietsers, hoor. Het is een camping die
geschikt is voor fietsers en mensen
die niet fietsen”, vertelt Henny. “Je
hebt hier mooie rozen in Lottum, de
Carbootsale en de gezellige eethuisjes.
Heerlijk. De kleinkinderen vinden het
ook leuk om op bezoek te komen.
Dan kunnen ze lekker bij de Kasteelse
Bossen gaan zwemmen.”
Dries en Henny Lokhorst verblijven
nog tot 30 september op camping De
Kasteelse Bossen. Daarna gaan ze weer
terug naar hun woning aan het water
in Harderwijk.
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Als eenmaal de zon gaat schijnen,
begint het te kriebelen. “Wat gaan we
doen vandaag?”

PLUK, LEER EN GENIET

Spring op de fiets en kom naar
Blue Berrie Hill. Hier is het altijd mooi weer,
smaakt de koffie het lekkerst én hebben we
de heerlijkste, eerlijkste blauwe bessen.
Kom ze zelf plukken, proeven en kopen.

Bij besteding boven de

krijgt men een kleine
verrassing mee naar huis
(max. 1 verrassing per coupon)*
* actie geldig van 4 augustus tot 11 augustus 2012

Rondom het gezellige theehuisje van Blue Berrie Hill
is in de zomermaanden heel veel te beleven. Zo kun
je gewoon lekker een bakkie en een happie doen op
het terras, maar je kunt tijdens de oogstperiode (juli
en augustus) ook zelf komen plukken. De kinderen
krijgen zelfs een echt plukdiploma.
Want volleerd bessenplukker, dat word je niet
zomaar.

PASSIE VOOR HET BESTE
Wat we doen, doen we met passie. En dat proef je.
Echt! Liefdevol telen, plukken en verwerken we de
blauwe bes in sapjes, hapjes en lekkernijen.

Knip sne
de bon u l
it en
kom lan
gs!

Alle producten die we verkopen, worden gemaakt
van de beste bessen uit onze eigen plantage.
Puur, eerlijk en ontzettend gezond.

ZIN IN BLAUWE BESSEN?
Je bent welkom op Blue Berrie Hill.
Genenberg 28 in Broekhuizen
Tel: 077 463 8233

OPENINGSTIJDEN:
mei t/m september: iedere dag open van 10.00 uur
tot 18.00 uur (april en oktober onder voorbehoud
i.v.m. weersomstandigheden)

ki jk ook
even op:
blueber r
iehill.nl
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Vakantieberoepen

De terrasloper
Vakantie. Dat betekent voor de meesten van ons lekker uitrusten van de dagelijkse beslommeringen op het
werk of het blokken op school. Maar niet iedereen doet het rustig aan in de zomermaanden. Voor sommigen is het
juist extra hard werken in de vakantietijd. HALLO bezoekt zes weken lang mensen in Horst aan de Maas, die een
typisch ‘zomers’ vakantieberoep uitoefenen.

Het échte zomerweer laat nog op
zich wachten, maar toch zijn het
lekkere temperaturen om een terrasje
te pikken. Bij enkele terrasjes is nog
niets te doen, maar bij Landhuis de
Maashof in Lottum zit het al aardig vol.
Eigenaar Leo Vergeldt is al 25 jaar
terrasloper en weet dat het weer grote
invloed heeft op de terrasjespikkers.
“Wij zijn echt een seizoensbedrijf en
zijn dus afhankelijk van het weer. Het
weer valt dit jaar over het algemeen
Vakgarage Gommans & de Wit
welGezellenbaan
mee, maar
alsEAdeYsselsteyn
voorspellingen
8 | 5813
(L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
nietwww.gommansendewit.nl
positief zijn, dan valt het terras al
tegen. De effecten van weersvoorspellingen kunnen een negatieve invloed
hebben op terrassen. Als ze zeggen dat
het morgen gaat regenen, dan kun je
er vanuit gaan dat er morgen niets
gebeurt, terwijl het prachtig weer kan
zijn.” Maar een middagje regen is voor
Leo altijd welkom. “Wij staan klaar voor
mensen in de zomerperiode, terwijl
anderen vakantie hebben. Daar kies je
voor, maar een halve middag regen is

t!
mobilitepilete
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Uw pa es voor uw com
Het adrarkbeheer!
wagenp

voor ons soms geen probleem, want
dan kunnen we ook even bijkomen. De
regen is voor het bedrijf niet fijn, want
dan komt er natuurlijk niemand.”

zo vaak, dat ik het als normaal ga
beschouwen. We lachen en praten er
wel over in de keuken, maar vaak gaat
het het ene oor in en het andere uit.
Er zijn over het algemeen niet veel
vervelende klanten, maar soms zijn er
wel ongeduldige klanten. Het is heel
typisch voor mensen die vakantie hebben of op vakantie zijn, dat ze ongeduldig zijn. Als er zo’n klanten zijn, dan
blijf ik gewoon kalm met een lachend
gezicht. Ik heb nog nooit mijn geduld
verloren in het bijzijn van een klant die
op het terras zat.”
Na lang nadenken, herinnert Leo
iets grappigs wat vaker voorkomt. “Wij
maken rozentaarten en dan vragen
mensen: zit er nog vlees in of prik
ik mij aan de doorntjes? Dat zijn wel
reacties die we bijvoorbeeld krijgen
op onze rozentaart. Er zitten natuurlijk
geen stekels, luizen of rupsen meer in,
maar sommige mensen vragen het zich
af, want mensen weten vaak niet wat
het is”, lacht hij.

Erg gastvrij zijn
Sinds 1986 is Leo onder andere
werkzaam als terrasloper. Hij vindt het
afwisselend en leuk werk. “Je krijgt te
maken met veel gasten en een diversiteit aan mensen, uit zowel binnen- als
buitenland. Wat de meeste mensen
niet beseffen, is dat je erg gastvrij
moet zijn. Ik vind dat het belangrijkste wat er is, daardoor krijg je goede
contacten. Mensen komen terug en
vertellen het door.”

Nooit mijn geduld
verloren
Omdat Leo zoveel met mensen
bezig is, gebeuren er regelmatig grappige of vervelende dingen. “Ik denk,
dat het zo divers is en het gebeurt
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VAKANTIE

HALLO op vakantie
Lieke Geurts ging deze zomer met haar opa en oma naar de
Niagara Falls. Bij de beroemde watervallen op de grens van Canada
en de Verenigde Staten namen zij en haar oma even de tijd om een
momentje de HALLO te lezen. “Het was voor Lieke en oma en opa
een heel mooie vakantie”, luidde het mailtje. Namens HALLO,
fijne vakantie!

De Schatberg
Toerist in eigen regio!

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

Wist u dat…

√
√

De Schatberg alle
ingrediënten in huis heeft
voor een perfect dagje uit?
U deze dag kunt afsluiten
met een heerlijk diner op
De Schatberg?

Zomeractie
Tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u het 2e
Floriademenu voor de
halve prijs!
Toeristenmenu

Keuze uit:
3 soepen, 3 hoofdgerechten
en een dessert van de chef

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

En dat alles voor maar € 20,- per menu!

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Recreatiecentrum de Schatberg • Midden Peelweg 5 • Sevenum • tel. 077 467 77 77 • www.schatberg.nl

Hoebertweg 4a, America • 06-15150505 • john@suncom.nl

Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2012

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
2 augustus 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Goede score voor
dienstverlening gemeente
De eerste raadpleging van het burgerpanel
in Horst aan de Maas toont aan dat de
dienstverlening van de gemeente gemiddeld
een 7,4 scoort. Deze beoordeling is gebaseerd
op de mening van meer dan 1.500 inwoners
die deelnamen aan het burgerpanel. Dat is
een respons van 91%. Dit is zeer hoog in
vergelijking met burgerpanels in andere
gemeenten.
Resultaten
Het gemeentebestuur is blij met de ruime vol
doende en het hoge deelnemerspercentage en
de betrokkenheid van onze inwoners die hieruit
blijkt. Het betekent natuurlijk ook een extra
hoge betrouwbaarheid van de resultaten. Aan
het burgerpanel zijn vragen voorgelegd over
dienstverlening, de website en de kalendergids.
De dienstverlening van de gemeente scoort een
7,4 en de gemeentelijke website krijgt een 6,7.
De kalendergids krijgt gemiddeld het rapport
cijfer 7,5. Over al deze onderwerpen zijn diverse
vragen gesteld. Kijk op de website voor de
volledige rapportage.
Burgerpanel
Het burgerpanel wordt ingezet om beter inzicht
te krijgen in de houding en voorkeuren van de
inwoners. Hierop kan de dienstverlening worden
aangepast. Het burgerpanel is in mei 2012
gevormd. Meer dan 1.600 inwoners hebben zich
er voor opgegeven. Onderzoeksbureau DUO
Market Research beheert het burgerpanel en
voert de onderzoeken van het burgerpanel voor

de gemeente uit. Dit onderzoeksbureau zorgt er
ook voor dat de samenstelling van het burger
panel voldoende representatief is voor de hele
gemeente. De leden van het burgerpanel wordt
een aantal keren per jaar naar hun mening
gevraagd.
Verbetering dienstverlening
De gemeente analyseert de gegevens van de
rapportage en betrekt deze bij de verdere
ontwikkeling en verbetering van de dienst
verlening. Het voordeel van het burgerpanel
is dat over enige tijd deze vragen wederom
gesteld kunnen worden, zodat duidelijk wordt
of eventuele acties tot verbeteringen hebben
geleid. Dit doet de gemeente Horst aan de
Maas omdat ze zich in zet voor een klant
gerichte en efficiënte organisatie. Zo werkt de
gemeente Horst aan de Maas bijvoorbeeld
aan uitbreiding van digitale dienstverlening en
verbetering van de website. Daarnaast wordt
een afdeling dienstverlening ingericht waar op
termijn 80% van de vragen direct kunnen
worden afgehandeld. Ook werkt de gemeente
aan het verminderen van de regels.
Meer informatie
Op www.horstaandemaas.nl kunt u de volledige
rapportage lezen van de eerste raadpleging
van het burgerpanel. Hier vindt u ook meer
informatie over het burgerpanel en de mogelijk
heid om u zelf aan te melden voor een volgende
raadpleging.

