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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg
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Mosselen

7.99

13.39

3.99

Bak 2 kilo Sortering: Royale

9.99
Grolsch
krat 24 flesjes
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Meer interactie op Twitter en Facebook

Sociale mediabeleid gemeente in
ontwikkeling
Gemeente Horst aan de Maas gaat actief campagne voeren om zichtbaarder te worden op sociale media. Ook de interactie met gebruikers van online
media wil zij verbeteren. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente naar
aanleiding van resultaten van een onderzoek van adviesbureau Social Dutch.
Uit het onderzoek van Social Dutch
blijkt dat veel Limburgse gemeenten
onvoldoende gebruik maken van
sociale media. Van alle Twitteraars in
Horst aan de Maas (8,9 procent van
de bevolking) bereikt de gemeente
met haar account @gemeenteHadM
begin augustus 719 volgers, 1,7 procent
van de burgers. Hoewel in Horst aan
de Maas bijna 40 procent van alle
inwoners Facebook gebruikte in juni
2013, bereikte de gemeente slechts 0,4
procent van de burgers via dat sociale
netwerk. Hier liggen kansen, vindt
adviesbureau Social Dutch. “Limburgse
gemeenten maken nauwelijks tot geen
gebruik van sociale media, terwijl de
potentie om met haar inwoners te
communiceren enorm is. Met name

de potentie van Facebook wordt in dit
kader enorm onderschat”, aldus Hay de
Bitter van Social Dutch.
Gemeente Horst aan de Maas is
het meest actief op Twitter en heeft
daarnaast een Facebook-account. “Te
concluderen valt dan ook dat er enorme
kansen liggen voor gemeenten, om de
dialoog met haar inwoners intensiever aan te gaan en in het verlengde
daarvan ook het imago te versterken”,
aldus Social Dutch. Een woordvoerder
van de gemeente legt uit: “We hebben
in 2011 een beleidsnota voor sociale
media vastgesteld. We gebruiken met
name Twitter. Facebook is er geleidelijk bijgekomen. We hebben niet veel
vastgelegd en leren al doende. De
ontwikkeling van de sociale media gaat

heel snel, dus stellen we geen concrete
doelen.”
De afdeling Communicatie en
Voorlichting is verantwoordelijk voor
het officiële sociale mediagebruik van
de gemeente. “Wij zetten het vrij veel
in en zijn hierover tevreden. Het aantal
volgers dat we nu hebben, is natuurlijk
ontstaan. We hadden al het idee opgevat om een campagne op te zetten om
actiever volgers te zoeken. Dat moet
alleen nog geconcretiseerd worden.
We willen onze sociale media in de
toekomst interessanter en interactiever
maken.”
Naast het zenden van gemeenteberichten, probeert de afdeling ook
te monitoren wat er op de netwerken
over de gemeente en haar beleid
gezegd wordt. In de richtlijnen voor
het gebruik van sociale media door
medewerkers van de gemeente staat
dat er in principe niet gereageerd
wordt op kritische commentaren online.

“Iedereen heeft recht op zijn of haar
mening en we willen niet in wellesnietesdiscussies verzeild raken”, is te
lezen in de nota. “Als blijkt dat sprake
is van een duidelijke onjuiste weergave
van feiten of dat bestuur of medewerkers van de gemeente op kwetsende
wijze bejegend worden, zullen we
overwegen een reactie te plaatsen.”
De gemeente wil de komende
tijd met het klantcontactcentrum een
systeem ontwikkelen waarbij ze meer
vragen kunnen beantwoorden. “Vragen
aan de gemeente moet je altijd kunnen stellen. Het is aan de burger welk
kanaal hij kiest, dat is het basisprincipe
van de gemeente.”

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

Louke (11) en Stef (8) Janssen uit Hegelsom gaan niet over de hele wereld met de Hallo, ze blijven
met de warme dagen lekker thuis. Louke is verzot op Suske en Wiske en spaart alle strips. Daarom
besteedden ze hun tijd deze zomer aan het maken van deze mooie stoeptekening.

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Hennepkweker gebruikt
geweld tegen politie
Tijdens een controle van de politie op donderdag 8 augustus werden
hennepplanten aangetroffen in een woning in Sevenum. Een 23-jarige
man had een aantal hennepplanten thuis die in beslag werden genomen.
Tijdens de aanhouding werd de
man agressief tegenover de politieagenten, waardoor deze volgens
een politiewoordvoerder gedwongen
waren om pepperspray te gebruiken.
De politie spreekt over zwaar verzet
en mishandeling van de agenten. De
agenten hebben bij het incident licht

letsel opgelopen. Het proces verbaal
tegen de 23-jarige Sevenummer moet
nog opgemaakt worden. Het geweld
tegen hulpverleners wordt hierin
meegewogen. Als er geweld gebruikt
wordt tegen hulpverleners wordt er
zwaar gestraft, volgens de woordvoerder.

Verdachte
steekincident aangehouden
Een 26-jarige man zonder
vaste woonplaats is zondagavond
11 augustus aangehouden in
Sevenum. Hij wordt verdacht van
het eerder deze maand neersteken van een 26-jarige inwoonster
van Kootwijk (Gelderland).
Naar aanleiding van het steekincident waarbij de Kootwijkse op
5 augustus ernstig gewond raakte,
stelde de politie een onderzoek in
naar de gevluchte verdachte. De
politie vermoedt dat problemen
in de relationele sfeer ten grondslag liggen aan de steekpartij.
Zondagavond 11 augustus werd de
verdachte in Sevenum aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.
Het slachtoffer is op de hoogte
gesteld van de aanhouding en
maakt het naar omstandigheden
goed.
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Vandalen vernielen
ligweide Grubbenvorst
Onbekenden hebben de nieuw aangelegde ligweide bij de Kerkstraat in Grubbenvorst vernield. In de nacht van
woensdag 7 op donderdag 8 augustus zijn met een auto op het ‘Strandje aan de Maas’ diepe slipsporen gemaakt.

Hek villa beschadigd
na aanrijding
Het hek van villa Renschdael in Horst is beschadigd na een aanrijding.
In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus reed een personenauto rond 03.45 uur rechtdoor vanuit de Gasthuisstraat tegen het hek
aan. De oorzaak is vooralsnog onbekend.
Volgens een politiewoordvoerder
was de bestuurder vermoedelijk
onder de invloed van alcohol. Hij
vermoedt dat de 22-jarige bestuurder
van Poolse afkomst waarschijnlijk niet
in de gaten heeft gehad dat er een
T-splitsing was toen hij de
Gasthuisstraat uit kwam rijden.

Vrijwilligers van Stichting Gewoën
Grubbevors waren sinds het begin van
de zomer bezig met de aanleg van
een ligweide. Half juni werd het veld
gelijkgemaakt en werd gras ingezaaid.
“Tijdens de brainstormsessie die we
een tijd geleden met bewoners van
Grubbenvorst hebben gehad, bleek dat
er behoefte was aan een recreatieplek
aan de Maas. In de afgelopen periode hebben we met veel vrijwilligers
gewerkt om dat deze zomer nog te realiseren. We hebben de nieuwe ligweide
in de warme periode bijna dagelijks
gesproeid”, aldus John Jenniskens,
voorzitter van de stichting. “Het is dan
een enorme tegenvaller als vandalen

de ligweide al vernielen, nog voordat
alles klaar is.”
De daders zijn door de afzetting
gereden en hebben op het veld slipsporen getrokken. De nieuwe grasmat
raakte hierdoor zwaar beschadigd. De
vernielingen aan de ligweide zijn intussen gerepareerd, maar de oplevering
van het Strandje aan de Maas is wel
vertraagd. “Waarschijnlijk kunnen we
het Strandje aan de Maas pas na de
zomer opleveren”, zegt Jenniskens.
“Dat is zuur, zeker gezien het prachtige
weer dat we hebben gehad en dat er
nog voorspeld wordt.”
“Eerder dachten we dat we dingen
als omheiningen als laatste zouden

regelen, maar dat gaan we nu eerst
doen, zodat men niet meer met auto’s
op het veld kan”, aldus Pim Gubbels
van Gewoën Grubbevors. Uiteindelijk
wil de stichting een ligweide creëren
met een barbecueplaats en picknicktafels, die voor iedereen vrij toegankelijk
is. In de toekomst wil de stichting ook
een zandstrandje realiseren, maar toestemming hiervoor is nog niet gegeven.
Zij verwacht de ligweide alsnog in het
najaar op te kunnen leveren.
Stichting Gewoën Grubbevors heeft
geen aangifte gedaan. Zij roept mensen
die informatie hebben omtrent de vernielingen op contact op te nemen met
het stichtingsbestuur.

Het hekwerk rondom de villa is
gedeeltelijk vernield. De kosten van
de schade zijn onbekend. De bestuurder heeft een hoofdwond en enkele
kneuzingen opgelopen.
De politie meldt dat er een onderzoek op ingesteld is.
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St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray
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€120.-

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
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Fiets uitgereikt
Lieke Willemssen (22) uit Sevenum ontving uit handen van Martijn Hulsen van Top Onderzoek en Herman
van Aalst namens Kempen Nieuwsmedia een nieuwe fiets, beschikbaar gesteld door Interchalet uit Horst.
Martijn Hulsen: “Lieke had zich, net zoals vele anderen, ingeschreven bij Tip Horst aan de Maas. Dit inwonerspanel peilt regelmatig de mening van haar panelleden om op die manier erachter te komen hoe inwoners uit
Horst aan de Maas denken over uiteenlopende actuele onderwerpen. Ik ben zeer tevreden met de eerste
resultaten en het riekt naar meer.” Irma Oomen uit Horst won de eerste prijs, maar ze was door ziekte
verhinderd om haar barbecue op te komen halen.

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Draaideurcrimineel
opgepakt
Tijdens de braderie van de
Harmoniefeesten op vrijdag
12 augustus in Horst is een man op
heterdaad betrapt toen hij kleding
stal. De man, niet woonachtig in
Horst aan de Maas, was al langer een
bekende van de politie.
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Kruisen en kapellen in Horst aan de Maas
04/16

De Kruisweg Tienray

Een plek van devotie, om even stil te staan bij het leven van alledag of gewoon een plek om uit te rusten: Horst aan de Maas kent diverse
kapellen en veldkruisen. In deze serie worden er zestien, verspreid over de hele gemeente, uitgelicht. In deze aflevering: De Kruisweg in Tienray

Momenteel zit de man vast en
moet hij nog voorgeleid worden aan de
rechter commissaris waar hij zijn straf
te horen zal krijgen. Tijdens de arrestatie was de politie in burger. Volgens
een woordvoerder van de politie zijn
er ook vaak zakkenrollers te vinden op
markten. Ook hier gaat de politie in
burger naar op zoek.

Drie auto’s
Grubbenvorst
uitgebrand
In Grubbenvorst zijn in de nacht
van maandag 11 augustus op
dinsdag 12 augustus drie auto’s
uitgebrand. Rond half twee ’s nachts
werd een melding gedaan bij de
politie. De politie vermoedt brandstichting.
De drie auto’s van omwonenden
stonden geparkeerd op een parkeerplaats aan het Kuilveld in Grubbenvorst.
Bij de politie bestaat het vermoeden
dat een auto in brand is gezet, omdat
ze deze met een openstaand portier
aantroffen. Zij vermoedt dat de twee
ernaast geparkeerde auto’s ook vlam
hebben gevat. De woning raakte niet
beschadigd bij de brand.
De dader is nog niet bekend bij de
politie. Er is een onderzoek ingesteld
naar de oorzaak van de brand. De politie is op zoek naar getuigen, die mogelijk iets verdachts hebben gezien bij de
parkeerplaats. Wie iets gezien heeft,
kan de politie tippen op 0900 88 44.

Sinds 2010 is de buitenkruisweg
in Tienray weer bewandelbaar. En
wel in de juiste volgorde. Na jaren
van strijd om particuliere grond door
onder andere Wiel Nabben van
museum Sorghvliet zijn de twaalf
staties van de lijdensweg van
Christus sinds twee jaar weer te
bezichtigen in een mooi aangelegd
park. Maar wat is het verhaal achter
deze kruisweg?
In 1877 kreeg Tienray door
een Mariaverschijning de naam
‘Klein Lourdes’, waardoor het dorp
duizenden pelgrims trok. Tijdens
Mariafeestdagen waren er in Tienray
in het begin van de twintigste eeuw
volgens Nabben “meer overnachtingen dan inwoners.” De pelgrims
sliepen in de drie hotels die Tienray
telde, maar ook elke hooizolder
werd benut.

In 1910 besloot de toenmalige pastoor Jonkheer Aegon van
Bönninghausen dat Tienray een buitenkruisweg zou moeten hebben, zoals
een bedevaartsplek behoort. In een
dergelijke kruisweg wordt het lijden van
Jezus tot aan het kruis in twaalf kapellen
uitgebeeld: Van ‘Jezus wordt tot dood
veroordeeld’ tot ‘Jezus wordt in het graf
gelegd.’
De pastoor begon de grond rondom
de kerk vrij te maken voor de kruisweg
door grond van particulieren te kopen.
Daarna zou hij kunnen beginnen met
het ontwerp.
Van Bönninghausen keek naar
onder andere Steyl, Lourdes en
Scherpenheuvel voor inspiratie. Hij wilde
niet kapellen zoals in Scherpenheuvel,
die hij eentonig vond. Vandaar dat hij
twaalf stuk voor stuk verschillende
kapellen en reliëfs wilde, die in tien jaar

Wij hebben
een winnaar!
Marloes Beijers uit Horst
is de gelukkige winnares van de
Ray-Ban zonnebrilactie 2013.

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

tijd gemaakt werden. De weg werd aangelegd door de bewoners van Tienray,
die vrijwillig hun hulp aanboden.

