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Oud Horst in het nieuws
“Zie je het voor je? De vrouw is achter in het huis wol aan het spinnen, terwijl de boer een
schaap aan het scheren is.” Zo schetst Xavier van Dijk het beeld van de plek waar straks
nieuwbouw aan het Cuppenpedje wordt gerealiseerd. “Dan heb ik het over de 12e eeuw. En dat
betekent dat hier, op deze plek, sporen zijn gevonden van het oudst bekende huis in Horst.
Of eigenlijk Berkele, want dat is de oorspronkelijke naam van het dorp”.

Aanlevertijden HALLO
Hemelvaart

Doe mee en win

een combiticket voor birDman/alcatrazz

Ga naar onze website www.hallohorstaandemaas.nl

In verband met Hemelvaart
verschijnt HALLO Horst aan de
Maas op woensdag 1 juni in
plaats van donderdag. Dit heeft
eenmalig gevolgen voor de aanlevertijden van persberichten en
advertenties.
Advertentie
maandag 30 mei vóór 17.00 uur
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
telefoonnummer 077 396 13 56
Redactie
persberichten, tekst en foto’s
maandag 30 mei vóór 13.00 uur
redactie@hallohorstaandemaas.nl
telefoonnummer 077 396 13 56

Van Dijk is duidelijk in zijn nopjes
met deze archeologische vondst. Vol
enthousiasme vertelt hij dat aan het
Cuppenpedje, dat uitkwam op de
internationale route tussen Keulen en
Den Bosch, twee boerderijen met potstallen hebben gestaan. Deze zijn oorspronkelijk van hout geweest en waarschijnlijk in de 12e eeuw gebouwd,
nog voordat Horst een kerk had. In
1728 is er een grote brand geweest,
waarbij een groot deel van ‘Berkele’
in vlammen is opgegaan. “Men is
toen met steen een aantal panden
gaan herbouwen. Om tijd en geld te
besparen werden deze op de oude
fundamenten gebouwd. Opmerkelijk is
dat er op een gegeven moment in de
fundering gebruik is gemaakt van mergelsteen. Dit zie je normaal gesproken
alleen in dorpen die dichtbij de Maas
liggen”, vertelt van Dijk.

Weet je wat dit is?
Een spinklosje
Dan laat hij een klein voorwerp
zien, waarbij zijn ogen gaan glunderen.
“Weet je wat dit is? Een spinklosje. Het
werd gebruikt bij de vervaardiging van
woldraad. Dit toont mede aan dat de

gebouwen die hier hebben gestaan
oorspronkelijk uit de 12e eeuw dateren.
Opvallend is dat er dus naast de verwerking van vlas ook wol is geproduceerd in het oude Horst,” zegt hij. Van
Dijk en zijn collega’s hebben één week
de tijd gekregen voor het archeologisch
onderzoek aan het Cuppenpedje.
Hij had graag meer tijd gehad om
verder onderzoek te doen. “Het is al
met al een spectaculaire ontdekking,
die we hier hebben gedaan”, zegt hij.
“Als we meer tijd hadden gekregen
had ik letterlijk dieper kunnen graven.
Ik hoop dat ik bijvoorbeeld de bodem
van die oude put daar kan blootleggen. Meestal ligt daar een oud
karrewiel als fundering onder. Maar
de vooruitgang gaat door en de bouw
mag niet vertraagd worden”. Met de
opgravingen is het onderzoek nog niet
klaar. “Ik ga proberen te achterhalen,
wie destijds de bewoners van de
boerderijen zijn geweest. Dan hebben
we weer een stukje geschiedenis van
Horst in kaart gebracht”, besluit Xavier
van Dijk.
Dan springt hij weer in de bouwput
om met een schep laag voor laag
het zand te verwijderen op zoek naar
verdere sporen van het oudste Horst.

02

nieuws

Bouw Triade
Horst snel
van start
Niets staat de bouw van
winkelunits met acht appartementen meer in de weg, nu het
bij de Raad van State ingestelde
hoger beroep tegen de aan L&P
Vastgoed verleende bouwvergunning door appellant is
ingetrokken.
Binnen vier weken wordt met
de bouwwerkzaamheden op de
‘oude Geerlings-locatie’ aan de
Kerkstraat in Horst gestart.
Voor meer informatie neem contact
op met het cluster Communicatie
& Voorlichting van de gemeente
Horst aan de Maas, de heer H.
Hendrix, telefoon 077 477 93 68 of
06 12 50 79 24.
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Kleuters bieden helpende hand
aan klasgenootje
De kleuters uit groep 1 en 2 van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst houden op 1 juni om 10.30 uur een
sponsorloop voor hun ongeneeslijk zieke klasgenootje Roel.

Opbrengst voor
stichting Energy4all
en stichting Roel

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

De helpende handjes’ zijn al
weken hard aan het trainen om zoveel
mogelijk rondjes te kunnen lopen.
Maar ook zijn ze samen met juffrouw
Barbara en de ouders druk bezig om er
een gezellige ochtend van te maken
met vele verassingen voor Roel en zijn
familie.

Normaal gesproken mag iedere
dag één van de kleuters het helpende
handje zijn van juffrouw Barbara, maar
nu steken ze allemaal de handen uit de
mouwen voor Roel die aan een zeld-

zame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte, het Melas-syndroom, lijdt.
De sponsorloop die ze met z’n allen
hebben georganiseerd vindt plaats
aan de Lage Weide in Grubbenvorst.

Naast het benaderen van sponsoren
zijn er door de kleuters 22 spaarpotten
geknutseld die bij bedrijven en winkels
staan. Ook benaderen de kleuters zelf
sponsoren middels een sponsorkaart.

De opbrengst van deze ochtend
wordt gedoneerd aan de stichting Energy4all en aan de stichting
Roel. Energy4all heeft als doel het
inzamelen van geld voor onderzoek
naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten. De doelstelling
van de stichting Roel is het inzamelen van geld voor de ondersteuning
van patiënten (en hun gezinnen) die
getroffen zijn door deze verschrikkelijke
aandoening en het ondersteunen van
onderzoek naar de bestrijding van de
ziekte.
De kleuters kunnen alle support en
donaties gebruiken, dus kom allemaal
kijken naar de sponsorloop op 1 juni
Voor informatie of sponsoring mail naar
roelshelpendehandjes@live.nl

Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Linders
Linders

VERDELLEN

feesttenten
verhuur

www.ikzoektuingrind.nl

www.verdellen.nl

tel. (077) 320 97 00

is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

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

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

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

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Ger Minten:
nog lang niet uitgeblust
Op zaterdag 21 mei vierde brandweerpost Sevenum het 25-jarig dienstjubileum van Ger Minten. Deze viering
vond plaats in horecacentrum de Wingerd in Sevenum.

Rozijnen bollen
Lekker voor
onderweg

HORST • MAASBREE

Ger Minten ontvangt uit handen van burgemeester Kees van Rooij de oorkonde en het lintje
De nieuwe postcommandant van
Sevenum, Wim Everts, sprak Ger toe
namens de gehele brandweerpost.
Everts memoreerde de veelzijdigheid
van Ger. Hij was niet alleen bevelvoerder in Sevenum, hij maakte ook
deel uit van de wedstrijdploeg.
Ger is tevens redacteur van
‘de klapwaker’, het regioblad voor
de brandweer. Het jaarverslag van de
brandweer in Sevenum is ook van zijn
hand.

Er passeerde tijdens de feestavond
een aantal leuke anekdotes de revue.
Ger heeft in de loop van 25 jaar het
nodige meegemaakt bij de brandweer.
Zijn vrouw Trees werd bedankt voor
de ondersteuning die Ger van haar
ontvangt bij de uitoefening van het vak
als brandweerman.
Als blijk van waardering voor het
vele werk dat hij heeft verricht, kreeg
Ger Minten namens de post Sevenum
een schilderij overhandigd.

De aardappelschil als
energiebron
Enkele weken geleden vroeg HALLO Horst aan de Maas haar lezers te reageren op de volgende stelling:
’Keukenafval scheiden maakt geen verschil het milieu’. Ruim 80% van de mensenwaren het met deze stelling
eens. Een opvallend resultaat.
De gemeente Horst aan de Maas
werkt hard aan een nieuw afvalbeleid. Vóór 1 januari 2012 moet in de
gehele gemeente het inzamelen van
afval op dezelfde manier plaatsvinden. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid gaat men van start met een proef
om keukenafval in de wijk Luttelveld
in Sevenum en de kern Meterik apart
te gaan inzamelen.
Tijdens de informatieavond op
donderdag 19 mei in de Wingerd in
Sevenum, werd aan de bewoners van
uitverkoren wijk in Sevenum tekst en
uitleg gegeven over de keukenafvalproef.
De inleiding van deze avond werd
verzorgd door wethouder Birgit op de
Laak, verantwoordelijk voor de portefeuille milieu. Zij benadrukt dat het
inzamelen van keukenafval een proef
is. Kostenbesparing en het milieu zijn
de speerpunten voor het nieuwe beleid. De proef met het keukenafval is
vooral bedoeld om te achterhalen hoe
het een en ander in de praktijk werkt.
De ervaringen van de bewoners in het
Luttelveld en Meterik zijn daarbij van
groot belang.

Piet de Reus, afvaldeskundige,
geeft een uitgebreide toelichting
om het beleid van de gemeente
met argumenten te onderbouwen.
Hij onderstreept het belang van het
gescheiden inzamelen van afval.
Volgens hem gaat er te veel afval in de
reguliere afvalbak en dat gaat verloren
in de verbrandingsoven. Dat is slecht
voor het milieu en bovendien vrij
kostbaar.
Afval, dat in vakkringen materiaal
wordt genoemd, kan vaker hergebruikt worden dan algemeen wordt
aangenomen. Keukenafval neemt
momenteel ruim 30 procent van de
inhoud van onze afvalbakken in beslag.
Door het gescheiden in te zamelen
kan het anders en sneller verwerkt
worden. Bij Athero in Venlo wordt sinds
vorig jaar keukenafval verwerkt tot
biogas. Dit gas wordt vervolgens in een
centrale gebruikt om er elektriciteit
van te maken. Volgens De Reus zouden
vijftig gezinnen in Horst aan de Maas
volledig op de elektriciteit opgewekt uit
keukenafval kunnen draaien.
Maria Huibers van de gemeente
Horst aan de Maas legt vervolgens

uit wat de praktische kant van de
keukenafvalproef inhoudt. Binnenkort
ontvangt elk gezin in de wijk
Luttelveld en de kern Meterik een
kleine groene bak en een aantal
zakjes, waar het keukenafval in gaat.
Het keukenafval wordt vanaf 28 mei
twee keer per week opgehaald, onder
meer om eventuele stankoverlast te
voorkomen.
De aardappelschil als energiebron.
Het roept bij mensen de nodige vragen op. Veelgehoorde vraag is: ‘Wat
gaat het ons kosten?’ en ‘Krijg ik er nu
weer een bak bij?’ of ‘Is het wel beter
voor het milieu?’.
Om antwoord te krijgen op
deze vragen roept Birgit op de Laak
de mensen op om serieus met de
proef aan de gang te gaan. Zo kan
voldoende informatie worden verzameld voor een goede eindevaluatie.
Het is duidelijk dat de gemeente
Horst aan de Maas er alles aan
gelegen is om het nieuwe afvalbeleid
zoveel mogelijk af te stemmen met
haar bewoners. De keukenafvalproef
start maandag 30 mei en loopt tot
vrijdag 28 oktober.

Foto: Great Lengths

Ger Minten, die op 22 januari
1986 in dienst kwam bij de brandweer, werd tijdens de toespraak van
burgemeester Kees van Rooij geroemd
voor zijn inzet bij de brandweer. Na
zijn opleiding tot bevelvoerder heeft
Ger zich ook voor de regio ingezet als
instructeur.
Burgemeester Van Rooij
overhandigde Ger een oorkonde en een
lintje behorend bij het 25-jarig jubileum
van brandweermensen.

Tomorrows Look 2011 in het teken van verandering
Wil je meer volume in je haar of een echte verlenging
van 100% echt haar dan kies je voor de
kwaliteit en precisie voor fascinerende
veelzijdige looks van “GREAT LENGHTS”.
Ben je nieuwsgierig en heb je interesse maak dan snel een afspraak.

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

tel.: 077 398 33 64

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

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Peelmuseum
klapt uit de school
Onlangs is het Peelmuseum in America gestart met een scholierenproject. Men richt zich daarbij op groep 8 van de basisscholen. Joke Steeghs
legt uit wat het project inhoudt.
“De leerlingen van groep 8 van
de basisschool krijgen vóórdat ze het
museum bezoeken op school een voorbereidende opdracht. Ze lezen klassikaal
het boek ‘Weg uit de Peel’ van Jacques
Vriens. In het boek beschrijft Vriens de
lotgevallen van een meisje - Janneke dat in de Peel woont. Haar ouders zijn
arm en moeten hard werken. Janneke
moet als oudste meisje voor het gezin
zorgen. Ze is de barre toestanden in de
Peel echter zo zat, dat ze besluit om te
vluchten. Ze wil graag onderwijzeres
worden om zo aan het armoedige bestaan in de Peel te ontsnappen. De leerlingen bespreken met elkaar het verhaal
uit het boek. Daarmee zijn ze alvast
‘ingelezen’”, aldus Joke. “Tijdens het
museumbezoek krijgen de leerlingen
zeven spannende en leuke opdrachten.
Deze worden ‘aan elkaar gepraat’ door
Janneke, de hoofdpersoon uit het boek“,
legt ze uit. De leerlingen gaan in het
museum aan de slag met de opdrachten. Zodoende krijgen ze een duidelijker
beeld van het leven in de Peel in de tijd
dat Janneke er leefde. Joke: “Ze krijgen
bijvoorbeeld een opdracht waarbij ze
zelf turf moeten steken. Daarnaast

Geboren
22 mei 2011

Vera
Dochter van:
Thomas en Mieke
van Leeuwen-Lemmen
Zusje van Sjoerd
Olieslagerstraat 12
5975 VR Sevenum

Op ma 13 juni (2e Pinksterdag)
theatershow bij Froxx in Horst.
Horster danstalenten te zien in een
wervelende show! Er zijn nog enkele
kaarten beschikbaar voor 11:00 of
15:00u. Reserveren op tel. 477 01 11.

proberen we te laten zien èn voelen hoe
zwaar het leven en werken in de Peel is
geweest. Zo komt het boek van Jacques
Vriens langzaam tot leven.”
Bovendien krijgen ze uitleg over
het ontstaan van het veengebied. In en
om het museum is een zo’n levendig
mogelijk beeld van de Peel gecreëerd.
Joke: “De leerlingen mogen ook de sfeer
proeven in een plaggenhut, kenmerkend voor de leefomstandigheden in de
Peel. Met de deur dicht, welteverstaan.
Voor sommigen heel spannend, anderen
vinden het best wel eng. Het is daarbinnen behoorlijk donker en krap.”
De kennismaking van de leerlingen
met het leven in de Peel legt aardige
contrasten bloot. “Zo waren er laatst
twee meiden, die zeiden dat de spinnenwebben in de hut van Rowwen Hèze
wel eens opgeruimd mochten worden.
Toen ik vertelde dat de webben juist
moesten blijven zitten om de vliegen
te vangen, keken ze nogal vreemd op”,
lacht Joke. Scholen die meer willen
weten over het schoolproject van het
Peelmuseum, kunnen contact opnemen
met Joke Steeghs. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0493 52 92 66.