Zomerreces

Géén vergaderingen
van de raad!
Tot en met dinsdag 14 augustus 2012 zijn er geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad.
Vanaf dinsdag 21 augustus 2012 bent u weer van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis.

Vergaderkalender
Dinsdag 21 augustus 2012:
Dinsdag 28 augustus 2012:
Woensdag 29 augustus 2012:
Dinsdag 11 september 2012:

Themabijeenkomst Decentralisatie Jeugdzorg
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte
Raadsvergadering

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Tweede Kamerverkiezing

U stemt toch ook op
12 september 2012?
Op 12 september vindt de Tweede
Kamerverkiezing plaats. Hieronder treft u
samenvatting aan van een aantal mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken om te
stemmen. Op www.horstaandemaas/
gemeentehuis/verkiezing treft u de volledige
bekendmakingen en nadere uitleg aan.
Stemmen bij volmacht
Als stemgerechtigde kiezer kunt u stemmen
bij volmacht. Hiervoor gelden de volgende
bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012
als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift
kan niet worden ingediend door de kiezer aan
wie een kiezerspas is verstrekt. Degene die
zich bereid heeft verklaard als gemachtigde
op te treden, moet op dinsdag 31 juli 2012 als
kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van
het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet
bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de
stempas
De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,
machtigen om voor hem/haar te stemmen.
De kiezer tekent daartoe het formulier dat
voorkomt op de stempas en laat de kaart
door de gemachtigde medeondertekenen. De
kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs
omgezette, stempas aan de gemachtigde
over. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de
gemachtigde aan de voorzitter van het
stembureau laten zien. Het overdragen, van
de in volmachtbewijs omgezette stempas,kan
tot en met de dag van de stemming. Een
volmacht dat is verleend door overdracht van
de stempas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de volmacht
gever worden ingetrokken.
Stemmen in een andere gemeente met een
kiezerspas
Als stemgerechtigde kiezer kunt u uw stem
uitbrengen in een andere gemeente in

Nederland. Hiervoor gelden de volgende
bepalingen.
A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om in een ander
gemeente aan de stemming te mogen
deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas
(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk
op woensdag 29 augustus 2012, door
de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij/
zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is
geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht aan de stemming te
mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing op de stempas gesteld, die
daardoor wordt omgezet in een kiezers
pas.
B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van
de stempas, doch uiterlijk op vrijdag
7 september 2012 de stempas over te
leggen bij Bureau Verkiezingen van zijn/
haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag
31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht aan de stemming te
mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing op de stempas gesteld, die
daardoor wordt omgezet in een kiezers
pas.
Stemmen voor Nederlanders die in het
buitenland wonen
Nederlanders die buiten Nederland wonen
kunnen deelnemen aan de verkiezing. Wel
moeten ze op de dag van de stemming
18 jaar of ouders zijn en niet uitgesloten van
het kiesrecht. De in het buitenland wonende
Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan
de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer
laten registreren. Meer hierover leest u op
bovengenoemde website.
Nadere inlichtingen treft u aan op
www.horstaandemaas/gemeentehuis/
verkiezing. Heeft u nog vragen dan kunt
u terecht bij Bureau Verkiezingen in het
gemeentehuis (077  477 97 77).

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 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 maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. 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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Het Horst aan de Maas Ondernemendpodium: B-Berry
B-Berry is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature
Ondernemend podium. Maar wat doet B-Berry precies? “B-Berry verwerkt
verse blauwe bessen op ambachtelijke wijze tot sap, wijn, likeur, jam of
siroop. Onze werkwijze is erop gericht om de gezonde stoffen die er van
nature in de blauwe bes zitten, zo puur mogelijk aan te bieden.” Aan het
woord is Mery Douven, toekomstig mede-eigenaresse van B-Berry.
B-Berry in Horst is niet zomaar
een bedrijf dat zich bezighoudt met
het verwerken van blauwe bessen.
Mery Douven vertelt: “Ons bedrijf is
momenteel het enige blauwe bessenteeltbedrijf in Nederland dat Milieukeur
gecertificeerd is. Met deze certificering
willen we inspelen op de steeds groter
wordende vraag naar duurzame teelt.
Omdat we dit ook voor onze verwerkte
producten belangrijk vinden, hebben
we hiervoor het Erkend Streekproduct
keurmerk verworven.”
Op de vraag waarom B-Berry
deelneemt aan het Horst aan de
Maas Ondernemend-podium weet
Mery een kort en krachtig antwoord
te geven: “We willen onze producten
bij een groter publiek bekendmaken.

FLORIADEAGENDA

Verse Nederlandse blauwe bessen zijn
lekker en gezond. Daarnaast zijn onze
verwerkte producten buiten de oogstperiode een goed alternatief voor de
verse bessen.”
In week 31, tevens de week van
de blauwe bes en de framboos, staat
er iedere dag een teler van frambozen
en van blauwe bessen in het Huis van
de Smaak. Deze telers promoten de
blauwe bes en de framboos en laten
de bezoekers proeven van dit heerlijke
zomerfruit.
B-Berry is in deze week ook vertegenwoordigd in het Huis van de Smaak.
Meer informatie over het Horst
aan de Maas Ondernemend podium
en B-Berry vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

@GervanRensch
Op naar de @Floriade voor
4 optredens van het @Floriade-orkest,
en het Zomer Orkest Nederland:
ruim 40 jonge talenten

Maandag 6 augustus Muziekkapel Twié Veuraf Horst

www.horstaandemaas.nl/floriade

Wetenswaardigheden
en nieuwtjes

Eerste bouwwerkzaamheden
BMV Broekhuizenvorst

Evenementen aanmelden voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun
evenementen voor de kalendergids 2013 tot
1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie,
tel. (077) 477 97 77 of per email:
gemeente@horstaandemaas.nl

In het hart van Broekhuizenvorst wordt hard
gewerkt aan de Brede Maatschappelijke
Voorziening Broekhuizenvorst. Haegens
Bouw is begonnen met de werkzaamheden
aan basisschool De Schakel. Medio
augustus starten ze met de werkzaamheden
aan de overige gebouwen die samen de
brede maatschappelijke voorziening van
Broekhuizenvorst vormen. De verwachting
is dat in maart 2013 een multifunctioneel
gebouw opgeleverd wordt met daarin de
school en kinderopvang en ruimte voor sport,
ontmoeting en cultuur.

Meer textielcontainers in Horst
Op de Berkelstraat (bij de glascontainer en
tuinkorf) en op de Gebr. Van Doornelaan (bij de
glascontainer) zijn twee nieuwe textielcontainers
geplaatst.

Nieuw!

Baby/peuter zwemmen
nu ook op woensdag
bij Zwembad De Berkel
Op woensdag 15 augustus starten wij weer
met baby/peuter zwemmen. Er wordt gewerkt
met certificaten en vaste groepen. De kinderen
leren op een speelse manier onder andere
survivallen in het water.
Er zijn nog plaatsen vrij:
• bij de krokodillen/pinguïns van
11:0011:30 uur. Deze groep is voor kinderen
die goed kunnen lopen.
• bij de visjes van 11:3012:00 uur. Deze groep
is voor kinderen vanaf 3 maanden totdat ze
goed kunnen lopen.
Nieuw!

Aquarobics bij Zwembad
De Berkel
Op dinsdag 14 augustus beginnen we met de
Aquarobics. Dit is fitness in borstdiep water op

moderne swingende muziek. Door het gebruik
van diverse materialen werkt u meteen aan
het versterken van diverse spiergroepen. Het
zijn pittige lessen waardoor uw uithoudings
vermogen ook meteen wordt verbeterd.
Doordat in water gewerkt wordt, is de kans op
een blessure klein.
Dus, wilt u na de vakantie weer lekker gaan
sporten? Kom dan naar de Aquarobics bij
Zwembad De Berkel!
Dinsdag van 20.45 uur tot 21.30 uur.
Kosten: € 4,35 per les (vrije inloop).
Voor meer informatie over aquarobics
en/of baby/peuterzwemmen kunt u contact
opnemen met:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
of bel naar: 077 477 97 25.

aanwezig. Hij kan u helpen wanneer u vragen
heeft of opmerkingen of suggesties over de
bouw. Zijn telefoonnummer is
06  55 780 679.
Om u op de hoogte te houden over de
bouwwerkzaamheden organiseren wij samen
met de aannemer eind augustus een infor
matieavond voor omwonenden en belang
stellenden. Ook tijdens deze avond kunt
u vragen stellen en uw opmerkingen en/of
suggesties kwijt. Er volgt nog een uitnodiging
voor deze avond.

Tijdens de bouw is directievoerder, dhr.
Willem Kemper, namens de gemeente

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raad
plegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Hofweg 43
Griendtsveen
Apostelweg 12

Horst
Wilhelminaplein
Wittebrugweg 3
Afhangweg 2a
Merelplein 22
Op de Kamp 6

Grubbenvorst
Verwijderen oeverbescherming Kronenberg
Meerweg 11
op diverse locaties
Hegelsom
Past. Debijestraat 6
Mevrouwsbosweg 2

Lottum
Grimmelsweg 1B

Melderslo
Herenbosweg 14
Meterik
Kannegietweg 6
St. Jansstraat 3
Sevenum
Venloseweg 38
Fietspad Grubbenvorsterweg
Venloseweg 53
Hazenhorstweg 13
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Bespreking Poll week 29

Mijn kind mag geen alcohol drinken voordat hij/zij 18 jaar is
De poll van twee weken geleden, mijn kind mag geen alcohol drinken voordat hij of zij 18 jaar is, werd door een meerderheid van 59% met oneens beantwoord. Slechts 41% was het eens met de stelling. Aanleiding voor de stelling
was het wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer behandeld wordt, waarin wordt
voorgesteld de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol te verhogen naar
18 jaar. Hoewel veel mensen inzien dat drankgebruik onder jongeren soms tot
problemen leidt, denkt de meerderheid dat het verhogen van de legale drink-