In de oorlog waren zeven kapellen vernietigd. Het duurde lang
voordat het belang van de kruisweg
weer werd ingezien. Doordat de
grond was verkocht, was één van de
kapellen zelfs ondergegraven door
de grondbezitter.
Jan Raymakers nam het initiatief
om de kapellen te vervangen, en
Nabben nam deze missie later
over. Zeven reliëfs werden opnieuw
gemaakt, naar oud voorbeeld door
kunstenaars uit de regio.
Doordat de particuliere grond
tegenover een boerderij in 2010
opgekocht kon worden, kon de
kruisweg in eer hersteld worden.
Een gedeelte van de weg is nog de
originele route, waarbij een bankje
in het bos aan een beek geplaatst
is. Het bankje, dat ‘Tijd voor stilte’
op haar leuning heeft staan, nodigt
uit om stil te staan en na te denken.
Want ook dat hoort bij de kruisweg.
Bron: o.a. Wiel Nabben
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‘Normaal heb ik altijd
wat cash achter de hand’
Burgemeester Van Rooij betuigde dinsdag 13 augustus steun aan de campagne Pinnen, ja graag van
Betaalvereniging Nederland. Met het inleveren van zijn contant geld en de belofte een week lang alleen maar
pinbetalingen te doen, vroeg hij aandacht voor onnodige hoeveelheden contant geld in winkels.

De tegenstelling lijkt groot: een
pincampagne die start op de markt.
Toch is niets minder waar, aldus Helen
van Houwelingen van Betaalvereniging
Nederland. “Ook op de markt kan
men steeds vaker pinnen.” Volgens de
vereniging is pinnen landelijk bij zo’n
40 tot 50 procent van alle marktkramen nodig. “De markt en horeca, dat
zijn branches waar nog iets te winnen
valt. Voor de rest kan men bijna overal
pinnen.”
Om dat te bewijzen leverde burgemeester Kees van Rooij dinsdag zijn
contante geld in. Of hij opkijkt tegen
een week geen cash? “Het gaat wel

lukken, ik betaal al vaak met de pas.
Soms heb je het nog nodig, zoals afgelopen weekend met de kindermarkt. Ik
heb toen al vaak gehoord ‘Ha burgemeester, je mag hier wel iets kopen,
maar je kunt niet pinnen’. Normaal heb
ik altijd wel een beetje cash achter de
hand”, lacht Van Rooij.
“Het is goedkoop en veilig voor
ondernemers, want zij hebben minder
geld in kas”, aldus Van Houwelingen.
Vooral het afdragen van het contante
geld aan de bank is een groot risico
voor ondernemers. “En voor de burgers
is het natuurlijk ook veiliger.” Op dat
laatste haakt Rabobank Horst-Venray

in met informatie over veilig pinnen. Zij geven tips om pinmisbruik
te voorkomen. Zo raden zij aan nooit
een pincode te delen, ook niet met
medewerkers van banken of de politie.
Daarnaast raden zij aan nooit hulp aan
te nemen van mensen bij geldautomaten en de pincode afgeschermd in
te toetsen.

PRIJZENREGEN!

DAMESEN HEREN
ZOMERMODE,
SCHOENEN EN
in
voorNACHTKLEDING
ZEER VOORDELIG
GEPRIJSD!
5,15
€1
€
,
5
2
€
€10,- €20,€30,- €35,-

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Kronenberg heeft er twee bijzondere bankjes bij. Vorige week heeft de dorpsraad de bankjes
geplaatst aan de entree van het dorp op De Hees en op de hoek van de Peelstraat en de Torrestraat.
Twee oude eiken, die vroeger op het schoolplein stonden, zijn door een houtkunstenaar bewerkt. Een van
de bankjes heeft nu een afbeelding van de kerk en is geplaatst aan de entree van het dorp op De Hees. De
andere bank heeft een beeldje van een ‘kroeënekraan’ en staat op de hoek van de Peelstraat en de
Torrestraat. “Bij de laatste is door een buurtbewoner een tafeltje bij geplaatst. Daar zitten regelmatig
mensen”, aldus Jan Philipsen van de dorpsraad. “Het is een echte verfraaiing van ons dorp en er wordt al
goed gebruik van gemaakt.”

LEKKER

BARBECUEËN
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T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie
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Horst-centrum. Sluitingsdatum
inschrijving 25 augustus.
www.walk4theroses.nl

Vör Maan
’t Is stil innen haof
de klaproeës wiebelt inne wingd
want de vlinder sloog zien vläögels oêt
Mien Wijnhoven
3 juli 2013

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Maan Wijnhoven
Nao de schok din os laeve verangerde zegge weej oow
allemaol dank. Danke vör alles wat os hart verwermd haet!
Met name Bob Noten Uitvaartbegeleiding en Ron Bosmans
as begeleider vanne ontroerende aafscheidsdins van Maan
Iris en Tom
Roos en Lotje
Lia
Broor, zeuskes en aangetrouwde van Maan

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te koop diverse soorten groenten o.a.
snoep- en soeptomaten, komkommers,
spek- en snijbonen, rabarber, knolselderij enz. Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel. 077 39835 52.
Caravanstalling Kronenberg.
Wij bieden een servicegerichte stalling
voor uw caravan, camper, boottrailer
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
voorwaarden, openingstijden en tarieven www.caravanstallingkronenberg.nl
of bel 06 25 22 24 76.
Te koop blauwe bessen.
P. Kusters, Niesweg 5 Hegelsom.
Tel. 06 58 86 32 52/077 398 62 49.

Zaerum, juli 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou verder te gaan

Zus Vullings-Crooijmans
echtgenote van Jan Vullings
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Horst,
Jan
Boxmeer, Harrie en Karin
Dimphy en Olivier
Mark en Anneke
Bram

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Familie Crooijmans
Familie Vullings
Venlo, 13 augustus 2013
Gebr. van Doornelaan 114, 5961 BE Horst
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 17 augustus
2013 om 10.30 uur in de aula van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst. De crematie zal besloten plaatsvinden.
Bijeenkomst in het uitvaarthuis om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Zus is opgebaard in het bovengenoemde uitvaarthuis waar u
vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur afscheid van haar kunt nemen.

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

Y-motion: yoga in Sevenum.
Vanaf woensdag 11 september starten
de yogalessen weer. Woensdagochtend:
locatie De Sevewaeg. Woensdagavond
en donderdagavond: Spring Paleis.
Meer info/proefles: Jon Hovens,
06 44 89 29 09, www.y-motion.org

Xtra4people (voorheen Spiegeling)
open huis 24/25-8. Programma en
agenda zie personal.xtra4people.nl
28-8: lezing osteopathie door Noor
Simons 20.00, gratis! Info en opgave:
Maryse Rijnbende 06 51 78 70 32.
Zondag 8 september Walk 4 the Roses

Wij zijn trots en blij met de geboorte van onze tweeling



Giel en Jens
Zonen van
Lonneke en Dave
Snellen-Peters
Broertjes van Fedde

Irenestraat 20, 5864 ED Meerlo

Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 12 76 31 81.
Prei 7 cent en groente pl. aardbeien
pl. ras korona alle vaste pl 25% korting.
Eenjarige bloeiers bomen heesters enz
leiphotinia 65 euro p. Plantencentrum
van den Beuken Sint Jansstr. 43
Meterik tel. 06 30 58 79 98.
Zondag 8 september Walk 4 the Roses
Horst-centrum. Sluitingsdatum
inschrijving 25 augustus.
www.walk4theroses.nl
www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van ziektes! Wie wil dat
nou? Vroeger werden Chinese doctors
alleen betaald zolang hun patienten
gezond waren. 06 40 25 70 84.
Xtra4people open huis! 24 en 25
augustus tussen 14.00 en 17.00 uur.
Nieuwe praktijkruimte! Voor groot
en klein, voor particulier en bedrijf!
Programma: www.xtra4people.nl,
St.Odastraat 72, Melderslo.
Geen balans.
Kies voor coaching gecombineerd met
een ontspanningsbehandeling.
Via-Rosa Diana Lenssen 0478 69 10 06
info@via-rosa.nl www.via-rosa.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

Yogacentrum L’Espoir yoga – poweryoga
zwangerschapsyoga – kinderyoga.
Info of opgave bel 077 398 84 82
www.yogacentrumlespoir.nl

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

Unieke kans!
Wil je graag vanuit huis werken? En
beschik je over goede sociale vaardigheden? Spreekt Coaching - Welzijn en

CANDIDO sinds 1937

Piet Parkiet Vogelkooien. Degelijke
en betaalbare vogelkooien en accessoires
van Piet Parkiet. Kooien reeds vanaf
31.90 En natuurlijk jonge handtamme
grasparkieten in diverse kleuren.
Kijk op www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62.

Grafmonumenten & Natuursteen

Verse frambozen te koop.
Direct bij de teler, elke dag verse oogst,
na 17:00 op te halen. 150gr. € 2,25- of
12 x 150gr. voor € 25,- Malina Fruits,

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com



Geboren op 7 augustus 2013

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

Geboren

Lot

Dochter van
Giel & Lenny
Martens-Thiesen
Baron van Aerdtlaan 9
5973 NN Lottum

(sport) Voeding je aan? Bel dan voor
info: 06 27 02 17 83.
Yogacentrum L’Espoir Horst
start nieuwe groep: woensdag
28 augustus 19.00-20.00 uur.
Voor aanmelding of info: 077 851 50 08
yogavooriedereen@live.nl
Zelfverdediging - op 26 aug. en
27 aug. a.s. start in Horst weer een
cursus voor jeugd van 10 t/m 14 jaar.
Informatie: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40.
Te huur chalet met drie slaapkamers
en twee badkamers, prive parkeerterrein voor 1.000 euro per maand,
direct aan de Maas. Tevens ook te koop.
Voor meer informatie
www.residentiedekooy.nl
Te huur 100m2 ruimte in centrum
van Horst, verdeeld over 3 ruimtes.
Geschikt voor div. doeleinden.
Tel. 077 466 05 19.
Verloren vrijdag 9 augustus in het
centrum van Horst, een hangertje
van Yin Yang met op de achterkant de
naam Ankie. Bel a.u.b. 077 398 10 51.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Ruim 25 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten en inloopkasten.
Losse leveringen 10% korting! Gratis
offerte aan huis. Schuifwandkasten
Op Maat Sevenum. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
Yogacentrum L’Espoir Horst. Yoga
voor 65+ op maandag 19.00 - 20.00 uur
Voor info of aanmelding: 077 851 50 08
yogavooriedereen@live.nl
Contact: man 64 jaar zoekt leuke
vrouw voor vaste relatie. Trefw:
tuinieren, wandelen, dieren, vakantie.
Reacties: contact3@ziggo.nl
Zin om in het najaar te gaan tekenen
en schilderen? Dat kan! In september
start weer een cursus! Voor meer info:
helmievanderiet@kpnmail.nl of
06 20 78 83 13.
Ontdek America.
Fiets in vier etappes. Koffie en vlaai,
boerengolf, boerenlunch, koeien kijken.
Voor meer info 077 464 16 81.
Nieuwe uitdaging?
Werken vanuit huis en plan zelf je uren
en verdiensten. Bel Jeannette Vaessen
06 44 49 89 35.
Zomerkorting 35%!
Tot 18 aug. 35% korting op alle
zomerkleding en tuinmeubelen. Giga
aanbod. Twedde Kans Horst Noordsingel
43: open wo en do 12-17, vrij 12-20
en zat 10-16 uur. Gratis koffie of thee
077 397 12 54 – 06 21 23 88 89.
Te koop bedrijfspand in het
centrum van Horst. Met een riante
bovenwoning, een groot dakterras
waarvan een gedeelte overdekt.
Op het terras hebt u een mooi uitzicht
op de Kabroeksebeek.
Voor info 077 466 05 19.
Gastouder Gré Geurts.
Als jullie mama en papa gaan werken
en jullie zijn tussen 0 en 4 jaar wil ik
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Voor één dag miljonair
Jeroen Rijs &
Els van Enckevort

Wentelen in pure luxe: voor de één heel normaal en voor de ander een grote droom. De 58-jarige Nellie van den
Munckhof uit Meterik mocht op vrijdag 9 augustus samen met haar echtgenoot Jos één dag ervaren hoe het is om te
leven als miljonair. De Meterikse won de Miljonairs Experience van het Miljoenenspel.

gaan trouwen
op vrijdag 23 augustus!
Je bent van harte welkom op
onze receptie. Deze vindt plaats
in de Wingerd in Sevenum
van 18.30 tot 20.00 uur

Langs deze weg
willen wij iedereen bedanken
die op welke wijze dan ook
een bijdrage heeft geleverd en
voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijk.

Jan en Elly
Jenniskens-Litjens

graag op ma, di, do op jullie passen.
Nieuwsgierig! Bel dan 077 466 05 19.
Gecertificeerd gastouder.
Zoek je ontspanning?
Geleidemeditatie op de
woensdagavond, 1 keer per maand.
Via-Rosa Diana Lenssen 0478 69 10 06
info@via-rosa.nl www.via-rosa.nl
Te koop: pruimen, mirabellen.
Westerholtstraat 12 Horst.
Tel. 077 398 30 47.
Te huur gevraagd: stalling voor
caravan in de gemeente Horst.
Lengte 6,5m. Tel. 06 22 23 71 11.