Geboren

Sven
16 mei 2011
Broertje van Jesper
Zoon van
Miriam Direks en Johan Hesen
Nieuwstraat 20
5961 HD Horst

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl
Hegelsom, tel. 398 15 46.

HEERLIJKE VERSE ASPERGES! bij VERHAEG
ASPERGES Kranestraat 38 Horst
Tel: 077 398 65 90 MA t/m VR: 10.00 12.00 en van 13.00 - 17.00 u ZA: 9.00
- 17.00 u, ZO: 11.00 - 12.00 u
twitter.com/verhaegasperges

De nacht van vrijdag op zaterdag
In de Kranestraat en st. Josephstraat
weer diverse autospiegels vernield.
Meld misdaad anoniem op 0800-7000
en laat de dader in plaats van de
benadeelde voor de kosten opdraaien!

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

Verloren knuffel meneer muis. Onze
dochter is afgelopen zaterdag 21 mei
bij de speeltuin van Mart Roeffen haar
lievelingsknuffel “Meneer Muis” verloren. Ze zou hem weer heel graag terug
willen zien! Tel. 06 46 32 18 40

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
Leunen-Venray
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl
M 06 - 51 13 53 64

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

Hoge pauselijke onderscheiding
Riet Greweldinger
Tijdens de heilige mis ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de KBO ontving Riet Greweldinger de
pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote. Deze hoge onderscheiding
wordt uitgereikt aan personen die opmerkelijke verdiensten hebben geleverd voor geloof, kerk of maatschappij. Mevrouw Greweldinger heeft zich gedurende vele jaren ingezet in tal van maatschappelijke
functies, zowel lokaal, regionaal als provinciaal. Daarnaast was zij politiek actief voor het CDA en bekleedde
zij tal van functies met betrekking tot de kerk en samenleving.

Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl
Terugblik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl
Uw kind ontbijt niet (goed)?
Probeer het drinkontbijt van Optimaal
Vitaal; eenvoudig, zeer gezond èn erg
lekker! 06 31 78 03 05 of mail
info@optimaalvitaal.com
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen, Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38.
Ook alle merken scooters.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
AANBIEDING!!! Div. soorten vaste
planten 50% korting o.a. geranium,
echinacea, hosta enz. Meer info zie;
www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (130 srt.) ook grote potten,
(bijz.) vaste planten, bodembedekkers,
heesters, grassen. Oude Heldenseweg
Maasbree. Open zaterdag van
9.30-16.30 uur of bel: 06 40 32 71 08/
077 465 32 83

Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
Te huur: bedrijfs/atelier of opslagruimte aan een zichtlocatie tussen
Horst en sevenum. 60 m2 per ruimte.
info: 077 398 75 76 of 06 16 81 53 11
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Enthousiaste, ondernemende mensen
gezocht die willen leren werken als
welzijnscoach. Werken vanuit huis,
eigen uren indelen. Ondersteunende
training en begeleiding.
www.welzijnspraktijksevenum.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Zaterdag 21-05-2011 horloge
gevonden! Bij de rotonde op de
Venloseweg in Horst. Eigenaar mag zich
melden: 077 398 56 46

Te Koop Pioenrozen €2,- per bos.
Fam Klomp, Nieuwepeeldijk 35, America Kleurentherapie. Een massage van de
Tel: 077 464 13 80
voeten met rode olie voor meer enerOpheffingsuitverkoop alle potten, be- gie. Bij vermoeidheid of koude voeten.
May Proosten 077 398 61 14.
tonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Te koop gevraagd perceel landbouwgrond min. 1 ha, voor direct of op
termijn. 06 53 10 43 85
Gevraagd poetshulp in Meterik,
± 3 uur per week. Tel. 06 25 21 57 40

Quin Janssen
en

Kim Oymans
gaan trouwen
op 3 juni 2011 om 13.00 uur in
het gemeentehuis van
Horst aan de Maas.
Van 19.00 tot 20.00 uur is er
gelegenheid tot feliciteren
en om het glas te heffen in
Zaal de Meulewiek in Meterik.
Ons adres:
Campagneweg 23
5964 PH Meterik
Verloren knuffel meneer muis. Onze
dochter is afgelopen zaterdag 21 mei
bij de speeltuin van Mart Roeffen haar
lievelingsknuffel “Meneer Muis” verloren. Ze zou hem weer heel graag terug
willen zien! Tel. 06 46 32 18 40
Nu te huur bij STER VIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: The Tourist - The
Green Hornet - Hereafter - The Dilemma
- Stone - Across the Line - Loft - Skyline
- Sonny Boy -- ACTIE: 2 dagfilms en 2
weekfilms voor € 10.

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens
Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl
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Nieuwe stichting
wil Grubbenvorst op de
kaart zetten
Samenwerken deden de stichtingen Aspergedorp Grubbenvorst, Parel aan de Maas en Grubbenvorst Promotion
al langer. Per 1 januari 2012 gaan de drie organisaties fuseren. Tijdens het aspergefeest op zondag 12 juni wordt de
nieuwe stichting gepresenteerd waarbij de drie eerdergenoemde stichtingen onderdeel van gaan uitmaken. Dan
pas wordt ook de nieuwe naam en het logo aan het grote publiek gepresenteerd.

le tu
20% korting op onze he

inmeubelcollectie!

Alleen op vrijdag 27 en

zaterdag 28 mei

Niet in combinatie met acties

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

Servaas Huys, Huub Coenen en Roy Knelissen
Voorzitter Huub Coenen van
stichting Aspergedorp Grubbenvorst:
“In feite streven alle drie de stichtingen
hetzelfde na. We willen Grubbenvorst
op de kaart zetten. We werkten al
wat langer samen met Grubbenvorst
Promotion en de dingen dubbelop doen
is niet handig. De nieuwe stichting
zal straks hét aanspreekpunt zijn voor
alles wat er in ons dorp georganiseerd
wordt. Dat schept duidelijkheid voor
zowel de inwoners van ons dorp alsook
voor sponsoren van evenementen”,
zegt Coenen.

Samenwerking leidt
tot fusie
Voor voorzitter Roy Knelissen van
de stichting Grubbenvorst Promotion
is de fusie tussen de drie stichtingen
een logische stap. Een eerste aanzet tot
samenwerking werd gegeven tijdens
het Rozenfestival 2004 in Lottum.

Toen hebben we gezamenlijk met
Aspergedorp Grubbenvorst de Witte
Dame als aspergesteekster uitgebeeld.
We kennen elkaar. Officieel gaat de
nieuwe stichting per 1 januari 2012
van start. Om de lopende zaken af te
wikkelen blijven we dit jaar nog actief”,
zegt Knelissen.
Ook voor de stichting Parel aan
de Maas is fuseren een logische
stap. Voorzitter Servaas Huys: “We
vervulden dezelfde rol als de andere
stichtingen, maar waren eigenlijk een
buitenbeentje. Parel aan de Maas
organiseerde ook activiteiten in
Grubbenvorst die niet voor alle inwoners van het dorp bestemd waren. Een
voorbeeld van zo’n evenement waren
de Europese biljartkampioenschappen
in Grubbenvorst. De publieke belangstelling was er wel maar niet zozeer
vanuit de Grubbenvorster gemeenschap. Het was geënt op de biljartsport
maar niet iedereen houdt daarvan en

donderdag vrijdag zaterdag
★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
★ Aardbeienvlaaitje
3+1 GRATIS

dat is begrijpelijk. Bovendien merkten
we de laatste jaren dat de ‘drive’ er
bij een aantal bestuursleden niet meer
was. Reden voor ons om te stoppen
met het organiseren van activiteiten”,
zegt Huys.

Eén ‘promotieclub’
voor Grubbenvorst
Met de bundeling van alle kennis
en kracht kan de nieuwe organisatie
zich duidelijker naar de gemeenschap
profileren. Tot nu toe wisten veel
inwoners uit het Maasdorp niet welke
stichting waarvoor verantwoordelijk
was. Bij het zoeken naar sponsoren
voor een te organiseren evenement
leidde dit vaak tot verwarring. Eén
organisatie moet daar verandering in
brengen. Niet alleen voor eventuele
geldschieters, maar ook voor lokale en
regionale overheden alsmede voor de
inwoners van Grubbenvorst zelf.

Oprichting Jeugdbrandweerkorps Horst aan de Maas

maandag dinsdag
woensdag
★ Croissants
0,50 per stuk
★ Muffin
4+1 GRATIS

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

AL 30 JAAR!

In Nederland zijn meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen actief. In deze korpsen wordt jongens en meisjes
een aantal aspecten van het brandweervak bijgebracht. Een van de doelstellingen daarbij is dat kinderen door
kunnen stromen naar de vrijwillige of beroepsbrandweer. Anders gezegd: de jeugdbrandweer wordt onder meer
gezien als een kweekvijver voor de ‘volwassen brandweer‘.
De brandweer van Horst aan
de Maas start binnenkort met een
campagne om te komen tot de
oprichting van een jeugdbrandweerkorps. De campagne richt zich op
enthousiaste jongens en meisjes tussen 12 en 15 jaar die in de gemeente
wonen en hun vrije tijd zinvol willen
besteden. Door zich aan te melden
voor de jeugdbrandweer geven zij
aan interesse te hebben voor het
brandweerwerk.

Het jeugdbrandweerkorps is
een soort opleiding voor het brandweerkorps. Er wordt (twee)wekelijks
geoefend. De ene keer gaat het om
het opbouwen van waterwinning, de
andere keer ligt de nadruk op de verkenning van een brand. Het kan echter
ook voorkomen dat, als voorbereiding
op de praktijkoefening, eerst een
theorieles wordt gegeven. Daarnaast
is het de bedoeling om deel te nemen
aan brandweerwedstrijden, waarbij

het geleerde in praktijk kan worden
gebracht. Bovendien worden er
verschillende bezoeken gebracht aan
brand-gerelateerde activiteiten.
Tijdens de campagne zal de slogan ’Fire Fighter, the next generation’
gebruikt worden om de aandacht van
de doelgroep te krijgen. De jeugdbrandweer krijgt in Horst aan de Maas
de beschikking over een eigen voertuig, kleding en materialen, waarmee
geoefend wordt.

ZONNESTUDIO
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Informatieavond op 30 mei in het gemeentehuis
COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

9chts5 p.p.

sle

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30
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Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06 5306225354222554 25
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

Burger Hulpverlening
in Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas en betrokken verenigingen/stichtingen zetten samen met de Regionale
Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAV LN) een netwerk voor burgerhulpverlening op. Het project heeft de
naam Burger Hulpverlening Horst aan de Maas gekregen. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding van een
circulatiestilstand gealarmeerd met een sms. Het is een soortgelijk systeem als ‘Burgernet’ van de politie, waar
mensen die dat willen ook gebiedsgebonden berichten krijgen wanneer men zich van tevoren op die dienst heeft
geabonneerd. Het project Burgerhulpverlening Horst aan de Maas houdt op 30 mei een informatieavond.
Wanneer een melding van
een (mogelijke) reanimatie via
112 binnenkomt bij de Meldkamer
Ambulancezorg, sturen zij niet alleen
twee ambulances op pad, maar worden
ook de bij het netwerk aangesloten
vrijwilligers gealarmeerd. Dit gebeurt
via een sms-bericht. Er worden altijd
twee groepen ingeschakeld via de
sms. Een groep wordt opgeroepen om
de basale reanimatie op te starten.
De andere groep krijgt bericht om
eerst de AED (Automatische Externe
Defibrillator) op te halen, alvorens tot
hulpverlening over te gaan. Op deze
manier gaat er minder kostbare tijd
verloren en kunnen meer mensenlevens worden gered. Op de website van
www.burgerhulpverleninglimburg.nl
vindt u meer informatie over het
project.
De gemeente Horst aan de Maas
is op zoek naar vrijwilligers voor het
netwerk van Burger Hulpverlening

Horst aan de Maas. Inwoners met een
geldig reanimatiediploma en/of een
AED-diploma of inwoners die van plan
zijn dergelijke diploma’s te halen, kunnen zich opgeven voor het netwerk.
Ook zoekt de gemeente naar personen
en instanties die een AED in bezit hebben. Hoe groter de groep, hoe beter het
systeem gaat werken.
Voor Burgerhulpverlening Horst
aan de Maas vond in maart de eerste
informatieavond plaats voor inwoners
die geïnteresseerd zijn in deelname
aan het netwerk. Voor hen, die deze
avond niet aanwezig konden zijn
wordt een tweede avond georganiseerd. Deze vindt plaats op 30 mei
om 20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis in Horst. Tijdens deze
informatieavond krijgen belangstellenden meer informatie over het
project en zal geïnventariseerd worden
hoeveel geïnteresseerden er zijn voor
deelname aan het project en wie een

reanimatiecursus wil volgen. Voor
deze informatieavond kan men zich
via e-mail opgeven bij e.spikmans@
horstaandemaas.nl
Het doel van het project is te
komen tot een structureel dekkend
netwerk van burgerhulpverleners die
kunnen reanimeren en/of een AED
kunnen gebruiken. Daarnaast dient
er een AED-netwerk te komen in de
gemeente Horst aan de Maas, inclusief
de AED’s die bij bedrijven worden
gebruikt. Om zicht te krijgen op alle
locaties verzoekt de projectgroep de
bedrijven, die voor hun eigen medewerkers de beschikking over een AED
hebben om dat te melden. Deze kunnen vervolgens worden opgenomen in
het systeem. Ook BHV-ers die zich waar
nodig voor de buurt willen inzetten,
kunnen in het systeem worden opgenomen. Doorgeven van info en aanmelden voor de informatieavond kan via
genoemde e-mail adres.

www.degroenevakmanronseuren.nl

Indoorspeel- en kinderboerderij

‘t Platteland
Zondag 5 juni open dag
van 11.00 tot 18.00 uur
entree gratis
KOM SPELEN!

