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500 GRAM BRETONS GEHAKT    €3.80
500 GRAM KALKOENSCHNITZELS  €6.60
100 GRAM  GEBR ROSBIEF    €2.35
100 GRAM  BOERENHAM    €2.80
200 GRAM  EISALADE   €2.40

TOPPER VAN DE WEEK
500 GRAM DUIVELTJESVLEES  €5.50

BROODJE VAN DE WEEK
BROODJE GEHAKTBROOD         
   €4.20  PER ST.
(sla, gehaktbrood, komkommer, tomaat,
joppiesaus.)

TEVENS HEBBEN WIJ ELKE:
MAANDAG:  BAMI, NASI OF MACARONI 
DINSDAG:  STAMPPOT 
WOENSDAG: ROERBAKSCHOTEL OF 
  OVENSCHOTEL 
DONDERDAG: PASTA 
VRIJDAG: VIS

Drukfouten voorbehouden.

GELDIG VAN 8 SEPTEMBER TOT 
EN MET 13 SEPTEMBER MAANDAG 

KATENHAASJES
POMMES DE FINE

GROENTEN VAN DE DAG       €10.90 PER KG 

DINSDAG 
KIPPENBOUT
AARDAPEL PUREE

GROENTEN VAN DE DAG    €10.90 PER KG

WOENSDAG 
SLAVINK
GEBAKKEN AARDAPPELEN

GROENTEN VAN DE DAG     €10.90 PER KG

DONDERDAG
LASAGNE
RAUWKOST     €14.00 PER KG 

VRIJDAG
LAMSVLEES
POMMES DE FINE

GROENTEN VAN DE DAG €13.90 PER KG

ZATERDAG 
RUNDER SPIES
RIJST
GROENTEN VAN DE DAG    €13.90 PER KG

SOEP VAN DE WEEK

KIPPENSOEP
RAUWKOST VAN DE WEEK

HAWAÏ SALADE
NAGERECHT VAN DE WEEK

PEREN MOUSSE

ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT, BIEDT U

DE MOGELIJKHEID OM UW EIGEN MENU 

SAMEN TE STELLEN.

WEEKMENU

COLOFON
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THORN - Op 9 augustus 
werd in Thorn een vrij-
willigersdag gehouden 
voor alle vrijwilligers 
van de stichting kruisen 
en kapellen Maasgouw. 
Deze feestdag viel samen 
met de viering van het 20-
jarig bestaan van de stich-
ting kruisen en kapellen 
Thorn. Een reden temeer 
om deze dag in Thorn te 
vieren. De aftrap van deze 
middag vond plaats in het 
kapelhuis aan de Heer-
baan.

LINNE - Stelt u zich eens 
voor. U ziet een ongeluk ge-
beuren. Het stroomt vol met 
nieuwsgierige mensen. U 
staat daar ook bij en denkt: 
had ik maar iets kunnen 
doen. U heeft nu de kans om 
dit nog goed te maken en 
deze kennis op te doen. 
EHBO-vereniging Linne heeft 
een nieuwe cursus tot verkrij-
ging van het EHBO-diploma 
inclusief verbandleer en re-
animatie/AED. De cursus 
bestaat uit tien lessen van 2 

Brader. Jarenlang heeft hij 
zich belangeloos ingezet 
voor het behoud van het 
cultureel religieus erfgoed in 
Limburg en in Thorn in het 
bijzonder. Vol trots kan het 
huidige stichtingsbestuur 
het resultaat van twintig jaar 
noeste arbeid laten zien. Niet 
minder dan vijftien kapellen 
en twee wegkruisen deco-
reren het landschap op een 
zodanig wijze dat zij samen 
met de stiftkerk een mooi 
geheel vormen. De meeste 
kapellen kennen een zeer 

Alle cursussen worden gege-
ven in de avonduren van 20 
tot 22 uur. Alle opleidingen 
worden afgerond met een 
examen                                                                                                             

Bent u 15 jaar of ouder en 
heeft u interesse in 1 of meer 
van deze cursussen, dan 
kunt u zich aanmelden.
Linne: Brigitte Goossen, 
secretaris EHBO Linne, tel. 
0475-465890 (ma t/m vr na 
17 uur) of via ehbolinne@
hotmail.com.