Samen met negen andere winnaars
en hun partners werden Nellie en Jos
de hele dag in de watten gelegd. Het
was een dag vol luxe ter waarde van
10.000 euro. Er waren allerlei activiteiten gepland, zoals shoppen met stylist
Thijs Willekes, een helikoptervlucht van
Amsterdam naar Rotterdam, een diner
in het restaurant van topkok Herman
den Blijker en een overnachting in Hotel
Mainport. “Het was een onvergetelijke
dag. Wel heel vermoeiend, want we
hadden geen tijd voor onszelf. Alles was
strak gepland. Dat vond ik wel jammer,

maar het was geweldig”, vertelt Nellie.
De champagne vloeide ook rijkelijk.
“Overal waar we kwamen, kregen we
een glas champagne. Dat is wel een
aparte ervaring, want je drinkt nooit
zóveel champagne op één dag.”
Het leukste vond Nellie het winkelen met Thijs Willekes. “Thijs heeft alle
kleding een dag van tevoren uitgezocht.
Dat vind ik erg knap, want hij had
alleen een foto van ons. Hij moest voor
twintig personen kleding uitzoeken, wat
een werk. Voor mij had hij wel leuke
kleding uitgezocht, maar sommige

Cursus computertypen start in
de week van 9 september 2013.
Aanmelden mogelijk vanaf groep 6.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Info: www.qwertyopleidingen.nl of
tel. 077 354 77 89 / 06 20 63 89 74
Verloren vrijdag 9 aug. Nokia mobieltje
in een van de supermarkten of in het
centrum van Horst. Tel. 0478 69 23 50.
Cursus Mindfulness.
Helemaal tot rust komen in het hier
en nu. Start dinsdagavond 3 september.
Voor meer informatie: info@via-rosa.nl
tel. 0478 69 10 06 of kijk op
www.marietweijs.nl
Verandering praktijknaam. Nieuw:
In-Balanz Ademhalingstherapie en
Counseling. o.a. hyperventilatie, angst/
paniek, fobieën, dwang, burnout,
relatie/gezinstherapie. www.in-balanz.nl
Mail: gerttheeuwen@hotmail.com
Gerty Tel. 06 11 17 13 48.

niet te ver
achterin

dingen waren te lang. Hij kon natuurlijk
niet zien hoe groot ik was op de foto”,
zegt Nellie lachend. Ook vond ze de rit
in een limousine indrukwekkend. “Nu
weet ik tenminste hoe een limousine
er van binnen uitziet. De reacties van
mensen toen wij langs kwamen rijden,
waren grappig om te zien.”
Voor Nellie en haar partner was het
een speciale dag, maar voor haar is het
nu even welletjes geweest. “Er komt
zoveel op je af. Het is zeker voor herhaling vatbaar, maar voorlopig even niet.
Ik vind mijn leven prima zo.”
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Op camping De Kasteelse Bossen in Melderslo werd vrijdag 9 augustus kerst op vakantie gevierd
met de campinggasten. De kinderen maakten kerstversieringen, er werd kerstmuziek gedraaid en zelfs
de Kerstman kwam even op bezoek .

15
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Zandbak in Grubbenvorst
In Grubbenvorst wordt al een tijdje gewerkt aan het opknappen van het centrum. Nu is het plein voor de
winkels Dio, Bakkerij Broekmans en Novy aan de beurt.

Door deze werkzaamheden zijn
de winkels minder goed bereikbaar.
Maar daar gaan de winkeliers creatief
mee om: Novy is bijvoorbeeld via de
achterdeur te bereiken. Het open-

breken van het plein en vervanging
van de riolering behoren tot het plan
rondom de renovatie van het hele
centrum. Er komen op het vernieuwde
plein ongeveer dertig parkeerplaat-

sen. Volgens dorpsraadvoorzitter Ruud
Meijers moet het een en ander voor
december dit jaar gereed zijn, wanneer
ook de nieuwe Jan Linders-supermarkt
in gebruik wordt genomen.
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Starter in de Regio
Praktijk Marion Lenssen-Versleijen
Bedrijf

Praktijk Marion
Lenssen-Versleijen
Eigenaar Marion
Lenssen-Versleijen
Adres
Gastendonkstraat 11
Plaats
Horst
Telefoon 06 38 76 53 98
E-mail
info@praktijkmlv.nl
Website www.praktijkmlv.nl
Sector
gezondheidszorg
Start
01-04-2013

zorg nodig is dan wordt de cliënt
doorverwezen naar andere
disciplines zoals de huisarts,
psycholoog of maatschappelijk
werker. Dit gebeurt uiteraard
altijd in overleg.

Doelgroep
Jongeren, jongvolwassenen,
volwassenen en ouderen die te
maken hebben met psychische
problemen waardoor ze belemActiviteiten
merd worden in hun dagelijkse
In de praktijk wordt oplosfunctioneren.
singsgerichte therapie toegepast.
Oplossingsgerichte therapie
Dit is een vorm van kortdurende
wordt onder andere ingezet bij
psychotherapie. Gemiddeld duurt depressiviteitsklachten,angst,
deze therapievorm vijf sessies.
stress, burn-out, verandering van
De behandeling is inzichtgevend leefstijl, gewichtsvermindering,
en explorerend maar ook
verliesverwerking en als gezinsondersteunend, coachend of
therapie en relatietherapie.
structurerend.
Onderscheidend vermogen
Het is een zeer doelgerichte
De cliënt bepaalt zelf het doel
benadering die begint met het
samen met de cliënt omschrijven van de therapie. Om dit doel te
bereiken richt oplossingsgerichte
van het eindresultaat.
therapie zich enkel op het
Oplossingsgerichte therapie is
verleden wanneer dit ten goede
een zeer efficiënte manier om
vastgelopen behandelingen vlot komt van de cliënt. In elk ander
geval ligt de focus op het heden
te trekken. Cliënten kunnen
en de toekomst.
meteen aan de slag en zien dat
Er wordt niet enkel en alleen
ze veel meer mogelijkheden in
op de klacht gelet maar op
zich hebben dan ze denken.
hetgeen wat de cliënt al goed
Andere activiteiten zijn het
doet; kijken naar de mogelijkhegeven van gezondheidsvoorlichden in plaats van de onmogelijkting op het gebied van leefstijl,
heden. Hierbij wordt er ingezet
het geven van psycho-educatie
op snelle resultaten zodat de
over bijvoorbeeld
cliënt geprikkeld wordt om
ziektebeelden,verslaving en
gemotiveerd en ondernemend te
opvoeding. Wanneer de inschatblijven.
ting wordt gemaakt dat er meer
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

FINALE

ZOMER SALE!

Knallende

de originele prijs

korting op

t/m do 15 aug.

60% korting

vr 16 en za 17 aug.

70% korting

Kerkstraat 7 | Sevenum | T 077-467 2929 | www.jansen-noy.nl
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D’n Alde Bekker blijft
behouden
De oude boerderij aan St. Jansstraat 20 in Meterik wordt verbouwd tot starterswoningen. Ook in de tuin van de
voormalige bakkerij komen twee woningen. D’n Alde Bekker, zoals het pand gaat heten, verwijst terug naar de
lange historie die het pand heeft.

Een voorstelling van Bekkershof zoals het eruit komt te zien
Het pand dat binnenkort de naam
D’n Alde Bekker gaat dragen, ligt in
het historische dorpslint van Meterik en
ligt niet parallel aan de weg, maar aan
een kleine driehoekige brink. In 1871
begint de geschiedenis van het gebouw
aan de St. Jansstraat in Meterik. De
toenmalige bebouwing werd afgebroken en Antoon Hoogers bouwde er een
langgevelboerderij. Het pand wordt
Bakkerij Tacken, en doet daarnaast
dienst als café en kruidenierswinkeltje.
Vijf jaar later wordt het gebouw
overgenomen door Johannes Tacken.
Deze legt in het winkeltje meer de
nadruk op manufacturen en opent een
handel in porselein en aardewerk.
Ook begon hij met het branden van
ruwe koffie, waarvan hij zelf melanges
mengde. De opvolgende jaren bleef het

gebouw steeds in handen van familie
Tacken, die de winkel uitbreidde en
beschuit ging maken in de bakkerij. In
1908 werd er verbouwd en kwam er
een Koningwinter-oven in de bakkerij.
Vier jaar later werd het café opgeheven omdat de winkel zo succesvol
was dat er gebrek aan ruimte kwam.
Ook de aansluiting van Meterik op het
electriciteitsnet betekende weer een
verbouwing.
Na de oorlog in 1948 werden
woonhuis, winkel en magazijnen, die
in de oorlogsjaren flink wat schade op
hadden gelopen, volledig verbouwd
en gemoderniseerd. In 1976 werd het
pand opgesplitst in twee woonhuizen en werd de winkelruimte weer
uitgebreid. Het gebouw werd in 1996
op de gemeentelijke monumentenlijst

geplaatst. Een jaar later werd besloten met de winkel te stoppen, toen
toenmalige eigenaar Nelly Tacken ging
trouwen met Jan Sijbers.
Om het monumentale karakter van het pand toch te behouden,
wordt nu een verbouwing gedaan
waarbij het aanzicht van het gebouw
behouden blijft. Op het perceel achter
het bestaande gebouw, in ‘d’n hof’,
komen twee bouwkavels beschikbaar:
Bekkershof. Ook realiseert de gemeente
er op een later tijdstip een fiets- en
wandelpad tussen Meterik en de
Afhang in Horst. Zaterdag 17 augustus
is het mogelijk voor om een kijkje te
nemen in D’n Bekkershof. Iedereen is
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
HOLLANDS
BELEGEN

per kilo

GEITENKAAS

500 gram
v.a.

Onze specialiteit!
De lekkerste kaas
voor op de boterham.

Gemaakt van 100%
verse geitenmelk met
plantaardig stremsel.
Keuze uit 10 soorten.

Rits Kapot???

8,95
5,95

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!

Toos en Rob
Wagenaar

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

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 17 augustus 2013

Verse hamburgers 4e gratis
4 gepaneerde schnitsels € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

bij
redactioneel
artikel
Kijkdag: Zaterdag 17 augustus
van 10.00 tot 12.00 uur

Verkoopinformatie: 0478 513 700

www.connectmakelaars.com
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Meubelmaken vanuit je tenen:
‘Het hout ruiken’
Jos Mertens (58) had psycholoog kunnen worden, maar koos voor het vak van meubelmaker. Zijn devies: een
meubelmaker werkt niet om met hout geld te kunnen verdienen, maar verdient geld om met hout te kunnen
werken. Hij wil zijn kennis overbrengen op iedereen die daar open voor staat met een cursus ambachtelijk meubel
maken.

Jos wilde als 12-jarige jongen timmerman worden. “Ik wilde dat heel
graag, maar mijn CITO-score was te
hoog, ik ging naar het atheneum en
daarna naar de universiteit.” Tijdens
zijn studie psychologie besloot Jos zich
toch te richten op het meubel maken:
“In Nijmegen ben ik begonnen met een
opleiding meubel maken. Ik ging een
dag naar school en werkte vier dagen
in de praktijk. Ik had alleen geen baas
om voor te werken. De praktijkervaring
kreeg ik doordat ik in ons studentenhuis een klein kamertje tot mijn
beschikking had om te werken. Als ik
de fietsen uit het hok haalde, had ik
voldoende ruimte.”

Mijn gok heeft goed
uitgepakt

10
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Na de studie begon Jos aan een
opleiding gezelmeubelmaken. “Bij het
eerste examen had ik het machinale
gedeelte niet gehaald. Ik wist niet hoe
dat werkte, ik werkte zonder machines. Een vriend had een meubelmakerij, waar ik toen heb geoefend met
machines. Daarna heb ik opnieuw
examen gedaan. Toen ben ik gelukkig
wel geslaagd. In dat jaar ben ik ook
afgestudeerd aan de universiteit als
psycholoog en tegelijk als gezelmeu-

belmaker, een aparte combinatie.”
“Hierna heb ik mijn vestigingsdiploma gehaald zodat ik voor mezelf
aan de slag kon. Eerst heb ik meegewerkt aan een project voor kansarme
jongeren. Na vier jaar kregen we
geen subsidie meer. Hierna heb ik
negen jaar bij een meubelmaker in
Venray gewerkt. Toen de eigenaar met
pensioen ging, was er geen opvolger.
Ik wilde voor mezelf beginnen en het
was een gok, maar dat heb ik toen ook
gedaan, hier in Sevenum. Ik was toen
53 en als je dan op straat staat, kom
je ook niet meer snel aan werk. Ik ben
toch iemand die met zijn handen wil
werken. Het heeft goed uitgepakt, ik
doe het nu al vijf jaar.”
Jos start nu ook een cursus ambachtelijk meubel maken. Het is niet zo dat
er meteen een meubel gemaakt gaat
worden, Jos vindt het ook belangrijk uit
te leggen hoe om te gaan met verschillende gereedschappen. “Ook houd ik
op zondag 25 augustus een open dag
van 14.00 uur tot 16.30 uur. Voor mij
geeft het meubelmaken altijd voldoening, zelfs het schuren dat ik het minst
favoriete werk vind. Het hout ruiken
en bezig zijn, heerlijk. Dit wil ik graag
overdragen aan mensen.”

Ad ve r torial

Nu bij aankoop van een afgeprijsd artikel:

Wondpoli Venray:

Specialist bij chronische
wonden, voor alle leeftijden

het 2 e artikel
voor maar

*Actie alléén geldig op reeds afgeprijsde artikelen.

1

00
,

*

Heeft u last van een chronische wond die niet wil genezen? Heeft u bijvoorbeeld een wond na een
ongeval, een operatiewond, een diabetische voet, een doorligwond of een wond ten gevolge van een
verminderde bloedcirculatie in de benen? Maak dan een afspraak bij de Wondpoli in Venray.
Meer dan 90 procent van de cliënten die eerder de
Wondpoli hebben bezocht, geeft aan tevreden te zijn
over hun wondbehandeling.

rechterEen van die tevreden klanten is Gerry van der
pagina
Zanden uit Arcen. Toen zij haar been eerder dit jaar

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

Tevreden klanten

De Franse keuken en Limburgse streekgerechten

lelijk bezeerde aan het portier van haar auto en ze
daar een fikse wond aan overhield, kwam ze via
de Huisartsenpost bij de huisarts terecht. Toen daar
desondanks na een paar weken behandeling van
de wond helaas geen verbetering ontstond, werd
ze doorverwezen naar de Wondpoli in Venray. “Daar
kwam ik in ervaren handen terecht. Je merkt dat er
echte specialisten zitten met veel verstand van zaken.
Na een uitgebreide intake is mijn wondbehandelplan
opgesteld. Wekelijks bezoek ik nu de Wondpoli en de
wondverzorging tussendoor doe ik zelf, want ik ben
ziekenverzorgende. Hoewel de vooruitgang naar mijn
zin wat langzaam gaat, merk ik wel dat het steeds beter
gaat. Straks hoop ik weer lekker te kunnen zwemmen,
want dat mag ik nu niet. Ik voel me heel goed geholpen
op de Wondpoli en ben zeer tevreden.”

www.restauranthetmaasdal.nl

broodje van de week
Gerry Van der Zanden (foto: Lé Giesen)

Wondpoli Venray
De Wieënhof, Wieënhof 7, Venray
Ma, di, woe en do van 09.00 – 17.00 uur
www.dezorggroep.nl

beenham 95
1.

geldig vanaf 15 augustus t/m 21 augustus

De Wondpoli is onderdeel van het Kenniscentrum
Wondbehandeling. De behandeling van wonden vindt
plaats op de Wondpoli in Venray (Medisch Centrum
Wieënhof), maar kan ook aan huis gebeuren. Iedereen,
jong of oud, kan bij de Wondpoli terecht. Voordat
wondbehandeling door de Wondpoli kan plaatsvinden,
is een verwijzing van de huisarts nodig.
Aanmelden kan via de Klantenservice van
De Zorggroep op 088 61 088 61.