Opvoeden en opgroeien
Weet u wat uw kind allemaal
doet op het internet?
De wereld waarin de opvoeding van jeugdigen plaatsvindt, is erg veranderd. De opvoedingsruimte van
kinderen bestond voorheen uit drie milieus: het gezin, de school en de wereld daarbuiten. Inmiddels is er een
vierde milieu ontstaan: het virtuele milieu (tv, computer, internet, games, mobieltjes etc). Kinderen komen op
steeds jongere leeftijd in aanraking met het virtuele milieu. Op het internet is alles mogelijk, je kunt er
prachtige dingen vinden, maar helaas ook narigheid. Een feit is dat het virtuele milieu al vanaf jonge leeftijd
een grote invloed heeft op de vorming (kennis en vaardigheden) van kinderen!

Dinsdag t/m zondag, open van 11.00 tot 18.00 uur

Hoofdstraat 10
5961 EZ Horst
Tel: 077 3986577
Email: info@villahair.nl

Hairextensions
Altijd al een mooie volle bos lang haar willen hebben?
Dan heeft Villa Hair de oplossing voor jou!!
Complete haarverlenging v.a. € 250 euro (125 stuks/30 cm)
Voorjaarsaanbieding :

haarverlenging
nu 20% korting op een complete
Dit is inclusief:
* intake gesprek
* speciale extensionsborstel
* 3 maanden garantie
* gratis tussentijdse controle

Is uw kind ook altijd online?
Jeugdigen praten online veel met
elkaar via MSN, Hyves of Facebook.
Ze leggen sneller sociale contacten,
die ook ze ook weer snel verbreken.
Online kun je als jeugdige doen en
zeggen wat je wilt. Je kunt er jezelf
zijn, maar ook iemand anders. Het
voelt er veilig omdat je anoniem bent
en onveilig omdat je nooit zeker weet
wie de ander écht is. In Nederland is
zo’n 98% van de jeugd online.

identiteit. Dat de ander zich bijvoorbeeld jonger voordoet dan hij/zij
daadwerkelijk is. Denk hierbij aan
oudere mensen die in contact willen
komen met jongere kinderen voor
bijvoorbeeld seksuele doeleinden of
kinderen die met opzet een andere
identiteit (nickname) aannemen om
iemand anders te pesten. Ook blijkt
in de praktijk dat kinderen snel hun
privégegevens op het internet zetten.
Dit kan een inbreuk zijn op de privacy
van uw gezin en het kan gevaarlijk
zijn. Maar wat als uw kind via de
Gevaren van het internet
computer wordt gepest of lastig
Wat veel jeugdigen niet weten
gevallen? Als ouder is het belangrijk
is dat het internet ook gevaren
om een standpunt in te nemen over
met zich mee kan brengen. In de
het gebruik van internet en afspraken
praktijk blijkt dat jeugdigen die via
te maken met uw kind. Om uw kind
MSN of Hyves met (een onbekend)
iemand zitten te kletsen, zich op dat goed te kunnen begeleiden in dit
virtuele milieu is het van belang dat u
moment niet voor kunnen stellen
er zelf voldoende vanaf weet.
dat de ander kan spelen met zijn

Op 8 en 9 juni biedt het CJG Horst
aan de Maas-Venray u als ouders/opvoeders praktische informatie rondom
dit thema. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op www.mijncjg.nl.
Judith Tonnaer
Afdeling Preventie & Informatie
Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

26
05

www.horstaandemaas.nl

Stap vooruit met
digitale
dienstverlening

nieuws 07

Oudijzerdiefstal in Meerlo
Een sterk staaltje diefstal in Meerlo. Uit de verzamelcontainer aan de Keuter verdwijnt regelmatig oud ijzer.
De opbrengst hiervan komt normaal gesproken ten goede aan fanfare Eendracht uit Meerlo. Nu loopt men echter
inkomsten mis. Met de stijging van de oudijzerprijs wordt het steeds aantrekkelijker voor het dievengilde om toe te
slaan. Dit gebeurde eerder al in Lottum, waar de plaatselijke harmonie de dupe werd van deze praktijken. En nu is
men blijkbaar ook in Meerlo actief.

Het is voortaan mogelijk voor de inwoners van Horst aan de Maas
om tien producten en diensten volledig digitaal te verkrijgen via
www.horstaandemaas.nl
• Bewijs van Nederlanderschap
• Geheimhouding van persoonsgegevens
• Bewijs van in leven zijn (‘attestatie
de vitae’)
• Verstrekking van persoonsgegevens
Met behulp van DigiD worden
automatisch alle persoonsgebonden
gegevens ingevuld, waardoor het
aanvragen extra snel gaat.
Landelijke cijfers geven aan dat
gemiddeld 15% bespaard wordt op de
doorlooptijden in een digitaal proces.
De gemeente wil burgers stimuleren
zoveel mogelijk gebruik te maken
van de mogelijkheid om producten
en diensten digitaal aan te vragen. Zo
is het aanvragen van een uittreksel
GBA ruim 30% goedkoper via internet
dan via de balie. Daarnaast worden
er regelmatig cadeaubonnen verloot
onder de digitale aanvragers.

Hiermee wordt een volgende
forse stap gezet in de richting van
het verbeteren van de digitale
dienstverlening. Eerder startte de
gemeente met het digitaal verwerken van inkoopfacturen. Horst
aan de Maas is hiermee de eerste
gemeente van Nederland met het
certificaat e-factureren. De volgende
tien producten en diensten zijn
voortaan via het digitale loket van de
gemeente www.horstaandemaas.nl
te verkrijgen:
• Uittreksel GBA
• Uittreksel burgerlijke stand
(geboorte, overlijden, huwelijk/
echtscheiding)
• Verhuizing binnen de gemeente
• Verhuizing vanuit een andere
gemeente
• Emigratie
• Verklaring naamgebruik

Om te achterhalen wie er achter
deze diefstallen zit, heeft men duidelijk
zichtbaar een camera in de buurt van
de container opgehangen. Deze dient
ter afschrikking van de oudijzerdieven
en tevens voor diegenen die vuilnis-

zakken en koelkasten in de container
dumpen.
Onze verslaggever constateerde
echter dat er een kleine kink in de communicatie-kabel zit tussen de fanfare
en de beheerder van het terrein, waar

de container is geplaatst. Pal voor de
camera staat een grote stapel kisten,
die het zicht op de container volledig
belemmerde. Wellicht moet men nog
eens een nieuwe blik op deze situatie
werpen?

Zóóóóóóveel
te doen!
Eén, twee
drie juli 2011...

cambri
nuskun
stende
buren!
www.cambrinuskunstendeburen.nl

Beleef het festival Cambrinus, Kunst & de Buren
1,2 en 3 juli op de Venrayseweg in Horst!

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Flores in Terra BV

De specialist in exoten en mediterrane planten

OPEN DAGEN 2011

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 4 juni t/m maandag 13 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54
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Zeskamp Griendtsveen
De schooljeugd van Griendtsveen deed op zaterdag 21 mei mee aan de vijfde editie van de jaarlijkse zeskamp.
Ruim 90% van de schoolkinderen had zich opgegeven en in totaal zeven verschillende teams streden over acht
spectaculaire hindernissen.

Zo was er bijvoorbeeld een buikschuif- en stormbaan, een kruiptunnel
waarbij de kinderen onder een kruipnet
door moesten en een uitgezet parcours
dat de kinderen met een grote bal van
meer dan een meter doorsnede moes-

ten nemen. Ze kregen extra punten
als ze een mooie groepsnaam zouden
verzinnen. De winnaars kozen Bassie
en Adriaan, vernoemd naar hun coach
Bas. De ‘Turbo Kids’ waren tijdens deze
zeskamp de beste en namen de wis-

selbeker mee naar huis. De ‘Razende
Meisjes’ zijn tweede geworden en
de ’Koekwouzen’ werden derde. De
organisatie van het evenement was
in handen van RKSV Griendtsveen en
Kindervakantiewerk.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
geraniums hang en staand € 0,59

alle soorten winte
rgroente en fruitp
lanten
al voor € 0,10 per
stuk. Chrysanten
stekken
pus 2.2
grote winterharde palmen trachycar
voor € 149,meter hoog, dikke stam van € 295,Lavendel € 0,49 per stuk

een grote hangpot voor € 7,95
en nog veel meer kuipplanten

gratis een tuinplan laten

maken

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

Reünie Lagere School Melderslo
Op 13 april jongstleden vond een bijzondere reünie van de R.K. Lagere School in Melderslo plaats.
Zestien oud-leerlingen van de klas van 1940-1948 kwamen na bijna zeventig jaar weer bij elkaar.
Binnen de schitterende entourage van Museum de Locht in Melderslo wisselden zij prachtige anekdotes
en hun ongetwijfeld boeiende levensverhalen uit. Op beide foto’s zijn leerlingen van destijds te zien. Weet u
nog wie wie is?

nieuws 09
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Vroeg einde aspergeseizoen
Het aspergeseizoen zal dit jaar niet tot de traditionele einddatum lopen. Normaal gesproken eindigt het seizoen
op 24 juni, de naamdag van Sint Jan. Het warme en zonnige voorjaar heeft de oogst twee weken eerder op gang
gebracht en dit jaar stoppen veel aspergetelers net voor of net na het pinksterweekend met oogsten.

’a-asperge’ met een diameter van 16
tot 20 millimeter”, zegt Besouw. De teler heeft bij zijn vollegrondstuinbouwbedrijf ook nog ’t Gruntehöfke, een
groentewinkeltje. “Of het een blijvende
trend is weet ik niet, maar steeds meer
klanten vragen naar geschilde asperges. De dikkere sorteringen zijn daarbij
minder in trek dan de wat dunnere
asperges”, zegt hij.

Geschilde asperges
in trek

Ondanks de vroege start van het
aspergeseizoen is teler Ton Besouw uit
Grubbenvorst tevreden over de prijs
van zijn asperges. In vergelijking met
vorig jaar krijgt hij gemiddeld genomen
30 tot 40 eurocent minder voor een ki-

logram asperges. Daartegenover staan
wel veel meer kilogrammen dan hij in
2010 uit de grond haalde.

Vroege start
aspergeseizoen

De kwaliteit van de asperge
beoordeelt de teler in het algemeen als
goed. “Wat ik wel merk, is dat de vraag
naar ‘dubbel a-asperge’ (diameter van
18 tot 20 millimeter) afneemt. Ik krijg
steeds meer vraag naar gewone

Veel telers stoppen met steken
zodra zij de beoogde kilogrammen per
hectare geoogst hebben. De opbrengst
per hectare asperges ligt over een heel
seizoen tussen de 9.000 en 10.000
kilogram. “Ik verwacht dat wij daar
net voor Pinksteren al op uitkomen.
We steken dan weliswaar nog wel even
door, maar niet tot 24 juni”, aldus de
Ton Bewouw. Hij voorziet een redelijke
middenprijs voor zijn asperges op de
veiling. “Je kunt daar pas iets over
zeggen als het seizoen helemaal voorbij
is. We kunnen de achterstand nog best
inlopen want de prijs zou na Pinksteren
weleens kunnen aantrekken”, meent
Besouw.
Aspergeteler Harrie van Hegelsom
uit Grubbenvorst laat dezelfde geluiden
horen. “Ik denk dat Besouw gelijk heeft
en dat de eindbalans niet nu, maar
na afloop van het seizoen gemaakt

wordt. Wat ik merk, is dat de asperges
wat minder dik zijn nu het al zo lang
droog is en die leveren op de veiling
minder op. Omdat ik niet op alle velden
plastic folie over de aspergebedden
heb liggen, zou regen welkom zijn.
Over de kwaliteit van de asperges ben
ik tevreden, al zou de prijs natuurlijk
wel iets hoger mogen zijn. We zien het
wel aan het einde van het seizoen”,
zegt hij.

Veel telers stoppen
met Pinksteren
Aspergeverkoopmedewerker
Wouter Willems van ZON Fruit &
vegetables denkt dat na Pinksteren
de aanvoer van asperges fors daalt.
Over de prijs tot nu toe zegt hij:
“Op dit moment is de prijs van
asperges wat minder hoog. Als oorzaak
zie ik een behoorlijke toename van
groenten uit de vollegrond die massaal
aangevoerd worden. Tot en met week
twintig hebben de asperges een
gemiddelde prijs van net iets boven de
3 euro opgeleverd. Of daar nog iets bij
komt, durf ik niet te zeggen. Ik denk
wel dat een verminderde aanvoer na
Pinksteren de prijs van de asperge ten
goede komt.”
Voor veel aspergetelers is dat een
schrale troost want naar verwachting
meer dan de helft van alle telers zal
dan al zijn gestopt.
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St. Lambertusplein 12
T 077-3986464
Als vanouds is onze
winkel in ROGGEL
elke zondag geopend!