Voorzitter Lei Peeters ver-
welkomde in zijn welkomst-
woord in het bijzonder 
voormalig burgemeester 
Arie van der Lee en zijn echt-
genote. Twintig jaar geleden 
nam de burgemeester het 
initiatief voor de oprichting 
van een werkgroep die zich 
bezig ging houden met het 
onderhouden en daar waar 
nodig herbouwen van krui-
sen en kapellen in Thorn. 
Ook stond hij stil bij het 
overlijden van oud-secreta-
ris en penningmeester Ben 

uur. Tijdens een aantal les-
sen wordt gebruik gemaakt 
van lotussen. Maar ook een 
nieuwe cursus tot verkrij-
ging van het EHBO-certifi-
caat EHBO aan  Kinderen of 
voor een aantekening op het 
EHBO diploma (conform 
richtlijn Kinderopvang). De 
cursus bestaat uit vijf lessen 
van 2 uur.  En een andere 
nieuwe cursus tot verkrijging 
van het certificaat reanimatie/
AED. De cursus bestaat uit 
twee lessen van 2 uur

Wessem - Onder de noemer 
‘het bloemetje van de week’ 
gaat editiemanager Richard 
Cox van het Maasgouw-
Nieuws wekelijks op pad in 
de gemeente Maasgouw om 
een trouwe lezer te verrassen 
met een mooie bos bloemen, 
die beschikbaar wordt gesteld 
door Clerkx Bloembinders in 
Heel. 

Het bloemetje is deze week 
voor mevrouw Annemie Sil-
kens uit Wessem.

Aangenaam verrast met een 
vrolijk boeket.    

(Foto: Richard Cox)

oude ontstaansgeschiede-
nis. Maar omdat de kapellen 
bijna altijd op een kruising 
van wegen zijn gelegen wilde 
het wel eens gebeuren dat 
een automobilist die te diep 
in het glaasje had gekeken 
een aanrijding veroorzaakte. 
Naast persoonlijk letsel ont-
stond er ook veel schade aan 
het kapelletje. Met als gevolg 
dat dicht in de buurt een 
nieuwe locatie werd gezocht 
om daar de betreffende kapel 
te herbouwen.

Nadat Mat Rongen als 
voorzitter van de Thornse 
stichting nog in het bijzon-
der de vele verdiensten van 
scheidend bestuurslid Bére 
Keijers had aangehaald werd 

LINNE - In Linne wordt de 
laatste tijd bij verschillende 
moestuinen groenten ge-
stolen. Regelmatig worden 
er groenten ontvreemd uit 
de tuin van Ettina Geer-
lings en Hendrik Majatirta 
aan de Maasbrachterweg 
in Linne. Zij hebben sinds 
een half jaar een moestuin 

gestart met een bezoek aan 
de kapel onder de Linden. 
Deze zogenaamde Loreto 
kapel is een voorbeeld van 
een zeer rijk gedecoreerde 
kapel, die jaarlijks door vele 
duizenden bezoekers wordt 
bezocht. Hierna konden de 
vrijwilligers plaats nemen in 
paardentrams en begon een 
rondrit langs bijna alle krui-
sen en kapellen die Thorn 
rijk is. Na afloop bood Wim 
Clout van de Limburgse 
stichting kruisen en kapellen 
nog een smeedijzeren kruis 
aan als eerbetoon aan Ben 
Brader. Hij sprak de wens uit 
om dit kruis ergens te plaat-
sen in Thorn langs de route 
die naar Santiago de Com-
postella loopt.

tegenover de molen. Het is 
onderdeel van een perceel 
met meerdere moestuinen. 
De gedupeerden roepen 
buurtbewoners op om alert 
te zijn op verdachte per-
sonen. De eigenaren van 
de tuin hebben aangifte 
gedaan van diefstal bij de 
politie. 

MAASGOUW

Geslaagde vrijwilligersdag kruisen en kapellen

Nieuwe cursussen EHBO

Dieven plunderen 
uit moestuinen

Niet iedereen kon aanwezig zijn maar de stichting kent meer dan honderd vrijwilligers.