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

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
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winkel&bedrijf
nieuws
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Bouwleges toch goedkoper
In tegenstelling tot eerdere berichten gebaseerd op cijfers van Vereniging Eigen Huis, zijn de bouwleges in Horst
aan de Maas in 2013 juist gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat zegt gemeente Horst aan de Maas.
Volgens hen berustte de berekening van Vereniging Eigen Huis op een misverstand.
Vereniging Eigen Huis laat ieder
jaar tarieven van bouwvergunningen
onderzoeken. Dit jaar onderzochten ze
twee categorieën: een verbouwing van
10.000 euro aan een woning en een
nieuwbouwwoning met een aanneemsom van 130.000 euro. De Vereniging
stelde in haar oorspronkelijke cijfers
dat de kosten voor een verbouwing
319 euro aan bouwleges kosten,
een stijging van ruim 36 procent ten
opzichte van 2012. Volgens gemeente
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Klikgebit en Kunstgebit
U
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titi

tititi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Westerholtstraat 10, Horst

06 53 47 28 07 / t.hoeymakers@home.nl
te koop en dagelijkse levering van:

metselzand • betonzand
vulzand • teelaarde
voegzand • vloerzand
cement • potgrond
tuinturf • grind
diverse soorten compost
inname: schoon puin
u kunt bij ons ook terecht voor:

verhuur van kraanauto
en graafmachine
openingstijden: maandag op afspraak
dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Horst aan de Maas berust dit echter op
een misverstand en zijn de kosten in
werkelijkheid juist met ruim 31 procent
gedaald.
“De berekeningen in het onderzoek
houden geen rekening met de korting
die iedereen krijgt als de aanvraag
meteen volledig wordt ingediend.
Daarnaast gaat men uit van extra kosten voor de welstandstoets, terwijl hier
alleen sprake van is als er een tweede
welstandstoets nodig is”, aldus de

gemeente. “Met een daling van 31 procent zijn we zelfs de tweede grootste
daler van Nederland voor vergunningen
met 10.000 euro aan bouwkosten.”
Leges voor een verbouwing van
10.000 euro kost in Horst aan de Maas
175,10 euro. Nieuwbouwwoningen
kosten 2.572,10 euro, ruim 11 procent
goedkoper dan het jaar daarvoor.
Vereniging Eigen Huis heeft de cijfers
op haar website aangepast.

en zo 13
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GEPLUKT

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

Koken met

Randy

Joke Steeghs

De natuur speelt een belangrijke rol in het leven van Joke Steeghs uit
Griendstveen. Ze groeide op in de Peel, was docent aan de Hogere
Agrarische School (HAS) en is onder meer vrijwilliger voor Staatsbosbeheer.
Ook vormt de natuur vaak een onderwerp van haar schilderwerk.
De 64-jarige Joke wordt deze week geplukt.

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.

Franse
mosterdsoep met
gember

leer en veehouderij. Na mijn studie in
Wageningen ben ik het docentenvak
gewoon ingerold. Het plezierigst aan
lesgeven vind ik kennis overdragen aan
de studenten en hen zo laten ontdekken wat ze weten en kunnen.”
Joke werd in Meterik geboren en
groeide op in America, aan de Zwarte
Plak, in een gezin met zes kinderen
waar zij de oudste van is. Het gevoel
van vrijheid is wat haar na al die jaren
nog steeds is bijgebleven. “We kwamen er volgens mij rond 1955 wonen,
in een ontginningsboerderij aan een
zandweg. We hadden geen elektriciteit,
het was echt een beetje pionieren.
Wij konden als kinderen overal spelen,
er was zoveel ruimte om ons heen. Ik
voelde me er veilig en had het idee dat
ik nergens bang voor hoefde te zijn.”
Tijdens haar studie woonde Joke in
Wageningen om daarna naar Den Bosch
te verhuizen. In 1999 ging ze terug
naar de Peel en kocht een woning in
Griendtsveen. “Hoewel ik niet midden in de stad woonde, breidde die
zich wel steeds verder uit. Ik heb eerst
in de buurt van Den Bosch voor een
huis gekeken, dat was nu eenmaal
makkelijker voor het werk. Tijdens een
wandeling kwam ik door Griendtsveen
waar een vriendin me attendeerde op
een apostelwoning die te koop stond.
Die is het uiteindelijk niet geworden,
maar al snel genoeg stond er een
andere woning te koop. In het begin
twijfelde ik nog over de afstand, maar

ik kwam er al snel achter dat de treinreis van Deurne naar Den Bosch goed
te doen is. Daarbij, ik heb geen partner
of kinderen, dus als het me niet zou
bevallen, was ik zo weer weg.”
Wie gaat wonen in een dorp waar
hij nog niemand kent, doet er goed aan
zelf te investeren in contacten, vindt
Joke. “Je moet er zelf voor zorgen dat je
erbij gaat horen en niet afwachten. Zo
werd ik al vrij snel lid van de dorpsraad, waarvan ik nu voorzitter ben.
Daarnaast ben ik onder meer secretaris
van KBO Griendtsveen, vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer en het Peelmuseum
in America en ook nog contactpersoon voor Griendtsveen van De
Zonnebloem.” De vrije tijd die Joke dan
nog overheeft, besteedt ze graag aan
haar tuin. “Ik hou van een natuurlijke
tuin, die best een beetje wild mag zijn.
Ik heb er enkele fruitbomen in staan, al
deel ik de bessen wel met de vogels.
Daarnaast lees ik graag en volg ik een
cursus schilderen. Nee, ik heb geen
bepaalde stijl. Het leuke van zo’n cursus
is dat je juist diverse technieken leert.
Ik probeer er bewust tijd voor vrij te
maken. Weet je, ik vind dat wanneer
je echt iets wilt, je bepaalde dromen
hebt, je er gewoon voor moet gaan.
Niet afwachten, want iemand anders
doet het echt niet voor je.”

Benodigdheden:
· 1 sjalotje
2 lente-uitjes

Kamperen,
dineren en recreëren

40 gram boter
40 gram bloem
1 bouillonblokje

in Limburg!

5 gram stemgember
20 gram grove mosterd
10 gram Franse mosterd
2 deciliter slankroom
15 gram gembersiroop
6,5 deciliter water
peper

Bereiding:
• Verhit de boter in de pan;
• fruit hier het gesnipperde sjalot
een minuut zachtjes aan;
• doe de bloem erbij en roer het tot
een deegbal;
• voeg beetje bij beetje 6,5
deciliter water toe en blijf roeren
tot een gladde, licht gebonden
soep ontstaat;
• voeg het bouillonblokje toe;
• breng de soep aan de kook en
laat deze ongeveer 5 minuten
zachtjes koken, onder regelmatig
roeren;
• snijd intussen de stemgember in
dunne plakjes en vervolgens in
dunne reepjes;
• roer in een kom de mosterd los
met 1 deciliter hete soep;
• roer het mosterdmengsel, de
room, de gembersiroop, de
gemberreepjes en ringetjes
lente-ui door de soep;
• breng de soep op smaak met
peper.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Ten tijde van het interview is Joke
net terug van een wandelvakantie
in Cornwall in Engeland. “Ik wandel
graag”, vertelt ze aan de keukentafel
met uitzicht op de tuin. “En dan het
liefste met anderen. Ik ben bij een

wandelgroepje en daarnaast vind ik het
leuk om samen met oud-collega’s te
gaan wandelen. Zo houden we contact.
Ik ben 32 jaar werkzaam aan de HAS in
Den Bosch geweest, daar doceerde ik
onder meer bodemkunde, bemestings-

PUZZEL

Sudoku

Beleef een

super dagje uit
in onze binnenspeeltuin
en/of waterspeeltuin!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

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.

Sudoku nog
aanpassen

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

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

ku

Sudo
Kipfilet met parmaham

100 gram € 1,25

Gehakt half om half

500 gram € 3,25

Koude schotel uit eigen keuken

100 gram € 0,80

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Alles in Vodafone Thuis
Via glasvezel haarscherp HD-TV kijken op je TV en tablet. Beleef
HD-TV met wel 21 HD zenders in het basispakket. Supersnel internet
en voordelig bellen allemaal in huis met Vodafone Thuis.
1-jarig Internet, Bellen & TV 50 abonnement. Nu de eerste
6 maanden van €54 p.mnd. voor €34 p.mnd.
vodafone.nl/thuis of bel 0900-9290 (€0,10 p.min.)
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opinie 15

Bespreking Poll week 31

Kleine kermissen zijn ten dode op geschreven
Eens, zei 65 procent van de stemmers twee weken geleden. Nee, dat is
niet zo, vond 35 procent. Al jaren hebben sommige kermissen in kleine dorpen
moeite om te blijven bestaan. In andere dorpen draait de kermis echter beter
dan ooit tevoren. Ruud uit Horst vindt het verdwijnen van kermissen ook deels
schuld van de mensen zelf. “Ze gaan als het kermis is in hun dorp en als de kinderen vrij zijn, massaal naar een groot pretpark. Gek hè, met die prijzen van de
kermis tegenwoordig.” Hay Arts, voorzitter van de Hegelsomse dorpsraad: “De
kermissen in de kleine kernen kunnen alleen in stand gehouden worden wan-

neer er extra aandacht vanuit de kern zelf komt. In Hegelsom doen wij dit nu
vijf jaar met alle betrokken partijen (kermisexploitanten, soos, gemeenschapshuis, gemeente en dorpsraad) en dat werpt zijn vruchten af.” Arts vindt dat de
gemeente goed beleid voert om de kermissen in de kleine kernen in stand te
houden. “De kermisexploitanten betalen in de kleine kernen geen standgeld
omdat dit gekoppeld is aan de twee kermissen in Horst. Wanneer de kermis in
Horst teruggebracht wordt naar een kermis per jaar betekent dit de doodsteek
voor de kermissen in de kleine kernen.”

Kop
Ik betaal alleen met pin
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Burgemeester Van Rooij betuigt deze week steun aan de campagne Pinnen, ja
graag van Betaalvereniging Nederland. Doel is om mensen meer te laten pinnen
en geen kleingeld meer te laten gebruiken. Dat is goedkoper voor de ondernemers en veiliger voor de burgers, vindt de Betaalvereniging.
Inderdaad, geen pakken met geld meer op zak, geen kleingeld in elke tas,
lade of broekzak en vooral: geen muntjes van 1 en 2 cent meer die je toch
nergens meer kunt gebruiken. Pinnen is schoon, simpel en veilig. Als iemand je
pinpas steelt, is het moeilijker aan je geld te komen dan wanneer hij je porte-

monnee met 100 euro steelt.
Daarentegen is contant geld ook wel lekker makkelijk. Er komt iemand aan
de deur voor een collecte, je wilt even snel een ijsje halen of een kroket uit de
muur trekken, je ziet iets leuks op de kindermarkt of je kleinkinderen komen om
een heitje voor een karweitje. Geld verdwijnt nooit uit het straatbeeld, mensen
vinden het veel te leuk om een grote spaarpot vol te stoppen. En veiliger, ach,
ook je pinpas kan gestolen, geskimd en gekraakt worden. Ik betaal alleen met
pin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > De knip moet open blijven > eens 81% oneens 19%

Tekst
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kennismaking jeu de boules RijvaardigheidsJeu de Boules Club Horst organiseert op zondag 18 augustus van 13.00 tot 18.00 uur een kennismakingsmiddag.
Deze middag staat in het teken van het 20-jarig bestaan van de vereniging.

ritten 50-plussers
VVN afdeling Horst aan de Maas organiseert op dinsdag 8 oktober
twee rijvaardigheidsritten voor 50-plussers, ook wel bekend onder de
naam Broemritten. De ritten vinden plaats bij de kantine van sportpark
Ter Horst in Horst.
“Senioren zijn een kwetsbare
groep verkeersdeelnemers. Ouderen
zijn vaak nog prima in staat om deel
te nemen aan het verkeer, mits ze
weten en zelf kunnen ervaren wat
goed en minder goed gaat tijdens het
autorijden”, aldus de Horster afdeling
van Veilig Verkeer Nederland.
Het doel van een rijvaardigheidsrit
is dat senioren, door de opgedane
dan wel opgefriste verkeerskennis,
zolang mogelijk op een verantwoorde

en veilige wijze kunnen deelnemen
aan het verkeer. Aan het einde van
de rijvaardigheidsritten krijgen zij
adviezen en tips van Veilig Verkeer
Nederland en de ingeschakelde
specialisten.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij Thijs Weijs via 077 398
46 30 of horstaandemaas@vvnregio.
nl Opgeven kan tot 1 september. Er is
plaats voor maximaal 48 deelnemers.

Cursus Eerste Hulp
Iedereen uit de gemeente Horst
aan de Maas en de omliggende dorpen
is van harte welkom. De leden van de
jeu de boulesclub begeleiden bezoe-

kers en laten hen zien hoe het jeu de
boulesspel gespeeld wordt.
De Jeu de Boules-banen zijn te
bereiken vanaf het parkeerterrein van

RKsv Wittenhorst en vanaf de kasteelruine in Horst. Toegang is gratis.