Van 13.00 uur tot 17.00 uur
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Themabijeenkomst media-opvoeding voor ouders en professionals

De leuke kanten én de gevaren van gamen en internet
Op woensdag 8 en donderdag 9 juni organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas - Venray
(CJG) een themabijeenkomst voor ouders en professionals die met jongeren werken. Het thema van deze bijeenkomsten is ‘Media-opvoeding; de leuke kanten én de gevaren van gamen en internet.’
Tijdens de themabijeenkomst
worden de deelnemers meegenomen
in een twee uur durende interactieve
presentatie over hoe je als ouder of
professional kunt omgaan met kinderen

die de nieuwe media ontdekt hebben.
Een leerzame avond, met tips voor
een goede mediaopvoeding en soms
schokkende cijfers en beelden. Niet
om gamen en internet in een kwaad

daglicht te zetten, maar om aandacht
te geven aan de gevaren die een
kind kan lopen. Het CJG heeft de heer
Lei Seuren uitgenodigd als gastspreker.
Lei heeft naast zijn werk bij de politie

Toename aantal
aanrijdingen met reeën
Rond deze tijd van het jaar krijgen reegeiten kalfjes. Pasgeboren kalfjes geven geen reuk af en zij houden zich
enkele weken schuil waarbij hun gevlekte vacht dient als schutkleur. Kort daarna begint de bronsttijd die duurt tot
juli, augustus. Een onrustige tijd waarin de reegeiten hun kalveren van vorig jaar verjagen en de bokken hun
territorium afbakenen.
De bronsttijd is een tijd waarin
reeën veelvuldig drukke wegen oversteken. Met alle gevolgen van dien
want het aantal auto’s dat het leefgebied van de dieren doorkruist neemt
toe. Een aanrijding met wild zit dan ook
in een klein hoekje.
Volgens Lottumer René Breukers,
gediplomeerd jager en in bezit van
het certificaat Wildhygiëne, neemt het
aantal reeën in Wildbeheereenheid
(WBE) Meerlose Baan nog steeds toe.
Het gebied van de WBE Meerlose
Baan strekt zich van Grubbenvorst
tot Wanssum en er houden zich hier
momenteel tweehonderd reeën op.
De WBE heeft een reewildcommissie
ingesteld voor de uitvoering van reewildbeheer. Door tellingen en schattingen van reewildjarers weet men vrij
nauwkeurig hoe het met de reepopulatie gesteld is.
Het aantal reeën stijgt nog steeds
en daarmee ook de kans op verkeersslachtoffers en schade. Breukers:

“Ook is het verkeer veel intensiever
geworden en dat vergroot de kans op
aanrijdingen. Wanneer men een ree
tegen de auto krijgt, kan men het beste
de politie bellen. Zij beschikken over
een lijst met namen van jagers in het
dorp waar het ongeluk plaatsvond. Die
jager helpt de bestuurder van de auto
bij het zoeken naar een oplossing. De
toestand van het aangereden ree wordt
door de jager beoordeeld en indien nodig wordt het uit zijn lijden verlost. Een
dierenambulance bellen is niet altijd
de beste oplossing volgens Breukers.
“Voorkomen van onnodig lijden van
het ree is het belangrijkste. Bovendien
kunnen de jagers het dier keuren
op gezondheid en kan de leeftijd en
het geslacht van het dier worden
vastgesteld. Alleen wanneer men bij
een aanrijding kan aantonen van wie
het dier is, kan men de opgelopen
schade verhalen op de verzekering
van de eigenaar van het dier. In deze
gevallen is dat niet mogelijk omdat

het wild betreft”, zegt de Lottumer.
Alleen al in Lottum is het WBEgebied 1.250 hectare groot. Hiervan
is 150 hectare van Staatsbosbeheer
waarop niet gejaagd mag worden
door leden van de WBE Meerlose
Baan. Dat is de reden waarom de
reewildpopulatie in de gebieden van
Staatsbosbeheer erg groot is. De reeën
verlaten ’s avonds en ’s nachts de
gebieden van Staatsbosbeheer op zoek
naar voedsel. In de vroege ochtenduren
gaan de dieren weer terug. Ruim 1.000
hectare grond is van particuliere grondbezitters die voor wildbeheer getekend
hebben. Het centrum van Lottum valt
buiten die 1.000 hectare. Om de wildpopulatie, in het bijzonder het reewild,
te kunnen beheren, is nauwkeurige
vastlegging nodig. Ook in de gebieden
van Staatsbosbeheer waarmee de WBE
Meerlose Baan momenteel gesprekken
voert. “Dit vraagt veel tijd en energie
van de jagers, maar dat hebben we er
graag voor over”, aldus Breukers.

een adviesbureau met betrekking
tot media-opvoeding. Na afloop van
de presentatie kunnen schriftelijk en
mondeling vragen gesteld worden aan
een forum van deskundige partners van
het CJG. Ook is er een informatiemarkt.
Enkele partners van het CJG presenteren
hun aanbod op het gebied van mediaopvoeding en verslavingspreventie.

Nog geen extra geld voor
clubs en verenigingen
De gemeenteraad heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering
het voorstel van B&W van de gemeente Horst aan de Maas om 50.000
euro extra subsidie te geven aan verenigingen in meerderheid afgekeurd.
Ook is een aantal clubs en verenigingen nog in onzekerheid over de
hoogte van hun subsidie.
De verantwoordelijk wethouder
Loes Wijnhoven wilde met de extra
50.000 euro het subsidiebedrag van
2006 gelijk trekken naar het prijsniveau van 1 januari 2012. Ze had
hiervoor alleen nog geen dekking in
de begroting gevonden.
De raad had eerder bepaald dat
er niet meer aan subsidies voor verenigingen uitgegeven mocht worden dan in 2006. Essentie, PvdA-PK,
D66 en de SP willen het college aan
de afspraak houden. Zij willen eerst
afwachten of het college hiervoor
voldoende geld kan vinden.
Daarnaast stelden de partijen
Essentie en PvdA-PK voor om
nog eens stevig te discussiëren
over de bijdrage voor een aantal clubs en stichtingen. Het gaat
daarbij om de Stichting Klassiek
op Locatie, Stichting Cambrinus
Concerten, Kerkgenootschappen,
Ouderenverenigingen,

De Maassche persoonlijke service

De Maassche bv
Vestiging Venlo
Hudsonweg 1
5928 LW Venlo
T (077) 355 23 33

BMW maakt
rijden geweldig

De Maassche, uw persoonlijke BMW- en MINI-dealer

De bijeenkomsten vinden plaats
op woensdag 8 juni van 19.30 tot
22.00 uur in het Dendron College in
Horst en op donderdag 9 juni van
19.30 tot 22.00 uur in het Raayland
College in Venray.
Voor opgave en informatie over
deze gratis toegankelijke bijeenkomsten kijk op www.mijncjg.nl

Vrouwenverenigingen, diverse
instanties die zich bezighouden
met hulpverlening, het Platform
Mondiale Samenwerking en het
Hobbygilde. De partijen SP en D66
steunden ook dit deel van het
voorstel.
Essentie en PvdA-PK stellen dat
het niet gezegd is dat deze clubs en
stichtingen geen, meer of minder
subsidie krijgen. Ze vinden alleen
dat ze nog eens goed tegen het licht
geplaatst moeten worden als het
gaat om de doelstellingen van de
gemeentelijke bijdrage.
Het CDA steunde het voorstel van het College van B&W
om eenmalig met 50.000 euro
te indexeren. Volgens Annemie
Craenmehr van het CDA willen zij de
verenigingen graag duidelijkheid geven. Zij benadrukt dat het gaat om
een correctie en niet een verhoging
van het totale subsidiebedrag.

25%
korting op
alle jacks*
20% korting
op de zomercollectie*
Speciale
aanbiedingen in
de winkel met
kortingen
tot wel 50%
* tenzij anders aangegeven

Van links naar rechts de medewerkers van de werkplaats:
Jos van der Sterren, Roel Schmitz, Paul Mulder, Jack Titulaer, Matty Kater en Harald van Lin

www.demaasschebmw.nl • www.demaasschemini.nl

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Citaverde College en Wonen Limburg
tekenen samenwerkingsovereenkomst
Op woensdag 18 mei hebben Citaverde College en Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin zij afspreken om intensief samen te werken bij het uitvoeren van maatschappelijke stages en
onderwijsprojecten in de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas.

van Interieur & Vormgeving etalages ontworpen. In de etalages komt
(beeld)materiaal van de samenwerkingsprojecten. De leerlingen voerden
deze opdracht geheel zelfstandig uit.
Zij brachten een bezoek aan de twee

kantoren van Wonen Limburg, maakten
achtereenvolgens een plan van aanpak,
gingen aan de slag met een ontwerp
en voerden het uit. Het resultaat onthulden zij na de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst.

Horst aan de Maas wil meer
kwaliteit bibliotheken
Het gemeentebestuur wil in overleg met de bibliotheken en schoolbesturen een kwaliteitsslag maken bij de bibliotheekvoorzieningen.

Hassan Najja en Ton Hermans bezegelen de samenwerkingsovereenkomst met een handdruk
De heer Ton Hermans, directeur
van Citaverde College locatie Horst en
Hassan Najja, directeur van drie kantoren van Wonen Limburg ondertekenden
de overeenkomst. Dit gebeurde in het
bijzijn van enkele leerlingen van de
school. Na de ondertekening onthulden

zij één van de drie ‘etalages’ waarin
(beeld)materiaal komt van toekomstige
samenwerkingsprojecten. Bij wijze van
pilot hebben achttien leerlingen uit de
derde klas van het vmbo hun steentje
bijgedragen aan de introductie van het
nieuwe woonruimteverdeelsysteem

Thuis in Limburg. Zij hielpen woningzoekenden bij het wegwijs maken
op www.thuisinlimburg.nl Voor de
kantoren van Wonen Limburg in Horst
en Panningen en voor de aula van
het Citaverde College in Horst hebben
derde en vierdejaars mbo-leerlingen

Om dit voor elkaar te krijgen wil
de gemeente dat het aanbod van
bibliotheken aan een aantal criteria
voldoet. Het aanbod moet zo breed
en actueel mogelijk zijn en vanuit
één bibliotheekorganisatie worden
aangestuurd. Verder moet het aanbod
goed toegankelijkheid zijn (ook
digitaal) en zoveel mogelijk bijdragen
aan taal- en leesontwikkeling, leesbevordering, mediawijsheid en culturele vorming van de jeugd. Om dit
nieuwe bibliotheekbeleid nader uit
te werken hebben B&W op 26 april
2011 ingestemd met het projectplan
Harmonisatie bibliotheekvoorziening
Horst aan de Maas. Om het beleid
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nader uit te werken zijn twee projectgroepen ingesteld die hun bevindingen en ideeën voorleggen aan een
stuurgroep, bestaande uit bestuurders
van de betrokken organisaties en de
gemeente. De eerste projectgroep
richt zich op de mogelijkheden om
de uitleenpunten van de bibliotheek
onder bepaalde voorwaarden onder te
brengen in basisscholen. De tweede
projectgroep richt zich op de loskoppeling van de Sevenumse bibliotheekvestiging uit het samenwerkingsverband Groeibibliotheken Maas en Peel
om deze voorzieningen vervolgens
onder te brengen bij de Stichting
BiblioNu.

JOSEPH GUY
VS COGNAC

JOSEPH GUY
VSOP COGNAC

BACARDI
SUPERIOR RUM

CAMPARI
BITTER

BOLS
CORENWIJN

GRANT’S SCOTCH
BLENDED WHISKY

HOOGHOUDT
VODKA 37,5%

Weijs Herstraat 58 Horst tel. 077-3981463

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 23-5-2011 t/m 4-6-2011
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Open dag
Bloesem Remedies
en 3Vrouwen

winkel&bedrijf
nieuws
13

’t Hukske
Kwalitaria 2011

Starters
in de regio
Ring Diensten

Kwalitaria ’t Hukske aan het Wilhelminaplein in Horst is uitgeroepen tot
Kwalitaria van het jaar 2011.

Bloesem Remedies Nederland en De 3Vrouwen vieren hun 25-jarig
bestaan en daarom houdt het bedrijf op 4 en 5 juni van 10.00 tot 17.00 uur
een open dag aan de Sint Jansstraat in Meterik. De toegang is gratis.
Bloesem Remedies Nederland
is een distributeur en producent van
natuurlijke producten voor de gezondheid. Dit zijn onder andere bloesem
remedies, celzouten en essentiele oliën. Eigenaren Bram en Miep
Zaalberg zijn in 1986 in Venray gestart
met de distributie van de Californische
Flower Essences in Nederland en
tevens zijn ze begonnen met het
maken van de Nederlandse Bloesem
Remedies. Al snel werd de ruimte te
klein en verhuisden ze naar Meterik.
Samen met Miep en Bram werken tien
mensen in de winkel en groothandel.
Zeven jaar geleden is de winkel De
3Vrouwen er bij gekomen en na een
grondige verbouwing is daar nu een
salon en een grote winkel. In de salon

wordt met de biologische en natuurlijke producten van Primavera gewerkt.
De winkel heeft een groot assortiment
spirituele boeken, muziek, edelstenen,
natuurlijke verzorging, cosmetica
en vele soorten bloesem remedies.
Tijdens de open dag verzorgt Bram
Zaalberg rondleidingen in de tuin en
daarnaast zijn er demonstraties met
guasha en de natuurlijke cosmetica
van Primavera. Steve Johnson uit
Alaska geeft een lezing over de Alaska
remedies. Ook wordt er meer verteld
over de Schüssler celzouten. Norma
Prikanowski, bekend van het zesde
zintuig, vertelt over de nieuwetijdskinderen en Carla Baas geeft
uitleg over kinder remedies. Voor de
kinderen is er van alles te doen.