Landbouwvoertuigen
De tractor is een onmisbaar
stuk gereedschap voor de
moderne agrariër. Het voertuig
heeft de laatste decennia een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De hedendaagse
tractoren zijn dan ook een stuk
comfortabeler en veiliger dan
de oude tuffertjes, die nog
regelmatig ploffend over de
wegen van onze gemeente
hobbelen. Hoewel, veiliger?
Af en toe schrikt D!rk behoorlijk van de enorme gevaartes, die
proportioneel niet overal in ons
straatbeeld passen en rakelings
langs fietsers, voetgangers of
auto´s schieten. Meestal zit de
bestuurder dan nietsvermoedend
en druk bellend op zijn wipstoel.
Helemaal angstaanjagend wordt
het als boer Geert of Jurek de
tractor behangt met een accessoire uit het uitgebreide aanbod
van tractortoebehoren. Af en toe
steekt aan weerszijden van de
trekker een heel stelsel aan
pinnen en haken uit, waarvan
D!rk vreest dat daar ooit een
nietsvermoedende fietser of
wandelaar aan gespiesd zit. En de
tractorbestuurder maar bellend
doorboenderen. Je vraagt je
werkelijk af waarom bijvoorbeeld
autofabrikanten, maar ook
gemeenten zich nog de moeite
getroosten om veiligheidsvoorzieningen te treffen die voetgangeren fietservriendelijk zijn als
iedere tractoreigenaar zijn
voertuig kan behangen met
levensgevaarlijke apparaten als
maaiers, eggen en ploegen. En
het gekke is: niemand zegt er iets
van. Waarom niet? Laten wij deze
soms levensgevaarlijke situaties
op onze wegen oogluikend toe
omdat Horst aan de Maas
economisch grotendeels afhankelijk is van de agrarische sector?
Dan moeten we ook niet meer
zeuren over het Nieuw Gemengd
Bedrijf en de bijbehorende
gezondheidsrisico´s. De vraag is
uiteindelijk: wie vat de koe bij de
horens, of om een moderne draai
aan deze stokoude uitdrukking te
geven: wie pakt de trekker bij de
eg? Of wachten wij tot een groep
schoolgaande kinderen wordt
neergemaaid door zo´n vehikel,
met alle gevolgen van dien? In
dat geval kan de bestuurder in
ieder geval wel direct 112 bellen.
En dan maar hopen dat de
ambulance niet vast komt te
zitten tegen een andere trekker.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

leeftijd niet het gewenste effect heeft. Een groep jongeren krijgt ook nog eens
te maken met het feit dat ze eerst vanaf hun 16e mochten drinken, en dan
een jaar, of soms zelfs bijna twee jaar, niet meer. Betutteling, vinden anderen.
In andere landen waar de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik hoger ligt, zoals
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is het alcoholmisbruik onder jongeren vele
malen hoger. Zij zien de oplossing niet in de verhoging van de leeftijdsgrens,
maar in voorlichting en initiatieven om het nuttigen van frisdrank te stimuleren.

Ik heb moeite om het sporten na de vakantie
weer op te pakken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Iedereen doet er aan mee. Lekker luieren in de zomervakantie. Even niet naar
de sportschool of de vereniging. Genieten van alles wat binnen handbereik ligt.
Een cocktail aan de bar in een all-inclusive hotel bij tropische temperaturen of een
nachoschotel op het terras in je eigen dorp. Die kilo’s die er in de zomervakantie
aankomen, sporten we er daarna wel weer vanaf. Tenminste dat is wat veel
mensen denken. Na de zomer willen velen van ons het sporten weer oppakken,
maar dat is niet altijd even makkelijk. Die eerste zware work-out valt vaak toch

wel zwaarder dan verwacht. Met spierpijn en vermoeidheid ga je weer naar je
werk. Maar dat kan ook niet anders als je de hele zomer alleen maar op je luie
gat hebt gelegen. Sommige mensen vinden dat lekker luieren bij de vakantie
hoort. Het sporten komt daarna wel weer. Andere mensen gaan bijvoorbeeld
lekker in Frankrijk de berg op fietsen. Dat maakt het opnieuw oppakken van
sporten makkelijker. Anderen rollen er vanzelf gemakkelijk weer in. Ik heb moeite
het sporten na de vakantie weer op te pakken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Wie in het centrum woont, mag niet zeuren over geluidsoverlast > eens 62% oneens 38%
Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Megastallen
Wat is er toch aan de hand, waarom moeten die megastallen er komen
in Grubbenvorst? De bevolking heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de
megastallen. Maar toch niet luisteren en de geluiden negeren, want het
gaat om geld. Ziekmakend gewoon.
“Nee, maar zo’n nieuw gemend
bedrijf (NGB) is diervriendelijker dan
een stal van mindere omvang.” Hoe
kun je het nog beter verkopen, wat een

onzin. Ben dan eerlijk en zeg dan: “Koste
wat kost, dat bedrijf moet er komen, en
we gaan daarbij over lijken als het moet.
Want het moet.” Nu, er moet veel maar

dat dus niet, afblazen die handel! Maar
ja, het is een geldkwestie. Walgelijk!
Gezondheid speelt daarbij geen rol. Wat
mij aan dat hele project zo stoort, dat het
zo mooi wordt voorgespiegeld. Ik ben
in Grubbenvorst opgegroeid en het doet
me pijn om te zien hoe de omgeving
daar verkwanselt wordt aan iets wat we
eigenlijk niet zouden moeten willen.

We willen het dus niet! De omgeving
en natuur worden al genoeg belast en
aangetast. Zie de Floriade, dat heeft
Grubbenvorst al heel wat bosrijke grond
gekost. We zijn het moe om nog meer
in te leveren, onze gezondheid dus.
Gemeente en provincie stop ermee, en
luister naar de stem van het volk.
E. Peters, Horst

Ingezonden brief

Trots op NGB-ontwikkeling
Al enkele weken probeert André Vollenberg van Behoud de Parel een
polemiek gaande te houden met de PvdA-PK over wie wanneer vóór of tégen
het NGB was en is. In Horst en in Nederland. Er is, in ieder geval tot aan
verkiezingen, een meerderheid in Nederland én in Horst vóór de NGBontwikkeling.
Waar Behoud de Parel de wijsheid
vandaan haalt, dat heel Nederland
tegen het NGB is, is mij een raadsel.
De PvdA-PK heeft terecht gereageerd
dat een meerderheid wordt gerespecteerd in Nederland en dat je als
tegenstander je dan in ieders belang
veel beter op de randvoorwaarden en
de inkadering van de ontwikkeling

kunt richten. Zodat er een NGB komt
waar we allemaal mee kunnen leven.
Wij wonen en werken in een regio die
zich al sinds jaar en dag profileert op
het gebied van de agro-innovatie. De
NGB-ontwikkeling past daar uitstekend
bij en levert hoogstwaarschijnlijk veel
spin-off en werkgelegenheid bij allerlei
bedrijven. De stelling dat de bevolking

van Horst 10 miljoen euro aan grondinkomsten misgelopen is, gaat veel te
ver. De gemeentelijke grondprijs voor
industriegrond loslaten op alle 9 hectare
van het NGB is niet reëel. Als we de
industriële slachterij (de kleinste van
Nederland) en het compostbedrijf uit
de NGB-ontwikkeling halen, blijft een
voornamelijk agrarisch bedrijf over. Voor
een agrarisch bedrijf is 120 euro/m2 niet
te betalen, zeker niet voor alle 9 hectare.
Een reële grondprijs is lastig te bepalen:
taxatie is geen wetenschap en vergelijkingsmateriaal is er niet of nauwelijks.
Maar de 10,8 miljoen van Behoud de

Parel zit hoogstwaarschijnlijk vele miljoenen boven de werkelijke waarde.
Tot slot een vraag aan betrokken lezer
Peter Rechsteiner: welke factoren
bepalen dat wij nu al in de smerigste
gemeente van Limburg wonen? Ik
ben in een dorp geboren en heb lang
in een stad gewoond. De frisse lucht
in onze gemeente is een verademing
voor mijn algehele gezondheid. Ik heb
er alle vertrouwen in dat ik daar nog
jaren van zal genieten, met of zonder
NGB.
Antal Smits,
inwoner Horst aan de Maas

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zomerreces weer bijna voorbij
De laatste raadsvergadering staat nog vers in mijn geheugen en half
augustus is al weer de eerste vergadering van het presidium. En daarmee
begint weer een vergaderjaar van de gemeenteraad. Wij zijn er klaar voor.
In de laatste vergadering van de
raad voor het zomerreces waren er
voor ons drie verrassingen. De eerste
was het amendement van de coalitiepartijen om de ontbrekende delen
van het fietspad Broekhuizen-Horst
nu toch echt aan te leggen. In 2010
en 2011 hebben zij ons amendement

met dezelfde strekking nog afgewezen,
maar nu zijn ze ineens van gedachten
veranderd. We kennen de reden van
deze metamorfose niet, maar zijn wel
blij voor de vele fietsers. Wij zullen
dit blijven monitoren en ook proberen
het laatste deel van het fietspad, van
Melderslo naar de Venrayseweg, dat

veel gebruikt wordt door leerlingen van
het Dendron, voor elkaar te krijgen. De
tweede verrassing was het amendement van de coalitiepartijen om een
deel van de algemene reserves te
gebruiken. Ook daar hebben wij eerder
voor gepleit, maar stuitten steeds op
een afwijzing van de coalitiepartijen.
Blijkbaar komt het verstand met de
raadsjaren. De derde verrassing was
de afwezigheid van mijn collega Han
van Driel. Inmiddels hebben artsen een

beetje gedokterd en gedotterd en
is hij weer helemaal de oude. Zoals
gezegd: wij zijn klaar voor een nieuw
raadsjaar. Als u hierover en over
andere politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook op zaterdag 4 augustus van 11.00
tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Horst weer klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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GEPLUKT Rob van Lier

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.

hij het om al na 1,5 jaar fluiten te
promoveren. Hij fluit nu 2e divisie
jeugdteams. “En promoveren naar de
hoofdklasse, de top van de junioren,
is wel een ambitie van mij”, geeft hij
toe. “Maar dan moet je soms wel ver
weg fluiten, dus dat is misschien wat
lastiger met werk.”
Naast zijn KNVB-carrière fluit of
vlagt hij graag bij lokale voetbalclubs. “Dan kan ik gewoon met het
team mee, en dan hoor je er gewoon
meteen weer bij. Ik vind het leuk om
gewaardeerd te worden, maar zeker
ook om mensen te waarderen. Met een
schouderklop bereik je veel”, vindt Rob.
“Zolang beide teams met een goed
gevoel het veld af gaan, of mijn gasten
tevreden zijn, dan heb ik ook een goed
gevoel.”