Het Rode Kruis kern Horst, van de afdeling Horst aan de Maas-Venray,
start in oktober met een cursus Eerste Hulp. De cursus bestaat uit acht
lessen op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De eerste les is op
23 oktober.
De opleiding tot Eerste Hulpverlener wordt gegeven volgens de
modernste richtlijnen van het OranjeKruisboekje. Tijdens de cursus leert
men onder andere hoe te handelen
in geval van een stoornis van de
ademhaling, botbreuken, tandletsel, vergiftiging of oververhitting.
Ook wordt de deelnemer geleerd
hoe te reanimeren, hoe gebruik te

maken van een Automatische Externe
Defibrillator (AED) en hoe om te gaan
met slachtoffers. Na afloop van de
cursus wordt de opgedane kennis
getoetst, waarna de cursisten het
officieel erkende diploma Eerste Hulp
ontvangen. Voor meer informatie,
neem contact op met Riny Janssen via
077 398 41 33 of opleidingenhorst@
rodekruishorstvenray.nl

20

verenigingen

Open dag Jong
Nederland Horst
Jong Nederland Horst houdt op zondag 18 augustus open dag bij haar
blokhut aan de Toon Hendriksstraat. Hiermee luidt zij het nieuwe seizoen
in. Jongens en meisjes van 5 tot 17 jaar kunnen tussen 13.00 en 17.00
uur een kijkje komen nemen bij de vereniging.
Jong Nederland Horst is een
vereniging waar in groepsverband
wekelijks activiteiten, die gebaseerd
zijn op creativiteit, sport en spel en
buitenleven, met de kinderen worden
gedaan. Denk hierbij aan knutselen,
trefbal, stormbaan, slagbal, lopen
van tochten, naar het bos gaan, of
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Koningsschieten
bij St. Jan Grubbenvorst
De schutters van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst vieren tijdens het laatste weekend van augustus het
dorps- en verenigingsschieten en het jaarlijkse koningsvogelschieten. Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus staat
het Schuttershof aan de Kromboschweg in Grubbenvorst in het teken van het feestweekend.

trommelles van de drumband. Ook
wordt elk seizoen afgesloten met een
zomerkamp.
Tijdens de open dag kunnen
geïnteresseerden spelletjes spelen en
kennismaken met de vrijwilligers van
Jong Nederland Horst.

KBO-ﬁetstocht
Beleef de dag
KBO Limburg organiseert op woensdag 11 september voor de zevende
keer de fietstocht Beleef de dag, dit jaar in samenwerking met Provincie
Limburg, die 2013 heeft uitgeroepen tot het jaar van de fiets.
De startplaatsen van de fietstocht zijn bij De Witte Hel in Horst
en bij MFC De Zwingel in Melderslo.
De fietsroute is ongeveer 40 kilometer lang. Op de startplaatsen is
livemuziek, stands en workshops.
De officiële opening vindt plaats bij
De Witte Hel in Horst. Om 09.30 uur
opent gedeputeerde Erik Koppe de
tocht. Hierna fietst hij naar De Zwingel
met de voorzitter van KBO Limburg,
wethouder Birgit op de Laak, de directeuren van Synthese en De Zorggroep

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

regio Horst-Venray en de voorzitters
van KBO-regio Horst-Venray en van
KBO-afdeling Sevenum. Wie niet kan
fietsen, kan met een busje delen van
de route volgen en de startpunten en
bezichtigingen aandoen.
Inschrijven kan tot 31 augustus
bij het gemeentehuis in Horst en bij
de plaatselijke KBO-afdelingen. Voor
meer informatie, bel Piet Thijssen op
077 467 15 45 of mail naar pjathijssen@hetnet.nl

Om de jeugd van Grubbenvorst
bekend te maken met het Limburgse
schutterswezen worden de Grubbenvorster Jeugdkampioenschappen
Windbuksschieten gehouden voor
kinderen van 8 tot en met 14 jaar.
Vanaf 18.00 uur is er livemuziek in de
feesttent van amusementsorkest The
Memories.
Op zondag is het tijd voor het
koningsvogelschieten. De schutters
beginnen om 13.30 uur met het thuis
afhalen van het koningspaar Paul
Wijnhoven en Nicole Niessen onder
muzikale begeleiding van harmonie St.
Joseph uit Grubbenvorst. Na de officiële

De vakantie is voorbij
en onze lessen gaan
weer van start!
Lekker sporten,
Lekker dansen,
Lekker in je vel!

overkappingen

gaashekwerken

Op zaterdag 24 augustus wordt
het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten op het schietterrein aan de
Meerlosebaan gehouden. Vanaf 14.00
uur kan iedereen vanaf 15 jaar schieten
met de zware buks op de nieuwe geluidsarme kogelvangers van schutterij St.
Jan. Verenigingen, families, buurten of
vriendengroepen kunnen ervaren hoe
het is om te schieten met de zware
buks. Leden van de schutterij bieden
instructies. Men kan zich tot 16.00 uur
inschrijven voor de wedstrijden in drietallen. Dit jaar heeft de schutterij het
prijzengeld verhoogd en een extra prijs
beschikbaar gesteld.

opening wordt gestart met het schieten
op de koningsvogel, waarbij uitgemaakt wordt wie dit jaar de nieuwe
koning van St. Jan is.
Voor niet-leden is er een mogelijkheid om te schieten op de erelidsvogel, waarbij de winnaar zich een
jaar lang Erelidskoning mag noemen.
Tijdens het schieten verzorgt joekskapel
Kloëte Kook de muzikale omlijsting. De
nieuwe koning en erelidskoning worden gehuldigd op het bordes voor het
schutterslokaal, met aansluitend een
receptie en het koningsbal met muziek
van partyband Zugabe. Voor de kleinste
kinderen is een springkussen aanwezig.

bij simons hekwerk LOOP EENS BINNEN VOOR EEN PROEFLES!
MUSICAL LESSEN
BODY-FIT & ZUMBA
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten

afrasteringen

De band Zugabe

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Wij nodigen jullie
allemaal uit om een
vrijblijvende en gratis
proefles te volgen in
Froxx. Kom proeven
van onze sport- en
danslessen en vindt uit
of het iets voor jou is!
Veel groeten van het
team Froxx

Leren dansen, zingen en acteren
in lessen van 75 minuten. Tijdens
de lessen wordt er gewerkt naar
een grote musical productie.
Dinsdag 20 augustus
16:00 Musical Kids (8 tot 12 jaar)
17:15 Musical Teens (12-18 jaar)

HIPHOP/KINDERDANS
Maandag 19 augustus
16:00 Hip Hop Kids
Dinsdag 20 augustus
19:00 Hip Hop Teens/Youth
Woensdag 21 augustus
16:15 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:45 Mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6)
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth/Adults
Donderdag 22 augustus
16:00 Hip Hop Kids
20:30 Streetdance Adults (27+)
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.

KOSTEN VAN CURSUS?

Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg 116
5961 AJ Horst
tel: 077-4770111
www.froxx.nl
A73 afrit 10

Een cursus bestaat uit 15 lessen
(X-)Mini Kids (30 min.)
€ 57,50
Modi Kids (45 min.)
€ 72,50
Hip Hop/Streetdance
€ 77,50
Musical les (75 min.)
€ 130,-

INSCHRIJVEN?

Kom de eerste les gewoon
vrijblijvend en kosteloos
binnenlopen. Aanmelden is niet
verplicht, iedereen is welkom!

Maandag (vanaf 5 augustus)
09:15 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Dinsdag (vanaf 6 augustus)
20:00 ZUMBA Fitness
Woensdag (vanaf 7 augustus)
09:15 Body-Fit M
10:15 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag (vanaf 8 augustus)
09:15 ZUMBA Fitness
18:30 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag (vanaf 11 augustus)
10:00 ZUMBA Fitness

Seizoen van 20 weken
t/m zon 19 jan. ‘14
Per les
€ 7,00
10-ritten kaart € 62,50 = € 6,25/les
20-ritten kaart € 105,00 = € 5,25/les
Onbeperkt
€ 130,00

Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén verplichte maandelijkse
incasso’s. Geen vaste avond, maar
allemaal open inloopuren! Je komt
sporten wanneer het jou uitkomt!

ZUMBA KIDS
Maandag 19 augustus
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)
Donderdag 22 augustus
16:45 Zumba Kids (vanaf gr.4)
De cursus bestaat uit 15 lessen
1x in de week
€ 72,50
2x in de week
€ 105,00
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Buurtbewoners onderhouden samen het groen in de wijk

‘Het wordt uit zichzelf gedaan’
Ongeveer vijftien bewoners van de Gebroeders Douvenstraat steken elke eerste zaterdag van de maand de handen uit de mouwen. Buurtvereniging De
Douvenplats organiseert dan een ochtend tuinieren, maar niet in eigen tuin. De groenvoorziening in de hele buurt wordt door de bewoners bijgehouden.

De voorzitster van de buurtvereniging, Marleen Theeuwen (66), legt uit:
“Het idee om met de buurtbewoners

de groenvoorziening te onderhouden,
hebben we overgenomen van andere
wijken. Ik vind het ook een goed idee

en ik hoop dat andere wijken zullen
volgen. Onze wijk is niet groot en is
goed net te houden. Als we aan het

werk gaan, hebben we geen specifieke
taakverdeling. We hoeven ook niemand
aan te sporen, het wordt uit zichzelf

gedaan. Ik heb zelf niet zo’n groene
vingers, maar de meeste wel.”
Joep Joosten (62) is penningmeester, maar regelt in de praktijk
samen met Marleen het meeste wat er
gedaan moet worden. Joep: “Jong en
oud smelt hier samen. Het gaat goed
hier. Een keer per jaar hebben we een
barbecue, meer hoeft er eigenlijk ook
niet georganiseerd te worden. We zien
elkaar toch elke eerste zaterdag van
de maand.” Marleen vult aan: “Als het
merendeel van het werk gedaan is,
gaan we een kopje koffie drinken met
wat lekkers erbij. Iedereen blijft hangen
en het is dan gezellig. Het is goed voor
de saamhorigheid hier in de buurt. De
jongste die mee werkt is Jans Versleijen
(26) en Gé Kluiters (77) mag zich de
oudste noemen van het stel. We organiseren ook bewust geen andere activiteiten, overdaad schaadt. En het tuinieren is geheel vrijblijvend. We hebben
zeker nog plannen voor de toekomst
om de buurt mooier te maken. Ik zou
zo graag ook een mozaïekbankje hier
hebben willen staan”, aldus Marleen.
“Ik vind het fantastisch hoe het hier nu
gaat, het is altijd gezellig hier en vele
handen maken licht werk.”

43e Western Weekend
in Meterik
Schietvereniging Davy Crockett uit Meterik organiseert op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus een
Western Weekend. Door het hele land worden de Hawkens, de Winchesters en de Colts met daarbij horende outfits
gecontroleerd. Waar nodig worden kruitflessen gevuld en kogels gevet: de grote western-trek gaat richting de
Bergsteeg in Meterik.
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Donderdagmorgen rond 07.00 uur
staan de eerste deelnemers al klaar
om hun tijdelijke onderkomen op te
bouwen. Rond de middag is het meeste
werk door de leden van SV Davy
Crockett uit Meterik gedaan en zitten de
voorbereidingen voor het 43e Western
Weekend er op: De feesttent is opgezet,
de schietstanden ingericht en de camping is uitgezet. De Chuckwagon, in de
tijd van het wilde westen de keukenwagen, is opgesteld. Hier kan men tijdens
het weekend steaks, chili con carne,

spareribs en snacks en frites krijgen.
Op het trappercamp komen traders
of handelaren te staan: hobbyisten
die tijdens de winter sieraden, kleding
en andere uit de periode 1750 – 1850
daterende gebruiksvoorwerpen maken,
om deze tijdens de zomer te verkopen
of ruilen. Zo is er onder andere een
zilversmid, een leerbewerker en een
aantal bijzondere trappershelters. De
bewoners vertellen en laten zien hoe
een en ander vroeger ging.
Naast de schietbaan is een buiten-

duelplaats ingericht, waar op ballonnen
geschoten wordt. Elektronische apparatuur registreert de snelste tijd. Er wordt
geschoten met revolvers, pistolen en
geweren, die met zwartkruit geladen
zijn. Zondagmiddag na de wedstrijden,
rond 13.30 uur, is er een Cowboy Action
Shoot-out: een voor Nederland een
relatief nieuwe discipline. Vanaf zondag
12.00 uur is er een matinee waarbij
Yeeehaa, een opkomende countryband,
voor de muzikale omlijsting zorgt.
Entree tot het westernweekend is gratis.

!
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Van Leuven derde
op Spa Francorchamps
Door: United Gebben Racing
Motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen heeft afgelopen weekend met zijn team United Gebben Racing
deelgenomen aan twee wedstrijden voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK).
Op het circuit van Spa Francorchamps waren fans en sponsors getuige van twee spannende wedstrijden.

In het veld met meer dan veertig
deelnemers uit Nederland en België
viel het op dat het gevecht om de
podiumplaatsen slechts ging tussen vier
coureurs die zich van de rest onderscheidden. Tijdens de eerste wedstrijd
lag Kevin van Leuven lang op een
derde plek. Hij wist het gat naar de kop
echter dicht te rijden, met medecoureur Thoonen op het vinkentouw. Deze
profiteerde van een bijna highsider en
verschalkte Kevin in de laatste chicane.

Op een en twee eindigden respectievelijk Bos en Schouten.
De tweede wedstrijd pakte Kevin
de kopstart, maar hier werd hij op het
einde van het lange rechte stuk door
Bos en Schouten, die uit de slipstream
kwamen, teruggepakt. Er volgde een
herstart na een rode vlagsituatie over
drie rondes. Er volgden nog mooie
gevechten in de kopgroep van vier
man. Race één en twee werden bij
elkaar opgeteld en Kevin kreeg de

Patrick Gommans
wint LK onder 15
Door: HSV Willem Barendsz Lottum
Bij HSV de Put in America werd op zaterdag 10 augustus gestreden
om de titel Limburgs Kampioen jeugdvissen. Jeugdvissers namen deel in
twee leeftijdscategorieën. Dit jaar moesten aanwezige deelnemers zich
voor het eerst in voorrondes kwalificeren voor deze Limburg Cup. Namens
hengelsportvereniging Willem Barendsz uit Lottum wisten Patrick
Gommans en Kevin Rutten zich te plaatsen voor deze eindwedstrijd.

derde plek toegewezen. De Swolgenaar
over zijn race: “We hebben met het
team in de voorbereiding en tijdens de
wedstrijd alles gegeven wat mogelijk was met de middelen die we
hebben op dit moment. Dit alles bij
elkaar genomen, weet ik dat we heel
tevreden kunnen zijn met het resultaat.
Mooi dat dit wordt beloond met weer
een podiumplek.” (Foto: Henk Teerink)

ACB Phoxycup Wittenhorst
De vijfde ACB Phoxycup wordt op zondag 25 augustus georganiseerd door voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
uit Horst. Het is een toernooi voor de F1-jeugd van alle samenwerkingsclubs van PSV.