Het verhogen van
de leefbaarheid

Informatiemiddag Meterik

Freestyle competitie
paarden
Emiel Voest organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar de
trainingen voor de Nationale Freestyle-competitie. Deze vorm van
paardensport wordt steeds populairder.
lange lijnen. De regiokampioenen van
het onderdeel: dubbele lange lijnen
selecteren zich automatisch voor de
finale op zondag 11 september op het
Horse Event in Deurne. De proeven
die tijdens de finale worden getoond
zijn ‘echte’ dressuurproeven in de
klassen B (beginners) en L (licht),
compleet met standaardproeven en
jury-protocol. De jury wordt ook dit
jaar weer gevormd door Emiel Voest
en Tineke Bartels. Er wordt serieus en
deskundig gekeken naar de finaleproeven.
De entree bedraagt vijf euro per
persoon. Voor meer informatie kijk op
www.maramunten.nl of
www.freestylecompetitie.nl

Volgens het juryrapport blonk
het bedrijf uit in klantvriendelijkheid,
hygiëne en uitstraling in zijn geheel.
Om dit te vieren profiteren klanten
tot en met 30 juni van een aantal

aanbiedingen en dingen mee naar een
retro-scooter, die op zaterdag 2 juli
wordt verloot.
Voor meer informatie, kijk op
www.hethukske.nl/kwalitaria

Gratis kaartjes
muziekfeest Phicoop
Phicoop viert zaterdag 28 mei van 20.00 tot en met 01.00 uur haar
40-jarig jubileum met een muziekfeest in de Merthal in Horst.
Op deze avond staan optredens van
ApartY, de 3 J’s en Jan Keizer en Annie
Schilder op het programma.
Voor de eerste 50 liefhebbers die

zich zaterdagochtend vanaf 09.00 uur
melden aan de drogisterij-balie van
Phicoop, liggen twee gratis kaartjes
klaar. Op is op.

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
BTW tarief!*
Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!
Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

Activiteiten
Ring Diensten is een kleine
organisatie die op maatschappelijk verantwoorde wijze
wil ondernemen waarbij er
wordt gestreefd naar een
duurzame samenleving binnen
de kleine kernen van Horst aan
de Maas en de omliggende
woongemeenschappen. In
beginsel vinden de werkzaamheden van Ring Diensten
binnen een straal van honderd
kilometer plaats. Uitbreiding
van de te leveren diensten op
nationaal niveau behoort tot de
mogelijkheden en wordt per
aanvraag beoordeeld.
Ring Diensten is er vóór en
met mensen en is gevestigd in
Melderslo en biedt de volgende
drie diensten aan:
• tuinonderhoud
• huishoudelijke ondersteuning
• grafdiensten
De werkzaamheden binnen
deze drie diensten worden
uitgevoerd door mensen met
een arbeidsbeperking. Zij
kunnen zich ontwikkelen en
ontplooien al naar gelang hun
mogelijkheden en staan daarbij
onder deskundige begeleiding
van Ring Diensten. Alle werkzaamheden zijn in beginsel
erop gericht om particulieren te
ontzorgen. Daarnaast biedt
Ring Diensten aan instellingen
en bedrijven eveneens de
mogelijkheid om van deze
diensten gebruik te maken.
Doelgroep:
Particulieren en bedrijven

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren

Hoe de juiste voorbereiding vindt
plaats moet vinden, wordt op zondagmiddag 29 mei om 13.00 uur op
de accommodatie van Mara Munten
aan de Hazenkampweg 15 in Meterik
uitgelegd.
Het wordt een informatiemiddag
over hetgeen de deelnemers moeten
tonen tijdens de competitie. Dit jaar
is de opzet aangepast in verband met
de groeiende belangstelling. In plaats
van één voorronde, worden dit jaar
vier regiocompetities georganiseerd
in Drenthe, Gelderland, Noord-Holland
en Limburg. Tijdens deze regiocompetities wordt er gestreden om de
titel regiokampioen in de rubrieken
loswerken, grondwerk en dubbele

Bedrijf
Ring Diensten
Eigenaars Jos en Marlies
Loock-Alaerds,
Karin Verstegen en
Lei Spreeuwenberg
Adres
Casselehof 22
Plaats
Melderslo
Telefoon 077 398 01 81
Email
info@ringdiensten.nl
Website www.ringdiensten.nl
Sector
dienstverlening
Start
april 2011

Onderscheidend vermogen
Het verhogen van de
leefbaarheid binnen de kleine
kernen. Door de inzet van
diensten die de kwaliteit van
de samenleving binnen die
kernen verhoogt. Duurzaam en
maatschappelijk verantwoord
ondernemen met mensen met
een arbeidsbeperking. Hun
talenten en mogelijkheden
inzetten voor een duurzame,
maatschappelijk verantwoorde
samenleving.
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Leerlingen Doolgaard actief voor Helpende
Handen India
Vorige week hebben zes Dendron-ambassadeurs van Helpende Handen aan alle kinderen van Basisschool de
Doolgaard presentaties gegeven over de millenniumdoelen in het algemeen en Helpende Handen India in het
bijzonder.

Helpende Handen India is een goededoelenproject in Chennai, zuidoost
India. Initiatiefnemer Steven Vidyakaar

is in 1983 met dit bijzondere project
begonnen en heeft in de loop van de
afgelopen 28 jaar al veel mensen op

een of andere manier geholpen en
bijgestaan. In verreweg de meeste
gevallen betreft het weeskinderen.

Steven, die door alle mensen Pappa
wordt genoemd heeft behalve verschillende opvangtehuizen ook gezorgd voor
een grote basis- en middelbare school.
Hier krijgen, behalve 450 weeskinderen
uit het project, ook 1.500 kansarme
kinderen uit de krottenwijken in de
omgeving onderwijs aangeboden.
Steven Vidyakaar kan dit alles
natuurlijk niet allemaal alleen doen.
Er zijn verschillende vrijwilligers die
hem ter plaatse helpen. Dit zijn meestal
vrouwen en mannen die zelf eerder
door hem zijn opgevangen en verzorgd.
Verder wordt hij ondersteund door de
lokale bevolking. De mensen kennen
hem goed en hebben veel waardering
voor wat hij doet.
Vanuit Nederland wordt Steven
financieel ondersteund door het project
Helpende Handen, onder meer door
het geven van presentaties waarbij kinderen worden geïnformeerd over hoe
hun leeftijdsgenootjes in India leven.
Natuurlijk is er hierbij vooral aandacht
voor de kansarme kinderen. Er wordt
niet alleen een triest en troosteloos
beeld gegeven, maar juist een hoopvol
perspectief.
Door de inzet en de (financiële)
bijdrage van kinderen binnen het project Helpende Handen wordt getoond
wat Pappa Steven met het verdiende

geld allemaal doet voor de mensen
daar. Zo hebben de leerlingen van
het Dendron College bijvoorbeeld een
flinke bijdrage geleverd voor de bouw
van zestien extra klaslokalen en voor
een schoolbus die krottenwijkkinderen
‘s morgens naar school en ’s avonds
weer naar huis brengt. Overigens is
niet alleen geld belangrijk. Steven is
daarnaast blij dat mensen hier aan
hem en zijn mensen denken. Dat
warme gevoel is belangrijk. Vandaar
dat het gesponsorde geld ‘warm geld’
genoemd wordt.
Inmiddels hebben negen Dendronleerlingen in het kader van het project
in samenwerking met de Dendrondirectie een bezoek gebracht aan het
project van Pappa Vidyaakar. Dat heeft
veel indruk gemaakt en ze hebben
erg veel waardering voor wat Steven
allemaal doet. Deze leerlingen zijn zeer
gemotiveerd om voor hem geld bij
elkaar te verdienen door bijvoorbeeld
presentaties te geven op basisscholen
zoals de Doolgaardschool en het
Dendron College. De ongeveer 500
Doolgaard-leerlingen luisterden zeer
aandachtig en wilden zich extra inzetten voor het Helpende Handen-project.
Voor meer achtergrondinformatie
verwijzen wij u graag naar
www.helpendehandenindia.nl
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15 VRAGEN

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

Guus Sonnemans
16 jaar
America
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik wil later graag gymleraar worden. Ik
ben nu bijna van het Dendron College
af en daarna ga ik een opleiding Sport
en Beweging doen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is natuurlijk gym.

Het ergste vak vind ik wiskunde, omdat
ik hier niet zo goed in ben.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, ik heb geen beste vriend of
vriendin. Ik zit in een hele leuke vriendengroep en daar kan ik goed mee
opschieten.
In het weekend ben jij te vinden in?
Soms in Café De Lange, maar ook vaak
genoeg bij iemand thuis. Ik vind het
leuker om naar De Lange te gaan. Je
komt daar ook nog andere mensen

aan
Guus Sonnemans Mies

tegen die je bijvoorbeeld al een tijdje
niet meer gezien hebt.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een fles bier, wat chips en partysnacks.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik denk dat ik dat op mijn spaarrekening zet voor later. Of voor als mijn
brommer kapot is, dan gebruik ik het
geld om hem te repareren.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik met voetballen een hele grote

kans zou missen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden natuurlijk. Goede zin en
ook wat geld, want dat is natuurlijk
altijd handig.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een lekkere bord friet. Of lasagne, altijd
lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een T-shirt met een korte of lange
broek.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed veel tijd aan voetballen. Ik
geef daarbij ook nog voetbaltraining
aan de F-1. En ik speel graag een spelletje op de Xbox met mijn neef Koen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Als ik baas was zou ik zorgen voor een
grote bioscoop en een discotheek.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Dan denk ik toch aan Bruce Almighty.
Dat is altijd lachen!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan ga ik eerst een aantal vrienden
ophalen en dan naar de McDonalds.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Dan gaat de reis naar Zwitserland. Ik
heb daar familie wonen en ga daar
altijd snowboarden.

L

1990 | 2011

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

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

Nog meer interactie
met leden en klanten
Nieuw bestuursmodel stimuleert de dialoog
De Rabobank is al ruim 110 jaar een coöperatie, een soort vereniging. Wij hebben geen aandeelhouders,
maar leden. En hoewel de Rabobank wereldwijd actief is, kunt u als lid meepraten over het beleid van
de bank.
De Rabobank anticipeert voortdurend op maatschappelijke veranderingen. Het Rabomodel als nieuw
bestuursmodel moet daarbij helpen. Dit model staat voor een extraverte bank, effectieve ledeninvloed,
slagvaardig bestuur en onafhankelijk toezicht. Rabobank Maashorst voert dit jaar het nieuwe bestuursmodel
in. Dit model vervangt het bestaande ‘Directiemodel’. Het Rabomodel biedt meer ruimte voor een actieve en
open dialoog met de leden en de lokale gemeenschap.
De gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement worden op 6 juni 2011 ter goedkeuring
voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en aan de Ledenraad. Daarna worden de concept statuten
en het huishoudelijk reglement ter passering van de akte aangeboden aan de notaris. De nieuwe statuten en
het huishoudelijk reglement liggen naar verwachting vanaf 4 juli ter inzage in kantoor Maashorst,
Spoorweg 2 te Hegelsom.

www.rabobank.nl/maashorst

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

Karin Kunkeler Magneetsieraden
Tel.: 06 83 19 78 22
www.karin-balance.energetix.tv

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

kk.66@live.nl

Column

Bbq-grap
De weerman heeft ons de
afgelopen weken vaak mooi en
warm weer beloofd. Een goed
excuus om een bbq-feestje te
organiseren was dus snel te
vinden. Vorige week stond ie
gepland, onze bbq. Deze verliep
echter niet geheel volgens
verwachting.
Alle voorbereidingen waren
getroffen, niets kon meer fout
gaan. De hele dag besteed aan het
kopen van de juiste ingrediënten,
het inslaan van maar liefst twee
bbq’s en het poetsen van het
gehele balkon. Het vergde nogal
wat moeite. Vol goede moed op
de fiets naar de Albert Heijn,
vervolgens met een voldaan
gevoel de bomvolle winkelkar,
inclusief een echte AH-bbq, de
kassa voorbij duwen en erachter
komen dat al die boodschappen
niet goed samen gaan met een
oude studentenfiets. Oei. Een
oplossing was snel bedacht. Met
winkelkar en al terug naar huis
om daar alles uit te laden. De hele
inhoud naar de koelkast, het
aanrecht en de kastjes op 1-hoog
getild en weer terug naar de AH
om de winkelkar netjes terug te
brengen. Vervolgens naar de
buurtwinkel waar de meneer me
ware kwaliteit beloofde over de
bbq die hij aanbood. Gekochte bbq
nummer twee op het balkon
geïnstalleerd en de rest van de
boodschappen halen bij de grotere
Albert Heijn twee straten verder.
Eindelijk alles in huis, het balkon
was aan de beurt. Met bezem, vijf
sopemmers, doekjes, schuursponsjes en hand-veger-en-blik aan de
slag totdat het balkon enigszins
toonbaar was. Tenslotte konden
alle salades en sausjes op tafel
gezet worden, het stokbrood en de
komkommer gesneden worden en
de bordjes en bestek uit de kast
gehaald worden. Klaar! Oei! Het
was toch best koud buiten. Veel
wind en af en toe een drup. Hmm.
Nou ja, gooien we de plannen om:
binnen eten, buiten bakken. Niks
aan de hand. Maar al snel kwam
probleem twee. De kwaliteit die
de man van de buurtwinkel
beloofde was nergens te bekennen. Na een kwartiertje begaf de
bbq het. Oh, en de AH-bbq heeft
trouwens helemaal nooit gewerkt.
Wat nu dan? Een bbq zonder bbq?
Ook na poging acht lukte het nog
steeds niet de bbq te gebruiken
waarvoor ie gemaakt is: vlees bakken. Nou ja, dan maar binnen eten
en binnen bakken. Eigenlijk net zo
gezellig en knus. Lekker warm,
gaspitjes die het gewoon blijven
doen en lekker zachte banken om
op te zitten. Heerlijk toch? Zo’n
binnen-bbq!
Mies
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GEPLUKT

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

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Ruud Sanders

Op het voetbalveld in Grubbenvorst ontmoet onze HALLO- verslaggever
de 23-jarige Ruud Sanders. Hij is speler bij het tweede elftal van GFC’33 dat
in de top van de competitie eindigde. Ruud wordt deze week Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Brioche brood
Benodigdheden:
1 kg bloem
30 gram suiker
400 gram lauwe melk
100 gram gist
120 gram eidooier
1 ei
350 gram gesmolten boter
20 gram zout
Bereiding:
· Bloem mengen met suiker, melk
en gist;
· ei en de eidooier met de boter
mengen;
· beide mengsels samen brengen
en mengen tot een egale massa;
· ongeveer 20 minuten laten rijzen
op een warme plaats;
· het zout door het deeg mengen en
bolletjes maken;
· op 185°C in 8 minuten afbakken.