Samenzijn, dat heeft
een mens nodig

Iemand die niet graag stil zit en graag iets voor andere mensen doet, zo beschrijft Rob van Lier (29) zichzelf. Rob
woont samen met zijn vrouw Inge (28) en hun hondje Senna in Kronenberg. Rob wordt deze week geplukt.
Rob is geboren in Koningslust maar
op zijn tweede met zijn ouders mee
naar Kronenberg verhuisd. Eind april
is hij daar getrouwd met zijn Inge.
“Dat hebben we drie weken gevierd”,
glunderen ze samen. “Als het goed is,
trouw je maar één keer, dan moet je
zorgen dat ’t een goed feestje is”, zegt
Rob.

Horeca in hart en
nieren
Rob is voor velen een bekend
gezicht: hij werkt al 13 jaar bij De

Sevewaeg in Sevenum. “Ik ben begonnen als oproepkracht, heb er ook
stage gelopen en tegenwoordig doe
ik er van alles. Officieel ben ik geen
bedrijfsleider, maar zo zou je het wel
het makkelijkst kunnen omschrijven”,
vertelt de horecaman. Na een opleiding
als horecaondernemer voelt hij zich
dan ook op zijn plaats achter de bar, in
de keuken of op het Beste terras van
Limburg 2012. “Ik help Ton en Petra
waar ik kan”, zegt hij bescheiden.
Naast zijn werk heeft Rob vele
hobby’s. Zo is hij voorzitter van dartclub
Triple Seven, die zijn thuisbasis ook

in De Sevewaeg heeft en zit hij in
het bestuur van de Zomerfeesten in
Kronenberg. Daarnaast is hij scheidsrechter voor de KNVB.

Ambities als
scheidsrechter
“Na een beenbreuk en pech tijdens
het genezingsproces ben ik gestopt
met voetballen. Na hard werken
en veel fysiotherapie kon ik wel als
scheidsrechter door”, zegt Rob. Tot
driekwart jaar geleden voelde hij zijn
breuk nog elke dag. Toch presteerde

Rob is een echt gezelligheidsdier.
Hij hecht dan ook veel waarde aan zijn
familie en vriendengroep. “Vroeger
spraken we af in de kroeg, nu vaker
bij mensen thuis. Het samenzijn, de
gezelligheid, daar hou ik van. Dat
heeft een mens ook nodig. In een dorp
als Kronenberg kent iedereen elkaar.
Ik heb daar totaal geen moeite mee.
Dat is juist de charme. Als er iets is,
dan staat het hele dorp ook voor elkaar
klaar.”

Positieve impact
Rob staat ook graag voor anderen
klaar, dat bleek onder andere toen hij
in 2009 in Ut Glaze Hoes stapte om met
de actie Gaeve vur Laeve geld op te
halen tegen malaria. Rob: “Dat zou ik
zo nog een keer doen. Dat heeft toen
heel wat losgemaakt, de aandacht,
maar je gaat ook meer nadenken over
het doel waarvoor je het doet. Dat
grijpt aan. Ik doe graag iets wat een
positieve impact heeft.”

Voor 9
€0,8

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.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Geldig op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus 2012

BONUS
PUZZEL
AH Bloemkool

Per stuk
€ 1,69

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Frisse
gazpacho
Amuse, voor- of tussengerecht
voor 4 personen
Benodigdheden:
• 2 stuks citroengras
• 2 uien
• 1 teentje knoflook
• 1 rode peper
• 2 stuks laos
• 1 stuk gember
• 5 deciliter oestersaus
• 1 deciliter sojasaus
• 1 deciliter ketjap manis
• scheut gembersiroop
• 2 deciliter water
• 300 gram gezouten pinda’s
• aardappelzetmeel

Bereiding:
• Maak alles mooi schoon, snijd de
producten naar eigen inzicht;
• bak alles aan en blus het af met
de oestersaus, sojasaus, ketjap
manis, scheut gembersiroop en
2 deciliter water;
• laat het geheel 3 uur trekken;
• zeef dan het geheel en laat het
inkoken tot de gewenste sterkte;
• bind het aan met aardappelzetmeel;
• voeg 300 gram gehakte pinda’s
toe aan de saus.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Beste golfspeler Horst aan de Maas gezocht
gevonden in een kleine groep enthousiaste golfers van vriendengroep Net
Neet, Marc Lenssen en Marcel Jacobs
hebben de organisatie op zich genomen”, zegt Derk Jolles, baanmanager
van golfcomplex De Golfhorst in America.

Hoge en lage
handicap
Elke golfer die meedoet aan
het toernooi is in het bezit van
een golfvaardigheidsbewijs (GVB).
“Afhankelijk van je handicap, krijg
je een maximaal aantal slagen per
hole. Heb je minder slagen nodig, dan
verdien je punten. Een professional
met handicap 0 krijgt minder slagen,
dan een speler op een lager niveau,
die bijvoorbeeld handicap 23 heeft.
Hierdoor kun je het als amateur
opnemen tegen een professional en
nog winnen ook”, aldus Marcel. “Een
professional speelt met handicap
0. Tot handicap 18 behoor je tot de
betere spelers, speel je daarboven tot
en met handicap 36, dan ben je een
gemiddelde speler. Wereldwijd gezien
speelt het gros van de golfspelers met
handicap 20 tot 30”, aldus Marc.

In de gemeente Horst aan de Maas
zijn er vier- tot vijfduizend mensen
die golfen. “Het leuke aan het spel is
dat je niemand anders de schuld kunt
geven als je niet goed speelt. Bij een
partijtje voetbal ben je de man van de
wedstrijd als je een slechte dag hebt,
maar toch de winnende goal maakt.
Bij golf is iedere bal belangrijk”, zegt
Derk. “Het is een compleet spel met
alles erop en eraan. Bij een toernooi
over achttien holes maak je niet alleen
een flinke wandeling van zes kilometer,
je bent ook mentaal zeer alert. Je moet
bij iedere slag een keuze maken. Het
spelletje is ook leuk omdat je tegen
elke tegenstander van ieder niveau
kunt spelen. Rekening houdend met de
handicaps kun je op punten van iedere
tegenstander winnen”, zegt Marc.

Het is geen elitesport
Aan de golfsport kleefde lange
tijd het imago van ‘in een apepakkie
lopen’, alleen toegankelijk voor
de allerrijksten der aarde of zoals
Youp van ’t Hek het ooit grappig
verwoordde: ‘Hoe kleiner de bal,
hoe groter de kwal’. “Niets van
dat alles is waar, de golfsport is er

tegenwoordig voor iedereen. Het klopt
dat het van oorsprong een sport is
voor voornamelijk gepensioneerden,
maar tegenwoordig zijn ook kinderen
vanaf 4 tot 5 jaar welkom. Hiervoor
organiseren we speciale trainingen. Het
is een sport voor jong en oud”, aldus
Derk. “In Engeland speelt iedereen golf.
In Nederland gaat het nu steeds beter.
Maar ook voor golf geldt: je moet het
leuk vinden, anders moet je het niet
doen.”
Het Horst aan de Maas golftoernooi
is op zondag 2 september 2012 en alle
inwoners en oud-inwoners van Horst
aan de Maas in het bezit van een GVB
mogen meedoen. De golfers strijden
om de titel ‘Beste golfspeler van Horst
aan de Maas’ en ontvangen daarbij een
wisselbeker. De spelers worden vanaf
09.00 uur verwacht en de wedstrijden
beginnen om 10.00 uur. De prijsuitreiking is om 15.00 uur. Aan het evenement zijn kosten verbonden, maar
hiervoor krijgen ze onder andere koffie
of thee, gebak, een lunchpakket en een
aantal consumpties. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden door een
mail te sturen naar de organisatie
horstaandemaasgolf@ziggo.nl

De mooiste afslag van Hayke uit Tienray, toch een verkeerde golfclubkeuze van Jack uit Meterik of de lage handicap van Riet uit Sevenum. Deze
en nog veel meer factoren zijn gespreksonderwerp in de strijd om de titel
beste golfer van Horst aan de Maas. Het evenement vindt plaats op zondag
2 september op golfcomplex De Golfhorst in America en wordt dit jaar voor
het eerst georganiseerd door vriendengroep Net Neet.
“Voorheen streden de golfers uit
gemeente Horst tegen elkaar, maar
sinds de fusie van de gemeente tot Horst
aan de Maas kunnen alle golfers van
de zestien kerkdorpen deelnemen.” Het
toernooi vond zeven keer achter elkaar

plaats en de laatste keer was in 2010.
“De toenmalige organisatie heeft ons
gevraagd om het toernooi nieuw leven
in te blazen. Dat willen we zeker doen,
maar we zijn tegelijkertijd op zoek naar
nieuwe kartrekkers. Deze hebben wij

Marcel Jacobs en Marc Lenssen van vrienden- en golfclub Net Neet
zijn de nieuwe kartrekkers van het evenement

Gezocht transportplanner

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

te Baerts Internationale Expeditie en Transporten B.V. is een dynamisch
transportbedrijf met vestigingen in binnen- en buitenland. Wij zijn al meer
dan 30 jaar gespecialiseerd in het transport van sierteeltproducten onder
geconditioneerde omstandigheden. Ook leveren wij op diverse locaties
toegevoegde waarde aan de producten van onze opdrachtgevers.

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

Voor onze vestiging in Horst zijn wij op zoek naar een enthousiaste transportplanner.
Naast een goed salaris (CAO Beroepsgoederenvervoer) en werken in een jong en gezellig team
bieden wij je een b(l)oeiende werkplek met doorgroeimogelijkheden.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding MBO Logistiek.
Enige jaren ervaring in geconditioneerd transport.
Affiniteit met bloemen en planten.
Goede contactuele eigenschappen.
Flexibele instelling.
Enige kennis van de Duitse taal.
Fulltime (40 uur).