Tijdens het toernooi wordt er
gestreden om de Dirk MarcellisWisselbokaal. De naamgever van deze
bokaal en de huidige verdediger van
AZ heeft zijn eerste voetbaltalent
vertoond op de velden van Wittenhorst.

In totaal doen er 24 clubs mee. Enkele
deelnemende clubs zijn VV Acht,
Wittenhorst, Venray, Sparta ’18 uit
Sevenum en Udi ’19. De voetbaldag
staat in het teken van samenwerking.
In het Parkhotel in Horst wordt voor

alle aanwezige clubs een presentatie
gegeven door Art Langeler, hoofd
opleidingen bij PSV. Het toernooi begint
om 09.30 uur. PSV-mascotte Phoxy en
Wittenhorst-mascotte Moelbaerke zijn
ook aanwezig.

Kevin en Patrick behoorden tot
de deelnemersgroep tot en met 14
jaar, een groep van dertig jeugdvissers. In de categorie tot en met 18
jaar waren dit jaar zes deelnemers.
De jeugd werd verdeeld over de vijver
in twee vakken. Kevin kreeg een
plek toegewezen in het vak langs de
weg, Patrick mocht in het vak aan de
spoorzijde plaatsnemen. Aan enkele
lokaal bekende vissers werd van
tevoren nog enkele tips en adviezen
gevraagd.
Kevin had de pech dat er in zijn
vak geen enkele brasem gevangen
werd. Voor Kevin was het de eerste
keer dat hij aan deze Limburg Cup
mee deed en het lukt hem om uiteindelijk een tiental vissen te vangen
wat hem een knappe zestiende plek
oplevert.
Patrick koos ervoor om eerst
zoveel mogelijk kleinere vissen te
vangen. Tijdens deze wedstrijd was
er namelijk een bonus van 50 gram
per gevangen vis. Omdat deze kleine
vissen zichtbaar aanwezig zijn, was
het een goede keuze om hier mee te
beginnen. Na een klein uurtje vissen,
had Patrick al vijftien stuks binnen-

gehaald, voornamelijk voorn en baars.
Geruchten deden echter de
ronde dat andere deelnemers op dat
moment al twintig of vijfentwintig
vissen gevangen hadden. Patrick
besloot hierop zijn tactiek te veranderen en ging dan voor de grotere
vis, de brasem. Op de voerplek die
hij al aan het begin van de wedstrijd
aangemaakt had, was het op dat
moment behoorlijk lastig vissen. De
wind kwam flink opzetten en het viel
niet mee om de hengel en dobber stil
te houden in het water.
Patrick, die deze Limburg Cup al
in 2011 een keer won, viste rustig
verder en voerder regelmatig kleine
beetjes bij. Dit leverde hem uiteindelijk drie grote brasems op. Drie
keer ging een snoer kapot en enkele
beten werden gemist, maar bij
elkaar geteld resulteerde dit voor
hem in een eindtotaal van 23 vissen,
met een totaalgewicht van bijna 5
kilo. Dit bleek genoeg voor de eerste
plek. Hij wint daarmee het Limburgs
Kampioenschap voor jeugd onder
15 jaar. (Foto: Theo Hendriks, Sportvisserij
Limburg)
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Bokstrainingen voor vrouwen

‘Vrouwen aarzelen te vaak om boksen
te kiezen als sport’
Willeke Verdellen (28) is jarenlang actief geweest als bokser. De liefde voor het boksen begon jaren geleden
toen Willeke via de televisie in aanraking kwam met haar sport. Het was liefde op het eerste gezicht.

elkaar kunnen manipuleren.”

Klaargestoomd voor
het WK
“Na het CIOS bokste ik tijdelijk
niet, maar ik miste het. Ik ben toen
van thaiboksen overgestapt naar het
amateurboksen. In 2009 bokste ik mijn
eerste wedstrijd en werd daarmee
Zuid-Nederlands Kampioen. In die
tijd organiseerde Arnold Vanderleyde
maandelijkse trainingen voor alle
boksende dames met wedstrijdambitie
in Nederland, met als doel om clubs en
boksers te ondersteunen op het gebied
van wedstrijden. Arnold behaalde drie
bronzen medailles op de Olympische
Spelen, dat maakte indruk. In 2010 ben
ik bij zijn Boxing Academy gaan boksen, toen was ik 25 jaar. Ik ben in twee
jaar klaargestoomd om op het hoogste
niveau te gaan boksen met oog op het
WK 2012, dat ging heel snel. Maar toen
sloeg de vermoeidheid toe, waardoor ik
afstand moest nemen van het boksen.

Toen ben ik begonnen met mijn eigen
bedrijfje.”

Machocultuur
“Ik geef nu bokstrainingen, personal training en mentale weerbaarheid.
Daarnaast werk ik parttime bij de politie als docent in een politietrainingscentrum. En er staat wat nieuws te
gebeuren: ik wil trainingen gaan geven
voor meiden en vrouwen in ’t Gasthoês
in Horst. Om te kijken of hier voldoende
animo voor is, organiseer ik twee gratis
Energetic Bokstrainingen, op zondag 18
augustus en op 8 september van 10.30
uur tot 11.45 uur. De trainingen zijn
alleen voor vrouwen omdat vrouwen te
vaak aarzelen om boksen te kiezen als
sport. Dit komt mede door de machocultuur die om de sport hangt. De
trainingen die ik aanbied zijn gevarieerd: er wordt gewerkt aan kracht en
conditie en oefeningen om soepel te
blijven en het lichaam te versterken,
maar je leert jezelf ook kennen.”

Verhaegh in Oranje
Willeke (tweede van rechts) tijdens een bokstraining
“Als kind zag ik wel eens boksen op
televisie, maar in Horst kon ik dit niet
gaan beoefenen. Mijn vader speelde
volleybal, dat ben ik toen ook gaan
doen. Mijn hart heeft toch onbewust
altijd bij het boksen gelegen. Toen ik
zestien was, ging ik naar school op het
CIOS in Sittard. Hier koos ik voor de
richting geüniformeerde beroepen. Een

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

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

opleidingseis was dat je een zwarte
band in een zelfverdedigingssport
moest hebben, maar je kon er ook voor
kiezen om drie keer in de ring te staan
met een vechtsport. Voor dit laatste
heb ik toen gekozen.”
“Ik kon mijn energie kwijt in het
boksen. Toch is een training anders dan
een wedstrijd. Bij een training is alles

vertrouwder en richt je de stoten veel
op de handschoenen van de ander. Een
wedstrijd is onvoorspelbaarder. Je moet
je verstand ook blijven gebruiken onder
hoge druk, boksen is heel technisch.
Ik moet zeggen dat ik het wel een
eerlijke sport vind, je staat in de ring en
de regels zijn heel duidelijk. Het is niet
zo als het dagelijks leven waar mensen

Voetballer Paul Verhaegh speelde woensdag 14 augustus zijn eerste
interland voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal had hem
opgenomen in de selectie van Oranje voor de oefenwedstrijd tegen
Portugal. De 29-jarige Kronenberger speelde eerder al in Jong Oranje.
Verhaegh speelt in de verdediging
bij FC Augsburg in Duitsland. Eerder al
kwam hij uit voor clubs als AGOVV, FC
Den Bosch en Vitesse. In 2006 werd
hij door toenmalig coach Foppe de

Haan geselecteerd voor Jong Oranje.
Het team werd dat jaar Europees
kampioen in Portugal. Eind vorig jaar
kampte Verhaegh nog met een zware
enkelblessure.
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Kindermarkt Harmoniefeesten Horst

‘Bij de ingang verkoopt het beter’
Jonge handelaren probeerden op zondag 11 augustus hun beste artikelen aan de man te brengen tijdens de jaarlijks terugkerende kindermark in het
centrum van Horst. Er werd onderhandeld over de prijzen, genoten van het goede weer en bijgepraat met bekenden.

Enkele kinderen zaten dit jaar voor
het eerst op de kindermarkt. Zo ook Bo
(6) en Finn Janssen (7) uit Horst. Finn
vertelt: “We staan er dit jaar voor het
eerst. Ik vind het leuk.” Bo vervolgt:
“Het is leuk om dingen te verkopen, we
hebben al een krijtbord en twee gita-

ren verkocht.” Het geld dat vandaag
verdiend wordt, gaat Finn uitgeven aan
een iPod. Bo gaat het ook uitgeven,
maar waaraan weet ze nog niet.
Youp Lemmen (7) uit Horst staat
ook voor het eerst op de kindermarkt
met zijn moeder: “Mijn moeder vroeg

me mee, ik vond het een supergoed
idee. Ik vind centjes verdienen leuk aan
de kindermarkt. Vooral de babyspullen
die van mijn broer en mij zijn geweest
verkopen snel. Oma vindt het soms te
laag geprijsd, maar als dingen goedkoop zijn, wordt het snel verkocht.”

Guusje Oomen (13) uit Sevenum
heeft dit jaar een strategische plek
gekozen om haar kleed neer te leggen.
“Dit jaar ben ik extra bij de ingang gaan
staan, hier verkoop ik beter. Vorig jaar
zaten we op een andere plek waar
andere mensen voor ons gingen zitten

met hun kleed. Toen hebben we een
tweede kleed bij de ingang neergelegd.
Dit pakte goed uit.”
Ook Maud van Megen (9) uit Horst
en haar zus Lieke (12) staan al vaker op
de kindermarkt. Maud: “We staan hier
voor de derde keer. We hebben volgens
mijn zus nu 130 euro verdiend. Dit geld
houden we niet bij ons, dit geven we
aan onze vader. Het is hard werken.
Heb je net het geld in het geldkistje
gedaan en dan wil de volgende klant
weer iets kopen.”
Robin van Dijk (14) uit Maasbree
had vandaag minder geluk: “We
kwamen hier vandaag rond 09.00 uur
aan, maar de hekken waren al eerder
opengegaan. Om 08.40 uur zaten de
kinderen al op de markt. Mijn moeder
en ik zitten niet op de plek die we wilden hebben. Toch gaan de zaken goed
vandaag, we staan hier voor het vijfde
jaar. Het is goed geld verdienen en het
is gezellig.”
Bijna elk jaar staan Sara (11) en
Finn Slots (10) uit Horst op de kindermarkt. “We staan er vaak, soms
hebben we wel een jaar overgeslagen.
Het is leuk, we verdienen geld en zitten niet met de spullen”, aldus Sara.
Finn vertelt: “We hebben het meeste
zelf geprijsd, maar soms met hulp van
mam. Soms kijken mensen lang naar
iets dat we verkopen, dan worden ze
toch afgeschrikt door de prijs, ook al is
het zo goedkoop.”

L

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

€295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf € 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Tijdens onze OPEN DAG werken onze pedagogisch medewerk(st)er(s) op
groepen met kinderen, zodat geïnteresseerde ouders kunnen zien hoe een dag
bij Kindercentrum Huize Zeldenrust verloopt.
De speciale activiteiten tijdens deze open dag zijn:
 Wij houden een officiële CD PRESENTATIE! Hierbij presenteren wij onze eigen Huize
Zeldenrust CD met kinderliedjes die zijn ingezongen door ons team.
 Jullie mogen genieten van GRATIS IJS van FRANK’S FARM!
 Kinderen kunnen deelnemen aan een WORKSHOP met ANJA van ’t DECO HUUSKE!
 En kinderen kunnen zich laten SCHMINKEN door SANDRA van PIP en SAARTJE!

dakgoten
reinigen

De koffie, thee en limonade staat klaar voor iedereen die een kijkje wil komen nemen en sfeer wil komen
proeven binnen KINDERCENTRUM HUIZE ZELDENRUST op 24 augustus 2013 van 9.00 - 13.00 uur.