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS
Voor vakkundig tegelwerk!
Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

De voetbalspeler woont in
Grubbenvorst maar studeert aan de
Universiteit van Tilburg. Hij is bezig
met zijn afstudeerstage en verwacht
deze zomer zijn studie Supply Chain
Management (SCM) af te ronden.
Daarna gaat hij op zoek naar een baan.
SCM wordt ook wel integraal ketenbeheer genoemd. Ruud is vrijgezel.
Zijn hobby’s zijn muziek maken bij
joekskapel Kloëte Kook en voetballen.
“Het elftal waar ik nu in speel is top.
Onze prestaties op het veld waren goed

waardoor we op een tweede plaats in
de competitie zijn geëindigd”, zegt hij.

Geslaagd
voetbalseizoen
Nadat hij ging studeren in Tilburg
bleef hij voetballen in Grubbenvorst.
“In Tilburg heb ik een tijdje recreatief
getennist, maar niet in competitieverband. Dit beviel mij ook wel. Ik sport
vooral om me fit te houden.” Bij Kloëte
Kook speelt hij trompet. “Met de joeks-

PUZZEL

Sudoku

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

DE TEXTIELBEURS

3

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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kapel hebben we veel hoogtepunten
beleefd. Zo stonden we afgelopen
jaar op de ‘Joekskapelleparade’ in
Venlo en speelden we er op vastelaoveszondag. We zijn al drie keer
de ‘Zaatste Hermenie’ van Limburg
geworden. Kloëte Kook is een supergezellig groepje mannen dat veel
plezier beleeft aan een optreden”, zegt
hij. Sanders is graag in Grubbenvorst.
“Een bijzonder dorp met een
geweldig sfeer. Dit merk je tijdens
de jaarlijks terugkerende festiviteiten zoals de Aspergefeesten en de
Gekke Maondaag. Deze activiteiten
leven enorm in het dorp en dat maakt
Grubbenvorst zo bijzonder voor mij.
Het Pastoor Vullinghsplein is erg mooi.
Daar kun je heerlijk zitten en je hebt
een mooi uitzicht op het ‘centrumpje’.
Ik ben trouwens erg benieuwd hoe het
centrum er na alle verbouwingen uit
komt te zien. Er is veel over te doen
geweest en dat maakt me nieuwsgierig
naar het eindresultaat.” Wat Ruud mist
in Grubbenvorst is een treinstation.
Het weekend reserveert hij om bij
te praten met zijn vrienden. Door de
week ziet hij deze niet of nauwelijks.
Wanneer er dan nog tijd overblijft,
kijkt hij graag tv. “Mijn favoriete tvprogramma’s zijn: Two and a Half Men,
The Big Bang Theory en How I Met
Your Mother. Daar kan ik echt een hele
avond naar kijken en lig dan dubbel
om alle grappen. Een goede thriller
zoals Shutter Island of Inception, gaat
er ook wel in. Ik kijk absoluut niet naar
auditieprogramma’s, zoals Popstars,
So You Think You Can Dance, X-Factor
en The Voice. Er zijn veel te veel van
dit soort shows op tv”, meent Ruud.

De Grubbenvorstenaar heeft een hekel
aan personen die niet doen wat ze beloven. Hem midden in de nacht wakker
maken voor lekker eten mag altijd. Zijn
voorkeur gaat daarbij uit naar een lekkere pasta. Uitgaan doet hij regelmatig
in Grubbenvorst in ’t Stammineke. Maar
een vaste uitgaansplek heeft hij niet.
Soms gaat hij ook in Horst of Tilburg
stappen. Op de vraag wie hij ooit zou
willen ontmoeten moet hij even nadenken. “Ik heb geen idool zoals sommige
andere mensen. Maar het lijkt me wel
geweldig om een keer met Steve Jobs
van Apple om tafel te zitten. Gewoon
praten over hoe hij tegen sommige
zaken aankijkt. En om te informeren
naar de succesformule van Apple.”

Wakker maken voor
een pasta
Een periode die Ruud niet snel zal
vergeten is zijn tijd in Helsinki waar hij
een half jaar studeerde. “In de Finse
hoofdstad heb ik veel nieuwe vrienden
gemaakt en mooie uitstapjes gemaakt.
Ik bezocht Rusland, Lapland en Zweden.
Op weg naar Rusland kreeg ik eens
problemen bij een grenscontrole.
Mijn formuliertje was niet compleet
ingevuld. Ik kreeg precies één minuut
de tijd om de resterende informatie in
te vullen, anders kwam ik Rusland niet
binnen. De manier waarop men daar
de regels naleeft, zo strikt, heeft veel
indruk op mij gemaakt. Dat zijn wij in
Nederland niet gewend”, sluit Ruud
Sanders het interview af. Misschien is
dat ook wel de reden waarom hij dit
jaar kiest voor een last minute zomervakantie naar Mallorca.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Silas en de weeseendjes

Aendjes zwemme in baeke en plasse,
Zoonder mooder steeds op aan ’t passe.
Ma is d’r gevoar,
Ozze held stiët kloar,
De waereld snakt noa miër Silasse!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 mei 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en gemeentewerken gesloten
In verband met het 2-jaarlijks personeelsuitstapje
zijn het gemeentehuis en de afdeling
gemeentewerken gesloten op vrijdag
27 mei 2011.
Burgerlijke stand is die dag tussen 09.00 en
10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06-53 35 59 73, uitsluitend voor het maken van
afspraken voor het doen van geboorte- en/of
overlijdensaangiften.

Nieuws
Discozwemmen
Komende vrijdag is er weer discozwemmen van
19:00-21:00 uur.
Hemelvaartsdag
Op donderdag 2 juni (hemelvaartsdag) zijn wij de
gehele dag gesloten.

Gemeentewerken is die dag voor dringende zaken bereikbaar op storingsnummer 06-23498249.
Ook op Hemelvaartsdag 2 juni en vrijdag 3 juni
zijn het gemeentehuis en gemeentewerken
gesloten. Gemeentewerken is voor dringende
zaken bereikbaar op het storingsnummer.
Deze sluitingen hebben geen gevolgen voor de
geplande huwelijken.

Start nu!!
Gezond en verantwoordt sporten, bij ons kunt u
terecht voor o.a.
Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 27 mei
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 28 mei
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling KGA Meerlo, Swolgen, Tienray
- 08.30 - 10.45 uur in Meerlo op de
Julianastraat
- 11.15 - 12.30 uur en van 13.00 -14.00 uur in
Swolgen op het plein bij de Rabobank
- 14.30 - 16.45 uur in Tienray op de
Zwanenweg (nabij houten chalet)
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 30 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 31 mei
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik

Woensdag 1 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 2 juni
Hemelvaartsdag, geen inzameling
Vrijdag 3 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 4 juni
• LET OP: inzameling Restafval Horst-Oost
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Themabijeenkomst mediaopvoeding voor ouders en professionals

Extra avondopenstellingen afdeling
burgerzaken in de zomermaanden

Kent u de leuke kanten èn gevaren van
gamen en internet?

Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur. Dit betreft de
data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas – Venray (CJG) organiseert op woensdag
8 juni en donderdag 9 juni a.s. een themabijeenkomst voor ouders en voor professionals die
met jongeren werken. Het thema van deze bijeenkomsten is ‘Media-opvoeding; de leuke kanten èn de gevaren van gamen en internet.’ Aanmelden kan via www.mijncjg.nl.

Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak zelf
via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen computer ter
beschikking Geen probleem. Belt u het gemeentehuis (077-477 97 77) en onze medewerker zal graag
voor u deze afspraak reserveren.

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, 5961
GZ Horst. Tel: (077) 477 97 25.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Woensdag 8 juni, 19.30 uur – 22.00 uur
Raayland College Venray
Donderdag 9 juni, 19.30 uur – 22.00 uur,
Dendron College Horst
Voor opgave en informatie over deze gratis
toegankelijke bijeenkomsten: www.mijncjg.nl
Verdere info www.horstaandemaas.nl

Digitale dienstverlening
gemeente tijdelijk beperkt
In verband met werkzaamheden aan het stroom- en computernetwerk is de digitale dienstverlening van de
gemeente op zaterdag 28 mei en vrijdag 3 juni enigszins beperkt.
Het gemeentehuis is weliswaar op beide dagen gesloten (3 juni is de dag na Hemelvaart) maar mogelijke
storingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van de website en het emailverkeer. De website is wel te
bezoeken, maar bij het aanvragen van producten of het maken van afspraken kunnen zich problemen
voordoen. Emails aan de gemeente gaan niet verloren, maar het is moeilijk aan te geven wanneer deze als
gevolg van de werkzaamheden bij de ontvanger aankomen.
Wij vragen u begrip voor de mogelijke overlast die dit voor u kan betekenen.

INSTRUCTIE AVOND VOOR
VERKEERSREGELAAR
Op 7 juni 2011 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. Bij de meeste clubs, scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen die verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen die al
eerder instructie hebben gevolgd. De verkeersregelaars worden tegenwoordig aangesteld voor
één jaar. Als dit jaar afloopt moet men opnieuw instructie volgen om verkeersregelaar te blijven.
Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt men ook een pasje. Neem daarom
ook een pasfoto mee naar de instructie. Een pasfoto op het pasje voor de verkeersregelaar
is verplicht. Indien u al een pasje hebt dan moet u dat meenemen ter verlenging. Een losse
pasfoto is dan niet nodig.
De instructie begint om 19.30 en duurt ongeveer een uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie te Horst
zal deze instructie verzorgen. Hij vindt plaats in het gemeentehuis te Horst in de Raadzaal.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja Wellen van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077-4779777 en e-mail gemeente@horstaandemaas.nl. De benodigde gegevens zijn naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer van de deelnemers. Deze zijn nodig voor de aanmaak
van het pasje. En natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd worden op de avond zelf. Schrijf daar
minstens uw voorletters, naam en geboortedatum van te voren op om onnodige wachttijden te
voorkomen.

Bekendmakingen
Vanaf juni a.s. zijn de officiële bekendmakingen met volledige toelichting te raadplegen in het elektronisch gemeenteblad
op www.horstaandemaas.nl.

Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het plaatsen van een schutting op het perceel
gelegen aan de Schoolstraat 41 te Horst, ingekomen d.d. 16 mei 2011.
• Het slopen van een garage en het uitbreiden
van de woning op het perceel gelegen aan de
Wittenhorststraat 3 te Horst, ingekomen 13
mei 2011.
• Het slopen van een watertank op het perceel
gelegen aan de Blaktdijk 56 te Kronenberg,
ingekomen d.d. 20 mei 2011.
• Het slopen van een stal, op het perceel gelegen
aan de Blaktweg 71 te Melderslo, ingekomen
13 mei 2011.
• Het tijdelijk plaatsen van een woonunit op
het perceel gelegen aan de Blaktdijk 75 te
Sevenum, ingekomen d.d. 15 mei 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het verbouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Kruisstraat 21 te Hegelsom,
met toepassing van art. 1.12 id 1 onder a onder
2º Wabo jo. Bijlage II art. 4 lid 1 onder a Bor.
Oprichten van een luifel op het perceel gelegen
aan de Mgr. Jenneskensstraat 7 te Meerlo, met
toepassing van art. 2.12 id 1 onder a Wabo jo.
Bijlage II art. 4 lid 1 onder a Bor.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn
verstuurd op 26 mei 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd,
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het vervangen van een schuurdak op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 39 te
Evertsoord.
• Het oprichten van 8 woningen op het perceel
gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 011, 018,
019, 020,043, 044, 045, 046).
• Het oprichten van 12 woningen op het perceel
gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 006 t/m
010, 013 en 014, 047 t/m 051).
• Het oprichten van 22 woningen op het perceel
gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 89 t/m
93, 143 t/m 147, 122 t/m 125, 71 t/m 68 e 96
t/m 99).
• Het uitbreiden van een paardenhouderij op
het perceel gelegen aan de Donkstraat 14 te
Swolgen.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
zijn verstuurd op 26 mei 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift kan
tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank

Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan
het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.

Den Eigen te Sevenum
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
voornemens zijn: een parkeerverbod in te stellen
op een gedeelte van Den Eigen te Sevenum aan de
zijde van de Wingerd d.m.v. het plaatsen van een
onderbroken gele streep.

Milieu

De stukken die betrekking hebben op deze publicaties liggen met ingang van 27 mei 2011 gedurende
6 weken ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot
17.00 uur en op elke maandag van 08.00 tot 20.00
uur in de informatiehoek van het gemeentehuis.

Bekendmaking besluit intrekking
Omgevingsvergunning milieu in het
kader van de Wet algemene bepalingen
Omgevingsrecht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas;
maken bekend dat ingevolge het bepaalde in de
Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht dat:
• op 17 mei 2011 de omgevingsvergunning van de
inrichting gelegen aan de Wevertweg 11 te Horst,
betreffende een varkenshouderij is ingetrokken.
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter
inzage van 27 mei 2011 tot en met 7 juli 2011;
• op maandag van 8.00-20.00 uur en dinsdag t/m
vrijdag van 8.00-17.00 uur in de informatiehoek
van het gemeentehuis te Horst, Wilhelminaplein 6;
• desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Beroep
Binnen de genoemde inzage termijn kan tegen
dit besluit beroep worden ingesteld bij de sector
Bestuursrecht, van het arrondissement Roermond,
postbus 950 6040 AZ Roermond, door;
• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die geen zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en het niet
eens zijn met wijzigingen die bij het nemen van
het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest,
Indien beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening
in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze melding dient Burgemeester en wethouders bekend
te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
11 februari 2011
Betreft:
Wm Melding 8.40
Besluit mestbassins
milieubeheer
Aanvrager:
v.d. Eijnden Beheer B.V.
Adres Inrichting:
Drie Kooienweg 30-32
Evertsoord
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 27 mei 2011 tot en met 23
juni 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van
de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer J.
Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077-4779777.