Maandactie augustus
uw trap perfect
gestoffeerd met gratis
ondertapijt
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eethoek
tv-kast
21/2 zits bank
salontafel
al vanaf €1950,-

Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

Je schriftelijke reactie voorzien van cv kun je binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie richten aan te Baerts Internationale Expeditie en Transporten B.V., afdeling
Personeelszaken, t.a.v. A. de Groot, Postbus 6087, 5960 AB Horst. E-mail: a.degroot@tebaerts.nl

www.tebaerts.nl

Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar de website
Natuurlijk kunt je ook contact opnemen met Anita de Groot, telefoon: 077-396 00 01.

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

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

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

02
08
Vervolg voorpagina

Jeu de Boulestoernooi
Jeu de Boulesclub Horst organiseert het Poels Meubelen Regiotoernooi van maandag 13 tot en met vrijdag 17
augustus. De finale is op zondag 19 augustus om 13.15 uur.
Op de acht banen van de jeu
de boulesclub kunnen liefhebbers
en amateurs een balletje gooien
tijdens het jubileumtoernooi.
Iedere deelnemer speelt vier
wedstrijdjes. Er worden willekeurig
teams gemaakt. Het toernooi
vindt plaats op het terrein bij de

kasteelruïne in Horst. Op maandag en
woensdag tot en met vrijdag wordt er
gespeeld vanaf 13.15 uur. Op dinsdag
wordt de hele dag gespeeld. Op de acht
banen van de club bij de Kasteelruïne in
Horst kunnen 32 mensen tegelijkertijd
spelen.
De twintig hoogst geëindigde

sport 17

Van Horst naar Parijs

spelers gaan door naar de finale op
zondagmiddag.
Aanmelden kan via een e-mail
naar t.rambags@versatel.nl,
jan-helma@ziggo.nl of dinyclassens@
home.nl Men kan ook bellen naar
077 398 25 66, 077 398 44 94 of
0478 57 14 27.

9e Pulse-toernooi Horst
aan de Maas
Wittenhorst organiseert samen met de jeugdopleiding van PSV op zaterdag 18 augustus het jaarlijkse Pulse
miniorentoernooi. Dit jaar wordt het toernooi voor de negende keer gehouden op sportpark Ter Horst in Horst.

Om 09.30 uur worden de teams
onder begeleiding van dansgarde
D’n Dreumel aan het publiek
voorgesteld en om 09.45 uur gaat het
toernooi van start. Ieder jaar mogen er
zestien teams uit binnen- en buitenland
aan het jeugdtoernooi deelnemen.
De opvallende nieuweling dit jaar
is Borussia Dortmund. “Dit jaar hebben
we wederom een aantal teams moeten
teleurstellen, maar het deelnemersveld

ziet er natuurlijk weer fantastisch
uit. De absolute top uit Nederland en
Duitsland is aanwezig”, aldus Jan Hesen
van RKsv Wittenhorst. Ook België en
Engeland worden vertegenwoordigd op
het toernooi.
De Horster vereniging ziet ieder
jaar verschillende verenigingen
terugkeren op het toernooi. “We
merken dat de clubs graag naar Horst
komen en ook wij zien hen graag op

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Relaxen op ons oosters terras.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Ze passeerden de BelgischNederlandse grens en fietsten in de
richting van Luik. “Ik heb het boek
Fietsen naar Parijs gekocht, dat we
als een leidraad gebruiken voor onze
fietstocht”, zegt Dirk. “We willen per
dag bekijken hoe het gaat en hebben
daarom nog geen enkele overnachting
vastgelegd. Misschien een bed and
breakfast onderweg of een hotelletje.
Wat dat betreft wordt het een serieuze
survivaltocht”, zegt Dirk met een
grote glimlach. Om niet helemaal te
verdwalen heeft Dirk een navigatiesysteem op zijn stuur gemonteerd. “We
willen snelwegen vermijden, maar ik
twijfel of het apparaat zich hier aan zal
houden.”
De vakantie duurt maximaal
14 dagen en ze willen ongeveer drie
dagen in de Franse hoofdstad verblijven. “We gaan in ieder geval met de
trein terug. De fietstocht zit er dan
zeker op”, aldus Dirk.

ons sportpark verschijnen. Voor de
organisatie is het prettig om tijdig een
sterk deelnemersveld te hebben”, aldus
Hesen.
Uiteraard is er ook een team
geselecteerd met spelers uit Horst
aan de Maas. “De talenten uit
de regio mogen zich meten met
Vlak voor het vertrek in Horst trof
leeftijdsgenootjes van de verschillende het drietal samen met een paar goede
profclubs uit binnen- en buitenland”,
vrienden de laatste voorbereidingen.
zegt Jan Hesen.
Dirk zette de tassen vast op de fiets en

Twee extra
binnenbanden

Sven vulde zijn voorraad energydrank
bij. “We hebben weinig gefietst als
voorbereiding op deze fietstocht”, zegt
Kirstie. “We zijn alle drie zeer sportief.
Sven voetbalt en Kirstie speelt korfbal.
Zelf maakte ik eerder een fietstocht naar
Rome”, zegt Dirk. Alle drie dragen ze
een wielertenue en maken ze gebruik
van een mountainbike met banden
met een speciaal profiel, waarmee
ze beter op de openbare weg kunnen
rijden. “We willen zo min mogelijk op
onverharde wegen rijden”, zegt Dirk.
“We hebben twee extra binnenbanden
meengenomen en uiteraard plakspullen.”

Supergemotiveerd
Met een grote glimlach op hun
gezicht vertrekken de drie in de richting
van Parijs. Kirstie zal onderweg een
dagboek bijhouden, zodat alle mooie
en speciale momenten vooral niet
worden vergeten. “Op mijn telefoon
heb ik een app geïnstalleerd om de
meest voorkomende Franse zinnetjes
te kunnen zeggen en anders wordt
het handen- en voetenwerk om iets
duidelijk te maken. We zijn in ieder
geval supergemotiveerd en Parijs is een
schitterende stad”, zegt Dirk voordat ze
op de fiets stappen.
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Gemeente scoort
beter op papier
dan online
Aan de hand van een burgerpanel onderzocht onderzoeksbureau DUO
Market Research de mening van de burgers over de communicatie en
dienstverlening van Gemeente Horst aan de Maas. Maandag werden de
resultaten openbaar gemaakt. Er werd onderzoek gedaan naar onder andere
de gemeentegids, de jaarkalender en de website.
De meeste mensen die contact zoeken met de gemeente, doen dit door
naar het gemeentehuis toe te gaan
(43%), omdat ze dat het makkelijkst,
meest direct en persoonlijker vinden.
22% kiest voor telefonisch contact,
omdat dit makkelijk en snel is. Slechts
10% gebruikt contact via e-mail. Uit
opmerkingen blijkt deze manier van
contact zoeken ook niet zo efficiënt:
verschillende ondervraagden geven
aan geen antwoord op hun e-mails te
krijgen. 27% van de ondervraagden
geeft aan het liefst via e-mail te communiceren, maar slechts 7% doet dit
daadwerkelijk. Het e-mailcontact wordt
dan ook het laagst gewaardeerd van de
manieren om contact te zoeken.
De website wordt slechts door 7%
van de mensen gebruikt om contact te
hebben met de gemeente. Opvallend
is dat de website van de gemeente
door 62% van de inwoners zelden of
niet wordt bezocht. Hoewel de site een

cijfer van 6,7 scoort, vergelijkbaar met
de websites van andere gemeenten,
is er ook veel kritiek op de website.
Uit de opmerkingen die bij de enquête
geplaatst konden worden, blijkt dat
veel inwoners de website onoverzichtelijk, traag en gebruiksonvriendelijk
vinden. Vooral de zoekfunctie wordt
vaak aangehaald.

Gewicht van de
kalender
De jaarkalender en de gemeentegids scoren wat dat betreft beter.
Hoewel er klachten zijn over het soort
papier en het gewicht van de kalender,
geeft 63% aan beide te gebruiken.
Het algemene cijfer voor de gids is
een 7,5. Het onderzoek is volgens het
onderzoeksbureau representatief voor
de gemeente als geheel. In totaal
is de enquête door 1.535 inwoners
ingevuld.
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AC-restaurant Sevenum

Domino’s Pizza geopend
Langs de snelweg in Sevenum opende Domino’s Pizza haar eerste vestiging in Horst aan de Maas. Dit is ook
de eerste vestiging van het pizzaconcern langs een snelweg. De pizzaketen opende haar deuren langs de A67 op
maandag 30 juli.
Domino’s Pizza is ’s werelds
grootste pizzabezorg- en afhaalbedrijf. In Nederland bestaat het bedrijf
sinds 1989 en heeft het meer dan
120 vestigingen verspreid over het
land. Domino’s heeft in het buitenland al meerdere snelwegvestigingen,
maar in Nederland heeft Sevenum

de primeur.
Het pizzaconcern is hiervoor
een samenwerking aangegaan met
Autogrill Nederland, uitbater van
het AC-restaurant in Sevenum. Het
verkooppunt van Domino’s wordt in
het vernieuwde restaurant geplaatst en
gerechten kunnen zowel in combinatie

met het bestaande assortiment als los
gekocht worden.
Autogrill heeft aangegeven te
willen investeren in bestaande locaties door ze te vernieuwen en uit te
breiden, bijvoorbeeld door franchiseorganisaties van Domino’s Pizza en
Starbucks te openen.