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

KINDERDAGVERBLIJF HUIZE ZELDENRUST biedt al 23 jaar flexibele kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Geurts: 06-24420267

Venrayseweg 19
5961 AC Horst
www.HuizeZeldenrust.nl
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15 VRAGEN aan Jelle Aerts

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

Jelle Aerts
13 jaar
Meterik
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan mijn school af te hebben
afgerond en als dierenverzorger in
een dierenpark ergens in Nederland te
werken. Ik zou heel graag in Burgers’
Zoo Arnhem willen werken, omdat het
’t grootste dierenpark van Nederland
is. Ze verzorgen daar de meeste dieren
en hebben heel veel verschillende
diersoorten.
Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Dat is de voetballer Van Persie, ik
hoop later net zo goed te worden
als hem. Hij speelt bij een topclub,
Manchester United. Ik vind het alleen
jammer dat hij niet zo goed speelt
in het Nederlands elftal. Ik ben nog
nooit bij een wedstrijd van hem gaan
kijken, maar ik zou dat wel graag
willen.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Kusters

industriedeuren

Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
De fietstocht naar Den Helder samen
met mijn vader, waar we vorig jaar
mee gestart zijn. Deze is toen niet zo
goed gelukt. De eerste dag hadden we
veel regen en de tweede dag alleen
maar wind tegen. Uiteindelijk zijn we in
Enkhuizen gestrand. Misschien ga ik ’m
dit jaar opnieuw doen en anders doen
we ’t volgend jaar misschien.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Van Persie. Dan zou
ik tijdens een WK- finale mee willen
voetballen en de winnende goal
willen maken, zodat Nederland het WK
wint.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind dat wel goed, want zo kun
je heel snel alles sturen en delen.
Maar het heeft ook nadelen, je hebt
bijvoorbeeld minder privacy. Het sociale
netwerk wat ik het meest gebruik is

Whatsapp, omdat je daar snel berichten
naar iemand kan sturen zonder dat je
daarvoor zo’n heel groot profiel aan
moet maken.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat alles dicht bij elkaar ligt: er zijn
veel winkels en er is genoeg te doen.
Je kunt er bijvoorbeeld zwemmen, golfen of voetballen. Ik ga vaak zwemmen
en ik zit in Meterik bij de voetbalvereniging.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Als ik een miljoen win, dan zou ik daarmee een groot huis bouwen met een
rieten dak, omdat ik dat er heel mooi
uit vind zien, een ingebouwd zwembad
en een grote mooie tuin.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik verdien bij door in een kas met
cherrytomaten te werken. Daar werk ik
iedere zaterdag en tijdens de vakanties.
Ik vind het daar altijd heel gezellig, je
leert elkaar best snel kennen en iedereen vind elkaar aardig. Ik doe dit werk

nu ongeveer twee maanden en sta er
’s ochtends om 6 uur voor op.
Leukste feestje ooit?
Het leukste feestje ooit wat ik meegemaakt heb was het eindfeest op de
basisschool. Maar ik denk niet dat dit
het leukste feestje ooit is. Ik denk dat
dat mijn vrijgezellenfeest wordt, dat
lijkt me erg leuk. Dan zou ik wel met
vrienden naar Las Vegas willen gaan.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Ik hoop dat als ik 18 jaar ben, snel mijn
rijbewijs kan halen. Een auto die ik daar
bij vind horen is een dikke Porsche,
omdat ik vind dat het mooie auto’s zijn.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De leukste dag in het jaar is mijn verjaardag. Dan is het altijd gezellig omdat
mijn familie en vrienden komen en
omdat ik dan allemaal cadeaus krijg.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat is een 6,6 voor een grote toets van
Engels tijdens de toetsweek. Dat vond
ik een heel goed punt, omdat ik niet
goed ben in talen en het leren daarvan.
Ik ben vooral heel goed in biologie en
aardrijkskunde.
Zon of sneeuw?
Ik heb het allebei wel graag, zowel de
zon als sneeuw heeft voor- en nadelen:
in de sneeuw kun je skiën, maar het is
ook koud en als het smelt dan word je
daar helemaal nat van. In de zon kun
je lekker zwemmen, maar de zon kan
ook te heet worden en je kan erdoor
verbranden.
Avondmens of ochtendmens?
Ik denk dat ik meer een avondmens
ben, omdat ik niet zo snel moe word.
In de ochtend heb ik wel eens last van
een ochtendhumeur, dan ben ik vaak
chagrijnig. Tijdens de weekenden slaap
ik ook graag uit tot ongeveer half elf of
half twaalf.
Stad of dorp?
Ik houd meer van het dorp, je woont
in een dorp heel vrij en het is minder
druk qua verkeer. Ook kent iedereen
elkaar in een dorp. Ik zou graag in een
dorp willen blijven wonen en het liefst
ook in hetzelfde dorp als waar ik nu in
woon.

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

elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

toon@kustersindustriedeuren.nl

Luxeprobleem
Ik schat dat de meeste
dagelijkse problemen voortkomen uit luxe problemen: wat
zal ik eens aan doen vandaag?
Waarom doet mijn computer
nooit wat ik wil? Spring ik op
de fiets of in de auto? Eten we
pannenkoeken of pasta? Ga ik
zwemmen of shoppen? Hoe
krijg ik in godsnaam muziek op
mijn Iphone? Stuk voor stuk
problemen die voortkomen uit
de enorme bergen luxe om ons
heen. Vorige week ontstond
mijn eigen enorme luxeprobleem, vreselijk verwend...
De styling van een grote
shoot was mijn verantwoordelijkheid, heerlijk is dat: als shoppen
noodzakelijk en ook nog eens
werk is. Je leent kleding van
persbureaus of designers, maar
koopt ook de winkels leeg en dat
allemaal voor niets. Tijdens een
shoot plakken we alle schoenzolen af en verstoppen we de
kaartjes. Daarna breng ik gewoon
alles weer terug, met mijn
onschuldige hoofd krijg ik dan al
het geld, handje contantje weer
in mijn handje. Vreselijk luxe!
Natuurlijk gaat dit niet altijd even
gemakkelijk. De laatste keer
bijvoorbeeld: bijna alle kleding
kwam van één specifieke winkel.
Een beetje lullig om met tien
bonnen en een totaal bedrag van
ongeveer 1200 euro aan de
retourkassa te komen. Ik rende
dus als een malle van de kassa
op verdieping 2, naar de kassa op
de begane grond, naar de kassa
in de winkel aan de andere kant
van de straat (had ik even geluk
dat dit om een keten ging), om
het maar een beetje op te
splitten. Met veel praatjes lukte
het me uiteindelijk om alles
terug te brengen, gelukkig (voor
even dan..)
Een week later ontstond mijn
eigen probleem: erg lullig, maar
die tops die ik met veel pijn en
moeite terug de winkel ingepraat
had, wilde ik eigenlijk heel graag
voor in mijn eigen garderobe
hebben. Nog veel lulliger: na
mijn retour waren ze nergens
meer te krijgen en had ik dus
pech. Balen! Tja, dat krijg je van
te veel luxe: een luxeprobleem!
Mies

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

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

Mies
Column

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

077-397 03 88
www.dewevert.nl
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JOP Sevenum is af
Jongeren in Sevenum hebben de finishing touch aangebracht bij hun hangplek. Zij begonnen in mei met de
renovatie van de jongerenontmoetingsplek (JOP). Op maandag 5 augustus voltooiden de jongeren onder begeleiding van het jeugd- en jongerenwerk hun opknapwerk.

De JOP in Sevenum is nu voorzien
van een laag vernis door de jongeren.
Onder het genot van een gekoeld (fris)
drankje en muziek was de klus zo

geklaard. Lodi Remmen van Synthese is
op verzoek van de jongeren betrokken geweest bij deze klus. De JOP is
nu weer klaar en kan er de komende

Basisschool De Krullevaar in Sevenum bestaat dit jaar 25 jaar en
gaat met alle kinderen en ouders een voorstelling schrijven,
maken en uitvoeren om dit te vieren. Komend schooljaar wordt
gebruikt voor de voorbereiding en in de laatste schoolweek wordt
de voorstelling gegeven. Op de eerste schooldag, maandag 12
augustus, werd als aftrap de naam van de voorstelling, Feest in de
Torteltuin, onthuld. Daarnaast werden 25 ballonnen losgelaten.

herfst en winter weer tegen. En jongeren in Sevenum hebben weer een
eigen plek om hun vrije tijd door te
brengen.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand augustus geldig
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Museum de Kantfabriek

Recordaantal
bezoekers
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Garageboxavond Cambrinus
Weblog Horst-sweet-Horst en café Cambrinus organiseren op donderdag 29 augustus van 18.30 tot 22.00 uur de
Eerste Horster Garageboxavond. Wim Moorman organiseert de avond in navolging van zijn avond over olifantenpaadjes in september 2011.

Museum de Kantfabriek in Horst mocht woensdag 7 augustus mocht
een recordaantal bezoekers ontvangen. Het museum aan de
Americaanseweg in Horst opende haar deuren in 2009 en nog nooit
eerder stond de dagteller op 115 belangstellenden.

Garageboxen in de Van Goghstraat in Horst
Start- en eindpunt van de avond
is café Cambrinus in Horst. Volgens de
organisatoren bestaat over garageboxen een beeld dat zij saai zijn. “Kijk
je niet verder dan de gesloten garageboxdeur, dan ligt saaiheid inderdaad
op de loer. Maar open je die deur, dan
beland je in een fascinerende wereld.
Waarin wordt gesleuteld aan auto’s
en motoren. Waarin wordt gebiljart.
Waarin verzamelingen worden gekoesterd. Waarin schimmige zaakjes worden
bedreven. Waarin wordt gemusiceerd.

De expositie Schitterend geplooid
van Ien Rappoldt blijkt de publiekstrekker voor het museum. De kleurrijke voorbeelden van lapjes stof tot
volledige kostuums uit Zuidwest-China
trekken veel bekijks. “Vooral de
diverse borduurtechnieken met heel
veel geduld vervaardigd tot in het
kleinste detail maken grote indruk
op de bezoekers”, aldus Marcella
Dings, voorzitter van het bestuur van
Museum de Kantfabriek.
De tentoonstelling loopt nog tot
en met 25 augustus. Op donderdag 15
augustus is er een extra avondopenstelling. Het museum is dan van 19.00
tot 21.30 uur uitsluitend te bezoeken

door inwoners van Horst aan de Maas
tegen een gereduceerde tarief. Ook
worden die avond ook extra rondleidingen gegeven.
Daarnaast organiseert de
Kantfabriek een cursusmarkt om het
aanbod van cursussen tijdens de
herfst- en winterperiode te presenteren. Op de cursusdag zijn docenten aanwezig die uitleg geven en
demonstreren aan de hand van hun
specifieke techniek. Toegang tot de
cursusmarkt is gratis. De markt wordt
op zaterdag 24 augustus van 11.00
tot 16.00 uur gehouden. Voor meer
informatie, bel naar 077 398 16 50 of
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

Waarin van alles wordt opgeborgen –
heel soms zelfs een auto.” De avond
bestaat uit drie onderdelen: eerst wordt
30m3 getoond, een documentaire over
garageboxen en wat daarin allemaal
gebeurt. Maker Jeroen Broeckx, die met
de film verschillende prijzen won, leidt
de achttien minuten durende film in.
Daarna wordt een wandeling gemaakt
langs garageboxen in Horst. Speciaal
voor deze gelegenheid hebben enkele
garageboxhouders hun garageboxdeuren opengezet. Tijdens de wandel-

ing vinden bovendien enkele verrassende activiteiten plaats.
Het derde onderdeel is een presentatie van fotograaf Marcel Brons.
Hij houdt zich sinds enkele jaren bezig
met de Russische garageboxencultuur.
Marcel vertelt erover en vertoont foto’s
en filmpjes. Tijdens de avond worden
Russische delicatessen en spiritualia
geserveerd.
Voor meer informatie of aanmelding, mail naar cambrinushorst@home.
nl of bel naar 077 398 30 09.

Broekhuizen kiest voor Batman
De film Batman Begins wordt op zaterdag 17 augustus vertoond in de buitenlucht bij het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. Superheld Batman is door de inwoners van Broekhuizen verkozen tot favoriete superheld.
Batman liet The Hulk en Ironman ver achter zich. Om deze overwinning te vieren, wordt zijn film vertoond.
Batman is deze avond zelf aanwezig. Hij neemt zijn vrienden Spiderman en Popeye mee. Het evenement
begint om 20.30 uur en de film start tussen 21.30 en 22.00 uur.

Plezier op en rond
het boerenerf!

Pret
ng
voor jod
en ou
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Fusti Frusti
Biervatenrace

Kunst in De Rozenhof
Ieder jaar wordt in de zomermaanden in De Rozenhof in Lottum werk van beeldend kunstenaars tentoongesteld.
Dit jaar exposeren Wim Kömhoff en Lei Hannen van 18 augustus tot en met 31 oktober.

De eerste editie van de Fusti Frusti Biervatenrace vindt op zaterdag 24
augustus vanaf 17.00 uur plaats bij pretcafé De Beurs in Horst. Tijdens de
biervatenrace strijden teams van twee spelers en eventueel één coach tegen
elkaar met een biervat over een hindernisbaan.
De hindernissen die met een biervat doorlopen moeten worden hebben
namen als het rokersholdoolhof, de
Beursschuivers-zeepheling, de Ieskalde
waterbak, BBBB (de beursbeerbakkenbaan), de Ramsjieke wipper, de
Fusti Frusti -kaasplank, de tijger met
enne katerbaan en de Hole in the wall.
Hierbij wordt gestreden om de hoogste
eer, de snelste tijd en de hoofdprijs van
vijftig liter bier.

Het evenement is ontstaan als
opvolger van het buikschuiven en is
bedoeld voor heren-, dames- en mix
teams vanaf 16 jaar. De organisatie is
in handen van vriendenclubs Ieskald,
Ram Sjiek, De Beursschuivers en
pretcafé De Beurs in Horst. Opgeven
kan voor 19 augustus bij café De Beurs.
Voor meer informatie, kijk op www.
debeurshorst.nl

Jeugd- en dorpszeskamp America
In America begint de strijd weer. Op zaterdagmiddag 17 augustus vindt
de jeugdzeskamp plaats. Kinderen tot en met 13 jaar strijden om allerlei
prijzen. De volgende strijd start op zondagmiddag 18 augustus. Dan is de
grote dorpszeskamp.
De jeugdzeskamp start om 13.00
uur bij blokhut Ôs Thoês van Jong
Nederland America. De organisatie
raadt alle deelnemers aan zwemspullen mee te nemen. Een dag later begint
de grote dorpszeskamp om 13.15 uur.
Samengestelde teams uit het dorp
strijden om prijzen, de Station Americawisselbeker en om de eer. Ook deze
strijd vindt plaats bij blokhut Ôs Thoês.
Omdat de jeugdvereniging dit jaar haar
60-jarige jubileum viert, is gekozen

voor het thema Door de jaren heen.
Teams die aan de grote dorpszeskamp deel willen nemen, moeten
minimaal uit zes deelnemers bestaan,
waarvan minimaal twee dames. De
minimale leeftijd is 13 jaar. Teams kunnen zich opgeven via www.jnamerica.
nl/zeskamp
Voor meer informatie, neem contact op met Marco Hesp op 06 51 55 47
17 of via zeskamp@jnamerica.nl

Dienstenveiling voor
harmonie Sevenum
De Vrienden van Harmonie Unie uit Sevenum organiseren op zaterdag 26
oktober voor de zesde keer een dienstenveiling in de Wingerd in Sevenum.
De opbrengst gaat naar de harmonie. Tijdens de veiling worden allerlei
diensten bij opbod verkocht.