Verkeer
Ontwerp Verkeersbesluit parkeerplaats
Kloosterstraat
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij voornemens zijn: een algemene parkeerplaats te
realiseren in de Kloosterstraat te Horst.
Ontwerp Verkeersbesluit parkeerverbod

Zienswijzen kunnen tot het einde van de inzagentermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur
worden ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het cluster
Ruimtelijke Ontwikkeling tel. (077)477 97 77. Na
afloop van de inzagentermijn nemen Burgemeester
en Wethouders een definitief besluit. Let op: U
kunt alleen beroep tegen dit definitieve besluit
instellen, als u zienswijzen heeft ingebracht tegen
het ontwerpbesluit.
Onttrekken aan het openbaar verkeer pad
aan St. Odastraat te Melderslo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij hebben besloten: het pad langs de woning St.
Odastraat 30 te Melderslo, kadastraal bekend
onder HORST B 5570, te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet art. 9 lid 1.
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen met ingang van 27 mei 2011 gedurende 6
weken ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 17.00
uur en op elke maandag van 8.00 tot 20.00 uur in
de informatiehoek van het gemeentehuis.
Tot het einde van de inzagetermijn kan tegen dit
besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Tel: 0475-352222. Internet: www.rechtspraak.nl
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden
• die zienswijzen hebben ingebracht tijdens het
ontwerpbesluit;
• die het niet eens zijn met wijzigingen die ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest;
Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om ook een verzoek om voorlopige voorzieningen in te dienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank.
Aan het instellen van beroep en het verzoek op
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving ontwerp beschikking - Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Sevenumseweg 10 te Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van gemeente Horst
aan de Maas maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn vergunning te verlenen voor
• het verbouwen van de boerderijwoning en het
bijgebouw
• het gebruiken van deze bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan ‘projectvestiging
glastuinbouw Californie’ als vakantiewoning
en dagopvang voor gehandicapten.
Locatie: Sevenumseweg 10 te Grubbenvorst,
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
M nummer 480.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 27
mei 2011 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis te Horst. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in
te zien elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en
maandagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 27 mei 2011 te raadplegen op onze
website, www.horstaandemaas.nl.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen
schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan ons college en worden
verzonden aan Gemeente Horst aan de Maas,

Postbus 6005, 5960 AA Horst. In deze periode
kunnen ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Ontwerp- bestemmingsplan ex. artikel 3.8
Wet ruimtelijke ordening Staarterstraat 3
en Steeg ong te Sevenum
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om medewerking is ontvangen van de
fam. Linders-v.d. Vight voor het . wijzigen van
de bestemming van de bestaande woning aan de
Staarterstraat 3 te Sevenum in woondoeleinden en
voor het realiseren van twee bouwkavels voor twee
vrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Steeg ongenummerd te Sevenum, kadastraal
bekend gemeente Sevenum, sectie R, nr 194.
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende
stukken met ingang van 27 mei t/m 8 juli 2011,
tijdens kantooruren, gedurende een periode van
zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 27 mei 2011 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl. en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
een evenementenvergunning is aangevraagd voor:
Neven activiteiten kermis
Soort bekendmaking apv vergunning
Subrubriek
evenementen vergunning
Status
aangevraagd
Locatie
Horst aan de Maas
Het organiseren van neven activiteiten kermis tijdens de kermis van Broekhuizen op 26 augustus
tot en met 28 augustus 2011. Op het perceel gelegen aan de Loswal ongenummerd te Broekhuizen.
Wilhelminaplein Horst
Soort bekendmaking apv vergunning
Subrubriek
evenementen vergunning
Status
aangevraagd
Locatie
5961ES
Het organiseren van een ijsbaan op 16 december
2011 t/m 9 januari 2012. Op het perceel gelegen
aan het Wilheminaplein te Horst.
Jacob Poelsweg America
Soort bekendmaking apv vergunning
Subrubriek
evenementen vergunning
Status
aangevraagd
Locatie
5966RA 5966RB
Het organiseren van een 40 jarig jubileum op
27 augustus 2011. Op het perceel gelegen aan de
Jacob Poelsweg ongenummerd te America.
Lavendellaan 54, Griendtsveen
Soort bekendmaking apv vergunning
Subrubriek
exploitatievergunning
Status
verleend
Locatie
Horst aan de Maas
Verdere procedure
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van 27 mei t/m
9 juni. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met
team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.
Bezwaarschrift
U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden
inzien. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot het einde van de inzagentermijn, bezwaar
worden aangetekend bij gemeentebestuur(2).
Als bezwaar wordt aangetekend, bestaat ook de
mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voor-

ziening in te dienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank te Roermond. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden. Informatie:
Rechtbank(5).
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij de volgende exploitatievergunning(en) hebben verleend:
Lavendellaan 54, Griendtsveen
Soort bekendmaking apv vergunning
Subrubriek
exploitatievergunning
Status
verleend
Locatie
Horst aan de Maas
Exploitatievergunning Lunchroom
Verdere procedure
Bezwaarschrift
U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden
inzien. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot het einde van de inzagentermijn, bezwaar
worden aangetekend bij gemeentebestuur(2).
Als bezwaar wordt aangetekend, bestaat ook
de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
Informatie: Rechtbank(5).

Algemene informatie
1) Informatiehoek
Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot
20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur.

Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting
wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt
dan rekening met de kantoortijden.
2) Bezwaarschriften/zienswijzen
Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht
worden aan: College van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. team
Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst
3) Inspraakreacties/zienswijzen
Inspraakreacties en zienswijzen kunnen gericht
worden aan: College van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. cluster
Ruimtelijke ontwikkeling Postbus 6005
5960 AA Horst
4) Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Tel.: (070) 426 44 26.
Internet: www.raadvanstate.nl.
5) Rechtbank
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Tel.: 0475 35 22 22.
Internet: www.rechtspraak.nl.
6) Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de
behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.
Email geen rechtsgeldige correspondentie
Houdt u er rekening mee dat officiële reacties
op procedures ondertekend moeten worden
en daarom niet per email ingestuurd kunnen
worden.

Even voorstellen

Bart Bertrams

RAADSLID Essentie

Door het overlijden van raadslid Frank Wintels is de heer Bart Bertrams toegelaten als nieuw raadslid.
Hieronder stelt hij zich graag aan u voor.
NAAM:
Bart Bertrams
WOONPLAATS:
Horst
PARTIJ:
Essentie
EMAIL:
b.bertrams@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR:
We mogen trots zijn op Horst aan de Maas. Allemaal kernen
waarin relatief veel voorzieningen zijn. Waar inwoners ondernemend zijn en waar het goed wonen is. Dat gebeurt alleen niet
altijd vanzelf.
Ik stel mij als doel om dit zoveel mogelijk te behouden en te
versterken.
Openheid, eenvoud en doelmatigheid zijn essentieel. Een overheid dient ruimte te bieden maar ook zorg te dragen. Uiteraard
dienen hier de juiste kaders voor aanwezig te zijn. Aan deze
kaders wil ik meewerken.

Bekendmaking verwijdering gastouderopvang
uit het LRK
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat op grond
van artikel 10 van het Besluit registratie kinderopvang de volgende gastouderopvang op eigen
verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) zijn verwijderd:
Per 1 maart 2011
Mw. G. Saris-van Amersfoort op het adres
Hombergstraat 1, 5963 AJ te Hegelsom met
uniek registratienummer 125556469
Per 1 april 2011
Mw. G. Erprath op het adres Hertog van
Gelresingel 44, 5961 TB te Horst met uniek
registratienummer 588652283

Per 19 mei 2011
Mw. A. Bergs-de Boer op het adres Witveldweg
8, 5971 NS te Grubbenvorst met uniek registratienummer 209202981
Mw. F. Michiels op het adres Van Myrlaerstraat
1, 5864 BP te Meerlo met uniek registratienummer 323462091
Mw. J. Bunnik-van Asch op het adres Land van
Kessel 7, 5971 DH te Grubbenvorst met uniek
registratienummer 401296027
Per 1 juli 2011
Mw. M. Thijssen-Seuren op het adres
Clapvaeren 7, 5961 LM te Horst met uniek
registratienummer 134776756

Raadsvergadering: technische
behandeling jaarrekening 2010
Op dinsdag 31 mei 2011 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van
Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda
Op de agenda staan de technische behandeling van de jaarrekening 2010 en de projectenrapportage 2010.
Technische behandeling jaarrekening
Tijdens een ‘normale’ raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over allerlei onderwerpen die op
de agenda staan en worden de politieke verhoudingen duidelijk.
Bij enkele onderwerpen is echter meer voorbereiding en vergadertijd noodzakelijk. Zo ook bij de behandeling
van de jaarrekening 2010. Daarom wordt op dinsdag 31 mei 2011 de jaarrekening ‘technisch’ behandeld. Op
deze avond beantwoordt het college van burgemeester en wethouders (B&W) de technische vragen van de
gemeenteraad. Ook geeft het college van B&W een algemene toelichting op de majeure projecten. Een gelegenheid dus voor de gemeenteraad om dieper op dit onderwerp in te gaan en uitgebreid vragen te stellen.
Het is tijdens een ‘technische’ behandeling niet de bedoeling dat er politieke vragen worden gesteld.
Wilt u meer weten over de jaarrekening 2010? Kom dan luisteren op dinsdag 31 mei 2011 vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
U kunt voor woensdag en donderdag een
afspraak maken voor alle producten van burgerzaken. U kunt de afspraak via het callcenter (tel.
077 - 477 97 77) indienen of via de website zelf
een afspraak maken. Wilt u er s.v.p. rekening
mee houden dat u bij de afdeling Burgerzaken
een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart
of rijbewijs) nodig hebt.
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Aan de omwonenden van Trafﬁc Port
Aan de inwoners van Sevenum en aanwonenden van Traffic Port:
Zoals reeds eerder gemeld is er aktie ondernomen om de steeds verder
toenemende overlast van Traffic Port tegen te gaan. De ingediende
bezwaarschriften hebben er toe geleid dat de gemeente Peel en Maas een
bijeenkomst heeft gepland met de gemeentes Horst aan de Maas, Venlo en
Provincie Limburg. Tevens zal de eigenaar van Traffic Port bij dit overleg
aanwezig zijn. Hier word de ontwikkeling van Traffic Port besproken.
Wij stellen ons op het standpunt
dat de verdere ontwikkeling van
Traffic Port niet gepaard mag gaan
met het toenemen van geluid, zoals
bij de oprichting is afgesproken. Dus

geen zwaardere vliegtuigen dan MLA’s,
met toen vastgestelde geluidsniveau.
Geen race, drift of andere autosport
gerelateerde activiteiten, waarbij het
geluid van de nabijgelegen autoweg

A67 overstemd word. En zeker geen
drifting races op droge baan wat
gepaard gaat met constant krijsende
banden en piepende remmen, wat
de aanleiding was tot de oprichting
van het aktiecomité. Inmiddels zijn in
afwachting van dit overleg de geplande
drifting races van 28 mei geannuleerd.
Wij verwachten zeker van de bestuurders van Horst aan de Maas dat ze dan
ook achter de belangen van een grote
groep inwoners van deze gemeente
gaat staan, en alle betrokkenen na-

drukkelijk wijst op de afspraken die
zijn gemaakt bij de oprichting van
Traffic Port, ten aanzien van overlast
voor de omwonenden. Het mag toch
niet zo zijn dat het belang van twee
captains of industry (Frans Keunen en
Hay Berden) gaat boven de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving van
het halve dorp Sevenum.
Namens Aktiecomité Overlast
Traffic Port
Henk van der Horst.
h.p.vanderhorst@online.nl

Bespreking Poll week 19

Keukenafval scheiden maakt geen verschil voor het milieu
81% van de stemmers is het eens met de stelling en slechts 19% van de
stemmers gaat ervan uit dat het scheiden van keukenafval wél verschil maakt.
Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo heeft weinig vertrouwen in het apart ophalen
van keukenafval. “Eerst alles in de grijze container, vervolgens een groene erbij
en dan toch weer afschaffen. Bladkorven zijn geplaatst en het plastic wordt
apart opgehaald. En nu dan het keukenafval toch apart inzamelen. Tel dat bij
elkaar op en ik kom tot de conclusie dat het gewoon belachelijk werkt”, aldus
Elly Michiels-Fleuren. Zij oppert dat de gemeente beter kan investeren in appa-

ratuur die het op totale afval op één locatie scheidt. Dit zou volgens haar beter
zijn voor het milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee van de gemeente
en haar inwoners. Wethouder Birgit op de Laak (milieu) benadrukte op een
voorlichtingsavond dat de proef meer dan de moeite waard is. Keukenafval gaat
nu verloren in de verbrandingsoven, terwijl het ook hergebruikt kan worden.
Bijvoorbeeld als het verwerkt wordt tot biogas, waarmee elektriciteit opgewekt
kan worden. Dit spaart het milieu en levert ook iets op. Ook daar is iets van te
zeggen.