Horst aan de Maas boven landelijk gemiddelde

WOZ-waarde woningen
blijft dalen
De gemiddelde woningwaarde in Nederland op 1 januari 2012 was 232.000 euro. Dit blijkt uit cijfers die het CBS
afgelopen week heeft vrijgegeven. Landelijk is dat ruim 2% minder dan de waarde in 2011. Ook in Horst aan de
Maas daalde de WOZ-waarde, maar niet zo hard als in omliggende gemeenten.
Bij 96% van alle gemeenten
ging de gemiddelde woningwaarde
omlaag. In Horst was de gemiddelde
waarde van een woning op 1 januari
2012 252.000 euro. Dit ligt boven het
landelijk gemiddelde. In 2011 was de
woningwaarde nog 254.000 euro. Dit

betekent dat de gemiddelde woning
slechts 0,8% minder waard is geworden. In Venlo daalde de gemiddelde
woningwaarde tussen 2011 en 2012
met 3,6%, in Venray was dit 2,2%.
Hoewel van alle provincies Limburg
de sterkste daling ten opzichte van

2008 kent (3%), is de daling in Horst
aan de Maas en de omliggende
gemeenten minder sterk. In vergelijking met vijf jaar geleden daalde de
woningwaarde in Horst aan de Maas
met 1,6%. In Venray was dit een daling
van 1,8% en in Venlo 2,6%.

de markt van alle markten thuis

jaarmarkt in Horst van 09.00 – 16.00 uur met leuke festiviteiten

Puur genieten!
OUDE HOLLANDER
De lekkerste oude kaas, goed snijbaar.
,50
500 gram 5
BOEREN
MESHANGER
per kilo 9
,95
Heerlijke romige kaas met veel smaak.
Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Huisgemaakte kipsaté 3 stuks E 1,00
Kip sjaslik of hawaispies 3 stuks E 3,00
Heerlijke kip barbecue (braadworst) 4 stuks E 2,50

Voor al uw kip, konijn en kalkoen

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!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Dinsdag 7 augustus jaarmarkt Horst.
Kom langs voor onze aanbiedingen!!
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis
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15 VRAGEN aan Manon Bouten Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ik zou graag met overleden mensen
kunnen praten. Dan zou ik willen
weten hoe het er daarboven uit ziet.
Als ik met mijn familie zou praten
wil ik weten wat ze allemaal met mij
meegemaakt hebben.
Wat is het eerste wat je je als kind
Wat wens je te zien vanuit je
kan herinneren?
slaapkamerraam?
Dat ik, toen mijn zusje jarig was, haar
Een mooi strand met veel muziek uit de
cadeautjes heb opengemaakt. Ik was
vroeger namelijk erg nieuwsgierig. Voor Top 40, met veel mensen die helemaal
uit hun dak gaan, zodat ik met hen
straf moest ik toen op de trap gaan
zitten, mijn zusje vond dat voor haar de mee kan gaan doen.
Waarop ben je het meest trots?
verrassing verpest was.
Ik ben er trots op dat ik goed met
Wat is de grootste leugen die je ooit
andere mensen, en dan vooral
verteld hebt?
met kinderen, om kan gaan. Ik doe
Ik vertel geen grote leugens, ik ben
eigenlijk altijd eerlijk, verzin zelfs geen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij de
Jol in Lottum. Daar ga ik met kinderen
smoesjes.
van groep 3 en 5 om. Ook heb ik stage
Welke superkracht zou je willen
gelopen op een basisschool.
hebben en hoe zou je hem
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
gebruiken?
Manon Bouten
15 jaar
Lottum
Dendron College

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag in Amerika geboren
willen zijn omdat ze daar op
technologisch gebied ver voor liggen.
Dan kun je veel meer bereiken, zoals
nieuwe dingen uitvinden, op het
gebied van mobiele telefoons en
computers bijvoorbeeld.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Toen ik mijn zusje hielp met het leren
fietsen. Ik zat achterop en liep met
haar mee terwijl zij trapte. Het was
eigenlijk niet de bedoeling, maar toch
stond ik per ongeluk op. Mijn zusje
fietste er ineens zo vandoor, zonder
hulp!
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar Ramses om een lekkere pizza te
bestellen. Pizza Hawaii is mijn favoriet.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Dat ik niet meer zeeziek word als ik
me op water bevind. Ik heb er op de
Schouder aan Schouder van Marco
veerpont al last van, op een boot is het
Borsato en Guus Meeuwis. Het gaat
nog veel erger.
over vrienden die altijd voor elkaar
Hoe ziet jouw perfecte
klaarstaan, dat vind ik mooi omdat ik
dag eruit?
dat zelf ook zoveel mogelijk probeer te Beginnen met een ontbijt op bed, dan
doen.
met vriendinnen afspreken om te gaan
Als je de komende 24 uur man bent, shoppen in een grote stad en daarna
wat zou je dan doen?
lekker samen met hun gaan eten en
Dan zou ik lang uitslapen en lekker
uitgaan.
ontbijten. Daarna zou ik met mijn
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
vrienden ergens een terrasje pikken en nemen?
daar tot laat in de nacht blijven hangen. Een tatoeage zou ik niet nemen, maar
O ja, en staand plassen natuurlijk.
ik wil wel graag een piercing en dan
Wat is de coolste trend die je ooit
een navelpiercing of een piercing in
gevolgd hebt en die nu totaal
mijn neus. Als het aan mij ligt neem ik
belachelijk is?
dus wel een piercing.
Ik heb Diddl-plaatjes en Flippo’s
Welke vraag zou je willen stellen aan
verzameld en knikkerde erg veel.
een helderziende?
Van de Diddl-plaatjes had ik twee
Of ik later veel plezier aan mijn beroep
klappers vol en ik had een grote bak
beleef, want ik wil graag lerares
gevuld met knikkers.
worden.

Nieuw in Melderslo

Boerderij ijs
”De Lummerick”
De familie Coenders heet u
van harte welkom.
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maat. Sinds de start in 2010 heeft de organisatie vestigingen geopend in Grave en Venray.
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De Lummerick is een bedrijf dat
ijs bereidt op ambachtelijke wijze.
•
Al ons ijs wordt gemaakt van
verse koemelk en vers fruit.
•
Op de boerderij kunt u
kennismaken met de koeien
en de kalfjes.
•
Ook verkrijgbaar in literbak
om mee te nemen.
•

Kortom, een bezoek aan
De Lummerick is zeker de
moeite waard.

Wij zijn elke dag open vanaf 13.00 uur.

Herenbosweg 14 • Melderslo

Column

De rollen
omgedraaid
Afgelopen zaterdag waren
de rollen omgedraaid. Het
ouderlijk paar ging op stap,
terwijl ik samen met twee
vriendinnen de verstandige rol
en het huishoudelijke gedeelte
overnam. Dat is raar ja, en erg
onwennig allemaal…
Een receptje uitkiezen,
boodschappen doen, koken, de
tafel dekken, de afwas: het
hoorde allemaal bij ons
takenpakket afgelopen zaterdag.
Natuurlijk ben ik dit stiekem
hartstikke gewend van mijn
leven op kamers, maar goed, het
is nu tenslotte vakantie en ik
bevind me alweer een aantal
weken gewoon thuis bij papa en
mama in Horst, dus dit was weer
even wennen. Ondanks
ontwenningsverschijnselen
kregen we het voor elkaar een
heerlijke pasta op tafel te toveren
met zelfs een gezonde smoothie
na. Het moet niet gekker worden.
Dat werd het wel, want we
lagen met z’n drieën uitgeteld
met een filmpje op de bank, in
plaats van dat we gewoon flink
gingen stappen. Pff.. Een stel
bejaarden voelden we ons. Dat
gevoel werd nog eens extra
benadrukt toen vader en moeder
het huis betraden. Een hartstikke
gezellige avond hadden ze
gehad, pap zelfs met iets teveel
wijntjes op en er werd zelfs een
dikke kater voor morgen
verwacht. Eh.. Oké, ja dat hoort
eigenlijk andersom te zijn.
Waar het nog verder mis ging
was het moment dat vriendin D.
papa advies ging geven over zijn
voorspelde kater. “Veel water
drinken, dat is goed voor je. O ja,
en neem maar een aspirientje
voordat je gaat slapen.”
Klakkeloos werd het advies door
vaderlief aangenomen. Mm.. ik
heb zo mijn twijfels. Hebben we
het hier nou over een nette, erg
verstandige dame of spreken we
meer over een
ervaringsdeskundige op het
gebied van drank die papa nu uit
de brand helpt?
Wat het ook mag zijn, het was
duidelijk dat de rollen dit
weekend volledig omgekeerd
waren. Volgend weekend bemoei
ik me maar gewoon weer met
stappen en wijntjes en geef ik
met plezier mijn verstandige rol
weer terug aan mama en papa.
Mies
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Mariafeesten Tienray: 135 jaar Klein Lourdes
De jaarlijkse Mariafeesten in Klein Lourdes Tienray staan dit jaar in het teken van 135 jaar Klein Lourdes. Vanaf
zondag 12 augustus is de bedevaartsplaats de locatie voor de festiviteiten. Tienray kreeg de eretitel Klein Lourdes
van paus Pius IX. De gemeenschap wil dit jubileum vieren met vieringen, een sacramentsprocessie met ziekenzegening en een lichtprocessie.
De verbondenheid tussen Lourdes
en Tienray wordt dit jaar in het bijzonder uitgedrukt door gastpredikanten.
Op het Hoogfeest van 15 augustus,
Maria Tenhemelopneming, is gastpredikant diaken J. Joosten aanwezig. Hij is
naast dat hij geestelijk directeur is van
de NLZ, de bedevaart die zich bijzonder
richt op de zieken, ook lid van de pastorale raad van Lourdes. Hij is daar de
verantwoordelijke voor de Benelux.
Lourdes is voor vele mensen een
plaats waar men rust kan vinden, waar
men thuis mag komen bij Maria. De
verschillende vieringen en processies
helpen daarbij. Zo mag het ook gelden

voor het Nederlandse Lourdes. Ook hier
kan men die rust vinden bij de grot in
de kerk en er is plaats om intenties
neer te schrijven of een kaars op te
steken. Tijdens de Mariafeesten zijn ook
een aantal kleine devotionalia te koop.

Lourdes:
een plaats voor rust
Iedereen is welkom om het feest
mee te maken. Op zondag 12 augustus
om 15.00 uur is het Marialof met de
sacramentsprocessie en de ziekenzegening. Gastpredikant is pastoor
Bronneberg, geestelijk directeur

van de Limburgse Bedevaarten en
zodoende zeer bekend met Lourdes.
Het gemengd koor Tienray luistert de
mis op.
Op woensdag 15 augustus om
19.30 uur is het rozenkransgebed bij de
Lourdesgrot. Om 20.00 uur begint de
hoogmis met aansluitend de lichtprocessie. Ook deze mis wordt opgeluisterd
door het koor.
Op zaterdag is om 19.00 uur de
bedevaartsviering door predikant pastoor H. van Horne en op zondag worden
de Mariafeesten om 10.30 uur afgesloten met een bedevaartsviering door
predikant pastoor Ruud Verheggen.