Aanwezigen bij de veiling kunnen
onder meer bieden op een vakantie
in een penthouse in Turkije, auto wassen door sexy Chippendales en een
wijnavond aan huis voor acht personen.
Naast de meer dan tachtig diensten

waarop men kan bieden, worden er dit
jaar ook kunstwerken die gemaakt zijn
door mensen met een beperking geveild. Hiervoor wordt een kijkavond in
De Wingerd in Sevenum georganiseerd.
De datum is nog niet bekend.

Wim Kömhoff uit Grathem is sinds
1981 actief als beeldend kunstenaar. Hij
maakt voornamelijk bronssculpturen.
De vrouwelijke figuur dient vaak als zijn
inspiratiebron. Hij exposeerde de afgelopen jaren in galeries en in openbare
gebouwen.
Beeldend kunstenaar Lei Hannen
uit Echt vindt uitdagingen in het
gebruik van keramiek. Hij haalt zijn
inspiratie onder meer uit Azië, waar

onder meer het Raku-stoken vandaan komt. Hannen maakt vreemde
mensfiguren, organische sculpturen
en sculpturen waarin een boodschap
verstopt zit.
De opening van Kunst in de
Rozenhof is op 18 augustus om 11.00
uur onder muzikale begeleiding van
de vijfkoppige band Sakkerdju. Naast
eigen nummers, die vaak te maken
hebben met de Peel, speelt Sakkerdju

oude troubadourachtige nummers,
smartlappen, traditionals of Ierse songs,
ballades en Nederlandstalig werk.
Hierbij worden de accordeon, gitaar,
trom als basis gebruikt, met wisselende
ondersteuning van doedelzak, mondharmonica en percussie-instrumenten.
De Rozenhof is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.rozendorp.nl

Dorpsjubileum Hegelsom
Hegelsom bestaat tachtig jaar en dat wordt op zondag 25 augustus gevierd onder de noemer Hegelsom, 80
smaakvolle jaren. Gedurende de dag worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom het plein bij de kerk en op
het PTC+-terrein.
Het programma start om 11.00 uur
met Hegelsom in beweging op een
podium op het plein. Daarna is er tot
13.00 uur een dorpsbrunch met regionale streekproducten. De brunch wordt
opgeluisterd door fanfare St. Hubertus.
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er doorlopende activiteiten en optredens van
plaatselijke artiesten, zoals zangvereniging Egelsheim, Happy Sound en dj
Gurde. Verder organiseert werkgroep

Hegga Metamorfosa een sessie in
het kader van Geef jij Hegelsom een
gezicht? In de H. Hubertuskerk is een
expositie te bezichtigen van religieuze
voorwerpen, kunstwerken van diverse
meesters uit Hegelsom en bloemwerken die geïnspireerd zijn op het thema
smaak. Ook Heemkunde Hegelsom is
aanwezig. Zij presenteert in boerderij
Den Homberg hun eerste tentoonstelling met onder meer foto’s van de oude

middenstand en oude beroepen in
Hegelsom.
Aan de kinderen is ook gedacht.
Het speel- en leerplein is geopend.
Onder begeleiding van leerlingen van
het Citaverde College kunnen kinderen
meedoen aan de Food experiencetour.
Op het schoolplein is het project Muziek
op School te beluisteren.
Voor het hele programma, kijk op
www.dorpsraadhegelsom.nl
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Iconenexpositie Tienray
Tijdens de Mariafeesten in Klein-Lourdes Tienray, die van 15 tot en met 18 augustus gevierd worden, is er in het
kader van het jaar van het geloof, een bijzonder expositie van iconen. Ook wordt een lezing over iconen gehouden
op vrijdag 16 augustus.

cultuur 29

Start inschrijving
Liedjesavond Horst
Echte carnavalisten hebben de eerste activiteit van het carnavalsseizoen al op de kalender staan: op zaterdag 12 oktober vindt de
Liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst plaats.
Liedjes kunnen vanaf nu worden ingezonden.
Het weer, de Horster politiek,
carnaval of alledaagse dingen: alles
kan een inspiratiebron zijn voor een
carnavalsliedje. Wie denkt dé Horster
carnavalshit voor het komende
seizoen te hebben, kan deze insturen

via www.dreumelhorst.nl onder de
button Inschrijving Liedjesavond.
Aanmelden kan tot en met 1 september. De Liedjesavond vindt plaats
op 12 oktober vanaf 20.00 uur in ’t
Gasthoês in Horst.

Draaiorgelspeelmiddag
Draaiorgelclub Noord-Limburg organiseert op zondag 18 augustus een
draaiorgelspeelmiddag in museum De Locht in Melderslo. Het gaat om
kleine, zelfgemaakte draaiorgeltjes. Kinderen mogen een button maken.

Rondom de twaalf artikelen van
het geloof zijn door de heer Hüsstege
uit Eindhoven diverse grote iconen
gemaakt. Dit jaar is de expositie op
verschillende locaties in Nederland te
bezichtigen en nu doet men dus tijdens

de Mariafeesten Tienray aan. De expositie is tijdens de openingstijden van de
kerk vrij te bezoeken.
Op vrijdag 16 augustus geeft de
heer Hüsstege om 20.00 uur een
inleiding over de betekenis van iconen.

Deze inleiding vindt plaats in het
gebouw achter de kerk van Tienray
en is ook vrij te bezoeken. Voor meer
informatie over het werk en de expositie, kijk op www.iconen.nl

Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities:
Van baby tot bengel, over opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik
en Altbier, met informatie over lokale
en regionale kleine bierbrouwers

uit de vorige eeuw en hun speciale
bieren.
Het museum is tot november alle
dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
Demonstraties beginnen om 13.00
uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl
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AGENDA
America

Jeugdzeskamp
za 17 augustus 13.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut Ôs Thoês

Grote Dorpszeskamp
zo 18 augustus
13.15 – 17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: Blokhut Ôs Thoês

Openstelling
wo 21 augustus
13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Internationale
Pulse miniorentoernooi
za 17 augustus
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: Sportpark Ter Horst

Open
clubkampioenschappen
za 17 augustus 16.00 uur
Organisatie: ATV Venray
afdeling Triathlon
Locatie: zwemwater Kasteelse
Bossen

Open dag
zo 18 augustus
13.00 – 17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Horst
Locatie: Blokhut

Kennismakingsmiddag

Broekhuizen
Filmvertoning
Batman Begins

za 17 augustus 20.30 uur
Locatie: Maaspaviljoen

zo 18 augustus
13.00 – 18.00 uur
Organisatie: Jeu de Boules Club
Horst
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Wijkcomitévergadering
Natuurwandeling met gids
wo 21 augustus 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie:
Theetuin de Roode Vennen

Horst

Zomermarkt
do 15 augustus
12.00 – 18.00 uur
Locatie: centrum

Avondopenstelling
Schitterend geplooid
do 15 augustus
19.00 – 21.30 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Dorpsraadvergadering
do 15 augustus 20.00 uur
Locatie: In De Riet

Quiltcafé
vr 16 augustus 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

wo 21 augustus 20.00 uur
Organisatie: Wijkcomité
Norbertus
Locatie: De Twister, locatie Groen

Kronenberg

Melderslo

Rommelmarkt en open
podium
vr 16 augustus 18.30 uur
Organisatie: Stichting MKM
Locatie: Feesttent

MTB Streetrace
za 17 augustus 16.00 uur
Organisatie: Stichting MKM
Locatie: centrum

Optreden The Sparks
za 17 augustus 22.00 uur
Organisatie: Stichting MKM
Locatie: Feesttent

Kennedymars
za 17 augustus 22.10 uur
t/m zo 18 augustus
Organisatie: Stichting MKM
Locatie: centrum

Draaiorgelspeelmiddag
zo 18 augustus
11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Draaiorgelclub
Noord-Limburg
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 15 augustus 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Zomerfeest

Western Weekend

do 15 t/m za 17 augustus
Locatie: Torrekoel en feesttent
Meerweg

vr 16 t/m zo 18 augustus
Organisatie: Schietvereniging
Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg

Lottum

Kruidenworkshop
vr 16 augustus
09.45 – 11.45 uur
Locatie: De Vrije Akker

Opening expositie Wim
Kömhoff en Lei Hannen
zo 18 augustus 11.00 uur
Locatie: De Rozenhof

Tienray

Mariafeesten
do 15 t/m zo 18 augustus

Lezing over betekenis
iconen
vr 16 augustus 20.00 uur
Organisatie: dhr. Hüsstege
Locatie: gebouw achter de kerk

Meerlo
Vizanity

vr 16 augustus 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

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

OJC Phoenix uit Hegelsom organiseerde op zaterdag 10 en zondag 11 augustus het gratis festival
Phoenix on the Beach. Op het witte zandstrand waren volleybal- en voetbaltoernooien en was muziek
van onder andere Drie man en een Diskjokkie, Kid de Luca en MC Boogie en Flash! te horen. Voor meer
foto’s van Phoenix on the Beach, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

service 31

15
08

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
Broekhuizen
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 augustus
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Heilige mis

m/v

Wij zijn op zoek naar een internationale chauffeur
voor zowel dagritten als meerdaagse ritten.
Ben jij flexibel en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Stuur dan je cv door naar: Juul@vissers.com

19.15
Aardbeiplanten
Aspergeplanten
Frambozenplanten
aardbeiplanten
aspergeplanten

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Midden Peelweg 10 NL-5966 RE AMERICA www.vissers.com

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Melderslo
woensdag

Huisartsenpost

09.45

vrachtwagenchauffeur

Broekhuizenvorst
zaterdag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

Gezocht:

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van
de vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen
vind je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en
ons bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Medewerker varkenshouderij - Vac.nr. 103131

Je werkt in de dekstal waar je inseminaties en berigheidscontroles
uitvoert. In de drachtstal ga je zeugen omhokken, controleren en voeren.
Je bent bereid om in het weekend te werken.

Verloskundige zorg

Allround onderhoudsmonteur WTB of E - Vac.nr. 103404

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

Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan installaties en instrueert
klanten over het gebruik. Naast diploma MBO niveau 4, beschik je over
soortgelijke werkervaring.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Nieuws

32

nieuws

15
08

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

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

W

Rabobank Horst Venray start met een jongerencommunity. Een community waarin je
samen met andere jongeren meedenkt en
–praat over wat Rabobank voor jou als jongere kan betekenen. Je krijgt een kijkje in de
keuken van de bank en doet nuttige kennis op.
En wij leren als bank weer van jou! Jouw frisse
en vernieuwde kijk is ons veel waard. Kortom:
elkaar inspireren is waar het om draait.

ie zoeken we?
Ben jij een enthousiaste jongere, tussen de 15 en 25 jaar (een jaartje meer of minder
mag ook nog ) en vind je het leuk om met leeftijdsgenoten kennis te delen, mee te
denken en mee te praten over wat jij belangrijk vindt? Dan zijn we op zoek naar jou!
De jongerencommunity praat niet alleen over financiële zaken, maar ook over maatschappelijke
onderwerpen die mensen van jouw leeftijd belangrijk en interessant vinden.
Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten vooral jouw mening te horen! We komen minimaal 1 keer bij elkaar. Daarna willen
we samen met de deelnemers bespreken of en hoe vaak ze bij elkaar willen komen en welke onderwerpen er dan op de agenda staan. Kortom in de jongerencommunity heb jij samen met andere
jongeren de regie.
What’s in it for me?
Je vraagt je misschien af wat je eraan hebt om deel te nemen in zo’n community? Het is leuk en leerzaam! Je krijgt de kans om nader kennis te maken met de Rabobank en te werken aan je persoonlijke
ontwikkeling. Het is mogelijk een opstap voor een stage of carrière binnen de Rabobank én het staat
ook nog eens goed op je CV.
Nieuwsgierig geworden?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan uiterlijk
30 augustus een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en leeftijd) naar
communicatie@horstvenray.rabobank.nl. Heb je eerst nog vragen? Stel je vraag dan via het
genoemde mailadres of bel met de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie via
077 389 84 00.

We zien jouw aanmelding graag tegemoet!

Veilig pinnen: Wij geven u tips
Het gebruik van de betaalpas vormt bijna een dagelijks onderdeel van ons leven. U kunt met de betaalpas
geld opnemen bij de geldautomaat en betalen in winkels. De Rabobank doet er alles aan om dit voor u zo
veilig mogelijk te maken. En dat doen wij samen met u.

W

at doet de Rabobank?
Veiligheid bij geldautomaten vergroten door middel van voorzetmondjes. Hierdoor wordt het zogenaamde
‘skimming’ tegengegaan.
De particuliere betaalpas staat standaard ‘uit’ buiten Europa.

Wat kunt u doen?
- meld verlies of diefstal van uw pas onmiddellijk bij Interhelp;
- bewaar uw pas op een veilige plaats en laat deze nooit onbeheerd achter;
- vertel u pincode nooit aan anderen;
- ook niet aan een medewerker van de Rabobank of politie;
- schrijf de pincode nooit op uw pas en bewaar deze nooit bij uw pas.
Slikt de geldautomaat uw pas in?
- verlaat de automaat niet en ga niet in op hulp van anderen;
- maak nooit gebruik van behulpzame personen bij geld- en betaalautomaten in binnen- en buitenland;
- toets uw pincode zodanig in bij geld- en betaalautomaten dat andere niet mee kunnen kijken;
- laat u niet afleiden tijdens het pinnen, houd de pasgleuf in de gaten.
Voelt u zich bij een geldautomaat niet veilig?
- maak dan geen gebruik van deze automaat;
- houd uw bankafschriften in de gaten.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

BELANGRIJKE
TELEFOON
NUMMERS
Rabobank Horst Venray
077 389 84 00
Voor al uw vragen over veilig pinnen
Interhelp
088 722 67 67
Blokkeer uw betaalpas en maak een
melding van verlies of diefstal
Meldpunt Onveilige Betaalsituaties
030 283 65 55
Hier kunt u onveilige omstandigheden bij betaal- en geldautomaten
melden