Oasen der Zinnen
KnopenLopen Sevenum organiseert op zondag 2 september een
wandeling door het buitengebied van Sevenum. De wandeling ‘Oasen der
Zinnen’ voert langs de parels van groen die Groengroep Sevenum
afgelopen jaren heeft gecreëerd.
De groene stopplekken vormen
de pleisterplekken waar steeds
andere zintuigen geprikkeld gaan
worden. Vanaf de start worden de
wandelaars met een ‘capsule’ weggeschoten. Onderweg valt van alles
te horen, zien, ruiken, proeven en
voelen. De wandeling start vanaf
12.00 tot 14.00 uur. De route duurt

ongeveer vier uur. Op het eindpunt,
net buiten het centrum van Sevenum,
wordt de wandeling in een weiland
afgesloten. De wandeling is niet
geschikt voor rolstoelers of kinderwagens. De start is bij De Wingerd
in Sevenum. Aanmelden voor de
wandeling kan tot 22 augustus via
www.knopenlopen.nl

Rozenfestival zoekt
nog vrijwilligers
De organisatie van het Rozenfestival in Lottum is nog op zoek naar
vrijwilligers om het festival mogelijk te maken. “Het is de bedoeling om
Lottum om te toveren tot één grote rozenzee, sfeervol en zoveel mogelijk
in het, aan de Floriade verwante, thema: Rozen verbinden culturen”,
aldus de organisatie.
Hoewel al veel mensen zich
aangemeld hebben, zijn de 1.200 verschillende diensten nog niet gevuld.
“We zoeken meer dan 1.200 vrijwilligers, en Lottum heeft 2.100 inwoners,
dus we hopen ook altijd op mensen
van buiten het dorp. Voor het festival
hebben wij nog dringend behoefte
aan bemensing van onder andere de
kassa’s en de muntenkassa’s”, laat
Ellen Schraven van de organisatie
weten. Ook enquêteurs zijn welkom.
Daarnaast zoekt de organisatie
vooral mensen om na het festival
mee op te ruimen. “Mensen zijn al
weken bezig met de voorbereidingen,
en als het festival klaar is, gaan zij
natuurlijk ontspannen. Voor het opruimen is altijd minder animo”, vertelt
Schraven. “We zijn ook nog gericht
op zoek naar vrijwilligers of een
vereniging voor het begeleiden van
de afvalstromen in onze milieustraat.”

Vrijwilligers kunnen een uurvergoeding krijgen die ten bate kan gaan
aan de verenigingskas.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via www.rozendorp.nl
“We hebben dit jaar een registratiesysteem via de website. Dat is voor
sommige mensen wat lastiger. Dus
men kan zich ook via aanmeldformulieren bij buurtsuper Piet Sijbers en bij
De Rozenhof aanmelden.”
Echt bang voor een tekort aan
vrijwilligers is de organisatie niet,
aldus Schraven: “We zijn vast begonnen met de opbouw. Vanaf 6 augustus
start de echte opbouw. Dan starten
de kriebels en dat steekt aan. Dan
komen er altijd meer mensen helpen.
We zijn niet bang voor te weinig
mensen, maar we hebben in verband
met het geven van instructies, het
schema liever wat eerder dicht zitten”, laat Schraven weten.
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Zomerfeest
Kronenberg
Het Zomerfeest Kronenberg bestaat dit jaar 80 jaar en de organisatie
heeft hard gewerkt om een groot feest te organiseren met voor elk wat
wils in de feesttent aan de Meerweg en de Torrekoel.

Op kermisdinsdag in Melderslo werd door café ’t Paradijs een wipe-out toernooi georganiseerd. Het
jaarlijkse buikschuiven werd dit jaar voor het eerst vervangen door een luchtkussenbaan met verschillende obstakels. Maar liefst negen senioren- en zeven jeugdteams streden om de titel en een vaatje bier.
In een spannende finale wist team Tik ’m aan vrouwe een flinke achterstand tegen team Master-beren in
te halen en ging deze underdog en publieksfavoriet er met de hoofdprijs vandoor. Master-beren werd
tweede en derde werd Tiedwaarneming is kapot. Bij de jeugd, die bij dit spel snellere tijden neerzette dan
de senioren, won Maak os niks oet. Tweede en derde werden Held op zuk en Als je haar maar goed zit.

Van Rio de Janeiro tot
Vlaskopperiëk

Op donderdagavond 16 augustus
start het Zomerkienen in de Torrekoel
om 20.00 uur. Vrijdagavond 17
augustus gaat het feest van start met
No-Xcuze. Deze achtkoppige formatie speelt nummers uit het rock- en
popgerne. Soms als het origineel,
soms in een ander jasje, maar altijd
dynamisch met een hoog herkenbaarheidsgehalte. De feesttent aan de
Meerweg gaat om 21.00 uur open.
Zaterdagavond 18 augustus is het
podium voor de Bijtels. Deze vijf ervaren muzikanten nemen het publiek
mee op een muzikale reis door de
tijd. De Bijtels laten op zaterdag
zien dat ze niet voor niets de finale
hebben bereikt van The Clash of the
Coverbands Benelux 2011-2012. De
feesttent gaat net als op vrijdag om
21.00 uur open.
Op zondag 19 augustus is het tijd
voor de Super 6-kamp. Om 12.00 uur
beginnen de teams met hun strijd.
De organisatie van het zomerfeest is

versterkt door een nieuwe jongerengroep. Deze jongerengroep heeft de
organisatie van de zeskamp op zich
genomen. Aanmelden kan nog via
zomerfeestkronenberg@gmail.com
Om 16.00 uur begint dj Stijn in de
feesttent om alles muzikaal te ondersteunen. Tegen de klok van 17.00 uur
wordt in samenwerking met BMV een
kunstwerk onthuld. Houtkunstenaar
Roel van Wijlick maakt met zijn kettingzaag twee kunstwerken van twee
grote eikenstammen. De stammen
zijn afkomstig van de eiken die jarenlang op het terrein stonden, waar nu
de BMV staat.
Om 18.00 uur is het tijd voor het
bonusspel van de zeskamp: een danswedstrijd via het spel Let’s Dance. Dj
Stijn sluit daarna de zomerfeesten
af met de afterparty waarin ook de
prijsuitreiking van de Super 6-kamp
zal plaatsvinden.
Voor meer informatie, kijk op
www.zomerfeestkronenberg.nl

Kindervakantiewerk (KVW) Melderslo trekt vrijdag 10 augustus door het dorp met een zomercarnavalsoptocht.
Zowel Braziliaans als Melders carnaval komt aan bod. Christa Dorssers van de organisatie: “Het wordt een kleurrijke
muzikale optocht.”
KVW Melderslo houdt dit jaar alles
in het teken van zomercarnaval. Christa:
“Groep 1 en 2 beginnen maandag 6
augustus met het maken van een eigen
wagentje. Elke groep heeft een eigen
thema en knutselt van een bestaand
karretje een echte carnavalswagen.
Groep 3 tot en met 8 gaat dit jaar voor
het eerst geen huisjes, maar carnavalswagens bouwen op woensdag.
Elke groep krijgt een basiskar en mag
er van maken wat ze willen. Dat mag
Braziliaans zomercarnaval zijn, maar
ook Melders carnaval zoals de kinderen
dat kennen.” Donderdag is er voor

groep 3 tot en met 8 nog gelegenheid
om de wagen en carnavalskleding af
te maken en ’s middags is er sport
en spel. Vrijdag wordt iedereen met
huifkarren in het bos gedropt en na
een speurtocht is er een barbecue in
het bos. Zodra de buikjes rond gegeten
zijn gaan de kinderen zich klaarmaken
voor de optocht. Om 15.45 uur vertrekt
vervolgens de zomercarnavalsoptocht
vanaf MFC De Zwingel. “Iedereen is
welkom om te komen kijken. We willen
de mensen langs de route vragen om
muziek buiten te zetten. De mensen in
het dorp hebben ons al erg geholpen

met alle spullen die we hebben ontvangen om de wagens mee te versieren.
Melderslo heeft flink opgeruimd. We
hebben onder andere heel veel grote
veren, wat natuurlijk geweldig is voor
zomercarnaval”, aldus de organisatie.
Het prinsentrio van carnavalsvereniging
De Vlaskop uit Melderslo zal de kindervakantiewerk-week openen en samen
met het jeugdprinsenkwartet meelopen
in de optocht. De optocht trekt langs
St. Odastraat, Rector Mulderstraat,
Lochtstraat, Pastoor Teeuwenstraat,
Vlasvenstraat, Steegstraat en eindigt
weer op de Beemdweg bij het MFC.

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

EL

UW VOORDE

E WEEK

BIJ ONS DEZ

Speciale mis kermis Melderslo
De kermis in Melderslo werd zaterdag 28 juli op een wel heel bijzondere manier geopend. De
jaarlijkse kerkmis voorafgaand aan de opening werd niet in de kerk, maar op de botsauto-attractie
gehouden. Alle 150 stoelen zaten vol en de allerkleinsten zaten alvast klaar in de auto’s. Ook fanfare
Eendracht zat op de rijbaan en verzorgde de mis met muziek.

Olympisch vuurtje
Pittig gekruide burger

100 gram € 0,90

Gouden leverworstje
per stuk € 0,55
(Marianne vos)se jachtschotel
Kant en klaar

100 gram € 1,10

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Openstelling museum
wo 8 augustus 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen

02
08

Workshop
Kleren van de Keizer
wo 8 augustus 14.00-15.30 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie: Museum de Kantfabriek

HONL op Rozenfestival
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) geeft tijdens het Rozenfestival in Lottum van 13.00 tot 14.30 uur
een concert op het marktplein. De show van het orkest op zondag 12 augustus wordt afgewisseld met zang van een
keur van regionale artiesten.

Kronenberg
Renaultoloog-festival
za 4 en zo 5 augustus
11.00-17.00 uur
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

Trekeropuitdag

za 4 augustus 10.00-16.30 uur
Organisatie:
Kindervakantiewerk
Locatie: Speeltuintje

Hegelsom

23e Jeugdvoetbaldagen
ma 6 t/m vr 10 augustus
Locatie: Sportpark Wienus

Horst

Dorpsraadvergadering
wo 8 augustus 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Melderslo

Demonstratie ambachten
zo 5 augustus 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Lezing
door Dhr. van Bergen

Zomerbraderie

zo 5 augustus 14.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

do 2 augustus 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum

Kindervakantiewerkweek

Thema bijen culinair

ma 6 t/m vr 10 augustus
Locatie:

zo 5 augustus 14.00-16.00 uur
Organisatie:
Horster imkervereniging
Locatie: ‘t Zoemhukske

Avondwandelvierdaagse
ma 6 t/m do 9 augustus
Organisatie: IVN De Maasdorpen

23e Jeugdvoetbaldagen
ma 6 t/m vr 10 augustus
Locatie: Sportpark Ter Horst

Jaarmarkt
di 7 augustus 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum

Meterik

Sport- en speldagen
do 9 en vr 10 augustus
10.00-15.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

Swolgen

Zomeractiviteiten
vanaf do 9 augustus
Organisatie:
Kindervakantiewerk Swolgen
Locatie: sportpark Kerkebos

Het HONL eerder dit jaar op de Floriade
Tijdens hun optreden op de Floriade
eerder dit jaar speelde het HONL met Til
van Rens en Ron Mulders. Dat optreden
werd toen enthousiast ontvangen.
Ook voor dit concert heeft het HONL
hen weten te strikken. Speciaal voor

het Rozenfestival hebben ze populaire
nummers ingestudeerd, zoals Stay with
me ‘til the Morning en Only Time door
Til. Ron zingt Anthem uit de musical
Chess en Con te partiro. Dirigent Leo
van de Laak uit Lottum heeft twee

artiesten uit het Rozendorp gestrikt. Rob
Hoeijmakers zal Elvis Presley’s Suspicious
Minds nieuw leven inblazen en Leonie
van de Laak zingt You Raised Me Up voor
haar rekening nemen. Daarnaast speelt
HONL diverse Spaanse stukken.

Eerste
Renaultoloogfestival
De eerste editie van het Renaultoloogfestival vindt zaterdag 4 en zondag 5 augustus plaats op het evenemententerrein in Kronenberg. Het festival is een treffen van alles wat maar met Renault te maken heeft.

Ambachten in De Locht
In streekmuseum De Locht in Melderslo worden zondagmiddag
5 augustus verschillende ambachten gedemonstreerd. Onder andere
houtbewerking, klompen maken en manden vlechten komen aan bod.
Kinderen kunnen deze dag zelf een button maken.

Tot november is er in De Locht
een tentoonstelling over de
maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg vanaf
1800 tot 1950.

Om aan deze expositie extra
aandacht te schenken wordt op
zondagmiddag 5 augustus om
14.00 uur een lezing over dit thema
gegeven door de heer Van Bergen.

Tijdens het Renaultoloogfestival zijn
onder andere Renaultauto’s, -vrachtwagens, -tractoren, -campers, -bestelwagens en -sportwagens gebouwd
tussen 1898 en 2012 te zien. Verder
kan men een toertocht door de Peel
rijden, georganiseerd door 4plezier.
nl Ook presenteren diverse clubs zich,
staan er Renault-dealers en zijn miniaturen en onderdelen te koop. Er staan
nieuwe Renaultauto’s en vrachtwagens.
Hiermee kan het publiek proefritten

maken. Ook zijn modelbouw en miniaturen te bezichtigen, is er een draaiorgel achterop een Renault en kan men
de nieuwe Renaultoloog Renaulttruck
bekijken.
Iedereen met een Renault kan zich
nog aanmelden om mee te doen. Dit
kan zelfs op de festivaldagen nog. Voor
deelnemers is het festival toegankelijk vanaf vrijdag 3 augustus 12.00
uur. Voor bezoekers is het festival op
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00

uur open.
Het festival is een initiatief van
Ed Lenders uit Sevenum, zelf fervent
Renaultfan. Hij doet aan modelbouwen en verzamelt alles van Renault.
Uiteraard heeft hij ook zelf auto’s: vier
Renaults vormen zijn collectie.
Het Renaultoloogfestival vindt
plaats op evenemententerrein D’n
Umswing in Kronenberg. Voor meer
informatie over het festival, kijk op
www.renaultoloog.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur

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

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

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

Griendtsveen
zondag

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

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)

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

zaterdag

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
03 t/m 09 augustus
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

09.45

Hegelsom

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

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

09.45

Grubbenvorst

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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
Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag tot en met zaterdag
voor lunch & diner en
op zondag de hele dag geopend vanaf 12:00 uur

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

CURS

USBOMAAK KANS
N T.W OP EEN
.V. E
10,-

OPEN DAG

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2012

van 11.00 - 15.00 uur in De Clockert, Bergweg 4, Venray
Verloskundige zorg

Op de open dag kunt u terecht voor informatie over de cursussen
zoals die in de programmagids en op de website zijn te vinden.
U kunt zich tijdens de open dag 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. Er zullen diverse workshops en
demonstraties worden gegeven. U bent van harte welkom!

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
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

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

Lottum

zaterdag
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

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

24

nieuws

02
08

Voorbereiding jubileum jeugdliedjesmiddag
De liedjesmiddag van Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst vindt dit jaar voor de elfde keer plaats. Op zondag
14 oktober laten kinderen van 6 tot en met 15 jaar hun carnavalskriebels zien. Ter ere van het 11-jarig jubileum en
het 5x11-jarig jubileum van de jeugdcarnaval is er een lijflied geschreven.

deelnemers aan de Horster liedjesmiddag haalden een eerste prijs bij het
Kinger Vastelaovend Leedjesfestival, de
kinderversie van het LVK.
Anja: “Met al die talenten gaan
we nu iets bijzonders doen. Ter ere
van de twee jubilea schreven Petri
Vullings, Bart van der Sterren en Marij
Janssen een lijflied voor de jeugdcarnaval. Dit lied wordt ingezongen door
vijf kinderen die vaker mee hebben
gedaan. Iedereen die de afgelopen elf
jaar heeft meegedaan aan de liedjesmiddag wordt binnenkort gebeld: we
willen vragen of ze mee willen zingen
in het koor.” Marion: “We gaan dan met
z’n allen een dagje uit met de bus naar
de studio om het lied op te nemen. De
oudsten die ooit mee hebben gedaan
zijn in de twintig, we hopen dat ook zij
mee willen doen.”

Jong en oud samen
de schouders eronder

“Elf jaar geleden is het begonnen.
Bij de liedjesavond van de volwassenen
zagen we weinig aanwas van onderuit.
Andere redenen om een liedjesmiddag
voor de jeugd te organiseren waren
het dialect en carnaval vieren: dat
willen we er natuurlijk in houden”,
zegt Marion Peeters van Jeugdcarnaval

D’n Dreumel. “De eerste deelnemers
waren eigenlijk vooral kinderen van
de organisatoren, maar inmiddels is
de jeugdliedjesmiddag uitgegroeid
tot een groot evenement en is de
drempel om mee te doen laag”, aldus
Anja Hoeijmakers van D’n Dreumel. De
jeugdliedjesmiddag bestaat uit twee

categorieën: van 6 tot en met 10 jaar,
en van 11 tot en met 15 jaar. Kinderen
gaan zelf op zoek naar een liedjesschrijver en als ze er echt niet uitkomen,
probeert de organisatie wat te regelen.
Marion: “De laatste jaren zijn er schrijvers die zowel voor de volwassenen als
voor de jeugd schrijven.” Verschillende

Het lijflied heeft de strekking ‘jong
en oud samen de schouders onder de
jeugdcarnaval’. Op 10 november, bij de
opening van het carnavalsseizoen en
de viering van het 5x11-jarig jubileum,
wordt het lied voor het eerst ten
gehore gebracht.
Daarnaast is het ook een afscheid:
na elf jaar actief te zijn geweest voor
de jeugdliedjesmiddag stoppen Ron
van den Beuken, Ellen Jeurissen en

Marion Peeters er mee. “Irma Jeurissen
en Anita Hoeijmakers zijn de fris en
fruitige nieuwe bestuursleden”, aldus
Marion. “Het liep altijd als een geoliede
machine, maar het is goed dat iemand
anders het overneemt. Wellicht ontstaan er nieuwe ideeën.”
Anja weet misschien al iets voor
de toekomst: “Een extra leeftijdscategorie zou mooi zijn. Tussen de
oudste categorie en de volwassenen zit
eigenlijk een gat. Als 15-jarige ben je
eigenlijk nog te jong om mee te doen
bij de liedjesavond. Daarbij zouden
deelnemers aan een categorie voor
14 tot en met 17 jaar bijvoorbeeld ook
mee kunnen doen aan het TVK, het LVK
voor tieners. Een andere droom voor
de toekomst is het live begeleiden
van liedjes. Jeugdcarnavalsband Nag
Naat achter de oere zou dit best wel
kunnen.”
Jubilaris bij de jeugdliedjesmiddag
is Geert van den Munckhof. Anja:
“Geert presenteert al elf jaar deze
middag en daar willen we nooit van
af.” De jeugdliedjesmiddag vindt dit
jaar plaats in OJC Niks op 14 oktober
om 14.11 uur. Kinderen die mee willen
doen vinden meer informatie op www.
dendreumel.nl De organisatie wil ter
ere van het jubileum een fotoverzameling maken van de afgelopen elf jaar.
Ze wil oud-deelnemers vragen om
foto’s in te leveren bij Marion Peeters,
Convent 2 in Horst.

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

OPRUIMINGSFINALE

3=2
NU

3 HALEN = 2 BETALEN

Geldt voor alle afgeprijsde
zomerkleding, schoenen,
lingerie en mode-accessoires.
Voor dames, heren & kids!
Voorwaarden Vanaf week 31. De actie 3=2 geldt voor
afgeprijsde artikelen. De drie artikelen mogen op verschillende
afdelingen worden gekocht. Het goedkoopste artikel is gratis.
Artikelen gekocht in de 3=2 actie kunnen niet worden geruild.

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Volg ons ook op Social Media!

Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen
te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