Poll ’deze week’
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 20) > De campagne voor ‘Sevenum: leukste dorp van Limburg’ verdient brede ondersteuning
> eens 56% oneens 44%

Cactus
Column

Beurs

De beurs, ofwel het centrum
van onze economie zakt dank zij
de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds harder
dan de broek van deze
voorzitter Strauss-Kahn. Het is
niet te geloven dat een
financieel expert en topeconoom zo dom is geweest om
een kamermeisje van het hotel
waar hij verbleef, de stuipen op
het lijf te jagen. Nu zegt men
wel vaker dat hoe groter de
geest hoe groter ook het beest
is maar iemand met een
dergelijke verantwoordelijkheid
als Strauss-Kahn kan zich een
uitspatting als gemeld nooit en
te nimmer veroorloven. De man
schijnt zich ook nog als Franse
presidentskandidaat te hebben
gemeld. Vandaar dat Frankrijk
bijna is ontploft toen het
nieuws bekend werd. Stel je
voor dat deze situatie zich in
Nederland had voorgedaan
hoewel, wie zou deze
amoureuze badkamergast in
vredesnaam hebben moeten
zijn? Ziet u Piet-Hein Donner al
op de hippe toer? In het
driedelig grijs gaat het nog wel,
maar in een gebloemde
pyjama? En Arie Slob op
gevoerde pantoffels? Een
toevallig binnenkomend
kamermeisje zou onmiddellijk
de hotelsecurity alarmeren, zo
van: er zit iets vreemds in
kamer 1200, kom eens kijken.
Nee, Nederland kan gerust zijn,
onze politici zijn allemaal zuiver
op de graat. Ze gaan daarbij ook
nooit vreemd, ze stellen zich
altijd even voor! En met de
dijenkletserij van Ger Driessen is
het ook gebeurd, een fraai
krantenartikel heeft Ger nog
even op het schild geheven en
nu is het mooi geweest.
Misschien is er nog ergens een
tijdelijk burgemeestersplaatsje
te vinden, alleen in Gelderland
zijn er al een behoorlijk aantal
vacatures, maar Gelderland is
natuurlijk géén Limburg dus
deze provincie valt voor hem af.
Wie weet gaat Ger samen
met de aftredende Gouverneur
Leon Frissen nog eens een gooi
doen naar het Europese
parlement, dáár valt nog écht
wat te besturen!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Melderslo
goed op weg naar
vierde klasse
Door: I. Bleckers
Melderslo heeft een belangrijke stap gezet richting de vierde klasse door
thuis met 6-1 te winnen van Koningslust. De laatste wedstrijd tegen
Koningslust werd nog met 2–0 verloren door Melderslo, maar dit wist
Melderslo in deze belangrijke promotiewedstrijd recht te zetten.

Na een spannende wedstrijd is het team F2a van korfbalclub de Merels uit Melderslo kampioen geworden. Ze wonnen met 3-2 van de Vonckel Girls uit Meterik. Hun vriendinnen van team F2b zijn ook kampioen
geworden. Dubbel feest!

De eerste twintig minuten van de
wedstrijd waren voor Koningslust. Zij
waren agressiever, wonnen de duels
en zetten veel druk op het doel van
Melderslo. Dit resulteerde dan ook snel
in een doelpunt en daarmee keken de
mannen van Ummenthun tegen een
1-0 achterstand aan. Dat dit tegendoelpunt het keerpunt in de wedstrijd was,
werd al snel duidelijk. Melderslo leek
te ontwaken en begon te voetballen.
Voor rust stond de teller dan ook al op
3-1. Doelpuntenmakers waren: Jelle
Claassens, Bart Verheyen (penalty) en
Stijn Vullings.
Na de rust pakte Melderslo
direct weer de leiding en ging
voorop in de strijd. En met nog drie
goals in de tweede helft kunnen de
Melderslonaren al voorzichtig dromen

van een promotie naar de vierde klasse. In de tweede helft werd er gescoord
door Bart Verheyen, Jelle Claassens
(met een uitgelezen lobje over de keeper) en Caspar de Swart. Deze laatste
had zelfs de 7-1 op zijn slof, maar de
bal ging huizenhoog over.

Gelijkspel genoeg om
te promoveren
Melderslo kan zich gaan opmaken
voor de wedstrijd van aanstaande
zondag tegen DEV Arcen. Door de
royale winst tegen Koningslust heeft
Melderslo aan een gelijkspel genoeg
om te promoveren. Maar ook DEV Arcen
zal er alles aan doen om deze wedstrijd
te winnen. Het belooft dus een spannende pot voetbal te worden.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Hockeyers JB1 kampioen
Door: Wessel van der Sande
Het sterren-ensemble van de Horster hockeyclub Hovoc heeft dit weten te bewerkstelligen door Bakel naar de
eeuwige jachtvelden te sturen middels een 7-1 overwinning.

Met nog geen wedstrijd verloren
te hebben was het afgelopen zaterdag
dan zo ver: onze eerste kampioenswedstrijd sinds het bestaan van ons team.
Aangezien dat ‘bestaan’ voor sommigen van ons rond de negen lentes ligt,
werd dat wel eens tijd.
We hadden vanuit huis wat publiek
opgetrommeld om ons aan te komen
moedigen. Bleek dat er een probleempje met scheidsrechters was, waardoor

onze wedstrijd in eerste instantie
niet door zou kunnen gaan. Maar
zoals gezegd, er was publiek bij onze
wedstrijd. Uit ons publiek en vanuit
Bakel zelf werden voor elke helft twee
mensen uitverkoren om onze wedstrijd
te begeleiden.
De wedstrijd begon een beetje
zenuwachtig, maar mede dankzij een
falende keeper aan de andere kant van
het veld lagen de eerste doelpunten er

al snel in. Zodoende was de wedstrijd
bij rust eigenlijk al gespeeld, maar wat
doelpunten in het tweede bedrijf zorgden voor een eindstand van 1-7.
Na de wedstrijd werd de champagne ontkurkt, de bloemetjes uitgedeeld
en handjes geschud met de meegereisde supporters. Daarna zijn we snel
afgereisd naar Ruben om een feestje te
bouwen, want honger en dorst hadden
we.

Korfbalsters S.V.
Lottum 2 kampioen
Opnieuw is er een korfbalteam van S.V. Lottum kampioen geworden. S.V. Lottum 2 speelde afgelopen zondag op eigen veld met een
groot aantal toeschouwers langs de lijn tegen de Kraanvogels uit
Soerendonk en won gemakkelijk met 8-2. Hierdoor werd het team
ongeslagen kampioen van de tweede helft van de veldcompetitie.
Voor deze mooie prestatie krijgen de speelsters, samen met de
andere kampioenen van S.V. Lottum afdeling voetbal en korfbal,
vrijdag een kampioensreceptie aangeboden. De receptie begint om
20.30 uur in de kantine van S.V. Lottum.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Elke woensdag gehaktdag
30% kassakorting op alle verse worst en alle soorten vers gehakt
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Mu Thai Gym: daar krijg je een kick van
Ze was een rebelse puber, rookte weleens een jointje en dronk regelmatig een biertje. Een verkeerde opmerking of scheve blik van een ander was voor haar voldoende reden om een paar rake klappen uit te delen. Deze
houding veranderde meteen toen Marieke van den Munckhof uit Horst op haar achttiende een proefles thaiboksen
nam. Ze was verkocht, beet zich vast in de sport en is inmiddels haar eigen sportschool begonnen.

Haar eerste les thaiboksen nam
ze samen met een vriend in Venlo.
“Sindsdien heb ik nooit meer op straat
mijn agressie geuit. Ik heb geleerd om
conflicten verbaal op te lossen en niet
meteen geweld te gebruiken”, aldus
Marieke. Door de lessen thaiboksen
leerde zij zichzelf kennen. “Je leert jezelf
te beheersen en door de technieken en
de trainingen maak je je hoofd helemaal

leeg. Ik was bij mijn eerste les meteen
verkocht.” Thaiboksen zorgde er ook
voor dat ze stopte met blowen, roken en
drinken. Sindsdien is Marieke vijftien kilo
afgevallen.
Naast haar studie hbo Maatschappelijk werk en Dienstverlening in
Eindhoven, heeft Marieke haar eigen
thaiboksschool Mu Thai Gym. Op de
bovenste verdieping van cultureel cen-

trum ‘t Gasthoes aan de Gasthuisstraat
in Horst geeft ze les aan jongeren
vanaf twaalf jaar. “Ik ben gestopt met
lesgeven aan de allerkleinsten, want
die zijn me net iets te speels en dat
gaat ten koste van de leerwinst”, aldus
Marieke. Jongeren zijn verplicht om een
mondbescherming te dragen, net zoals
een hoofdkap en scheenbeschermers.
Sporters mogen bij Marieke vanaf hun

dertiende meedoen aan wedstrijden.
De sportschool van Marieke heeft alles in
huis om ze hiervoor op te leiden.
Een wedstrijd thaiboksen is verdeeld
op verschillende ervaringsniveaus,
onderverdeeld in verschillende gewichtsklassen. Dit is om het verloop van een
wedstrijd eerlijk te laten verlopen. De
sport oogt erg agressief, maar Marieke
benadrukt dat het vooral gaat om techniek en nog meer om balans. Dit heb je
nodig om een goede wedstrijdvechter
te zijn. Een wedstrijd is op vijf manieren
te winnen: op punten door aanvallend
te vechten, door knock-out van de tegenstander die heel kort het bewustzijn
verliest of een technische knock-out,
waarbij de tegenstander bijvoorbeeld
misselijk wordt of een blessure oploopt.
Een wedstrijd is ook gewonnen als de
scheidsrechter ingrijpt of als de trainer
van de tegenstander de handdoek in de
ring gooit. “Het is vooral de bedoeling
om zo min mogelijk te incasseren, door
goed af te weren en de klappen van de
tegenstander te blokken”, zegt Marieke.
Het is voor Marieke en haar
assistent-trainer Alan Daud ondenkbaar
dat hun sporters het thaiboksen buiten
de ring uitoefenen. “Ik laat ze voorwaarden tekenen om deze sport alleen
binnen de muren van de sportschool te
beoefenen”, aldus Marieke. Als de politie constateert dat bij een vechtpartij op
straat thaiboksen wordt toegepast, dan
worden er hogere straffen uitgedeeld.
“Een thaibokser kan meer en moet dus

veel wijzer zijn”, zegt Marieke.
Om een professionele thaibokser te
worden moet de sporter, naast goede
techniekbeheersing ook beschikken
over voldoende uithoudingsvermogen, discipline en incasseringsvermogen, maar hij of zij moet vooral een
vechtershart hebben. “Door training leer
je je eigen fysieke en mentale grenzen
op te zoeken”, zegt Marieke. “Als je
tijdens de training hier overheen kunt
stappen, dan kun je het ver schoppen in
deze sport.” Marieke vindt dat een van
de leukste aspecten van lesgeven. “Op
de juiste momenten de sporter te complimenteren met zijn prestaties of juist
te triggeren om nog even een tandje bij
te zetten.” Sporters mogen bij Marieke
pas vanaf hun dertiende thaiboksen en
moeten minimaal anderhalf tot twee
jaar trainingservaring hebben om aan
wedstrijden mee te mogen doen. “Als
een sporter denkt ervoor klaar te zijn,
dan nog moet deze wachten totdat ik
een seintje geef om aan de wedstrijd te
beginnen.
Mu Thai Gym is vier avonden per
week geopend en een keer ‘s middags.
Op maandag van 20.00 tot 21.00 uur,
op dinsdag jeugdtraining van 17.45 tot
18.30 uur en volwassenen van 18.30
tot 19.30 uur, op donderdag is de
beginnerstraining van 18.30 tot 19.30
uur, op vrijdagavond van 18.00 tot
19.00 uur en op zaterdag van 15.00 tot
16.00 uur. Voor meer informatie of een
proefles kijk op www.mu-thaigym.nl

ZONDAG 29 MEI 16.00 UUR

TISH HINOJOSA
STEM VAN MULTICULTURELE AMERIKA

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI
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Kreuzelweg 3 • Horst aan de Maas
Tel. 077-397 02 16 • www.aardbeienland.nl
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HZPC sterk op Limburgse
kampioenschappen in
Kerkrade
Door: Huub Hermans
De zwemmers van HZPC hebben het tweede weekend van de Limburgse Kampioenschappen overtuigend
afgesloten. Na twee volle weekenden strijd in Kerkrade kan de balans worden opgemaakt. HZPC is met 84 gewonnen medailles tweede geworden in het medailleklassement van dit Limburgs Kampioenschap.

Motorcrosswedstrijden
De Reulsberg
Aankomend weekend vindt er op zandcircuit De Reulsberg van MCC de
Streekrijders in Horst de jaarlijkse motorcrosswedstrijd plaats. Zaterdag 28
mei is het de beurt aan alle jeugdrijders en veteranen en op zondag 29 mei
staan er nationale wedstrijden op het programma met als absolute topper
het Nederlands Kampioenschap in de (koningsklasse) MX Open Inters.
Leden van MCC de Streekrijders
Jesper Wijnhoven en Marc Kleeven
(klasse MX1 junioren) hebben aansluiting gekregen bij de top binnen hun
klasse en zijn zeer aan elkaar gewaagd.
Jesper staat momenteel zesde in de
tussenstand van het kampioenschap.
Marc neemt op dit moment een achtste
plaats in. Op zandcircuit De Reulsberg

hebben zij beiden hun eerste bekers
binnengehaald. Aanstaande zondag
gaan zij dan ook, onder aanmoediging van eigen publiek, voor een
topdrieklassering. Motorcrosscircuit
De Reulsberg bevindt zich in de
bossen aan de Witveldweg te Horst.
De wedstrijden starten beide dagen
rond de klok van 11.00 uur.

Tijdens de Limburgse Kampioenschappen stond viermaal hetzelfde trio op het podium:
zilver voor Judith van Meijel, goud voor Michelle Verouden en brons voor Ingrid van Horen
Vereniging Hellas-Glana
(Geleen-Sittard) heeft net iets beter
gepresteerd, al is het verschil van
drie medailles minimaal. Derde werd
ZC Eijsden met 64 medailles, net
voor de organiserende vereniging
van Eurode Kerkrade, die 50 stuks in
de wacht sleepte. In het individuele
klassement heeft Max Hermans een
tweede plek behaald, net achter
Lizzy Janssen. Trainer Paul Goddery is
uitermate tevreden over het optreden
van zijn zwemmers. “Er is sportieve
strijd geleverd, ook onderling op het
moment dat het moet”, aldus de
Vakgarage Gommans & de Wit
trainer.
De resultaten
stemmen
Gezellenbaan
8 | 5813 EA Ysselsteyn
(L) Paul
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gunstig, zeker gezien de fase waarin
een aantal zwemmers zit met de
voorbereidingen op het NK en NJK.
Dit weekend zijn de meeste individuele medailles gewonnen door
Manon Koster (4x), Max Hermans
(6x), Michelle Verouden (5x), Sem
Hermans (5x) en Judith van Meijel (5x).
Mooie prestaties kwamen ook van
Ingrid van Horen, Floor Weijmans, Ilse
Litjens en Stefan Kranenbroek. Beste individuele zwemmer van HZPC was Max
Hermans. Met twaalf gouden plakken
wist hij alle afstanden in zijn voordeel
te beslissen. Judith van Meijel behaalde
individueel zeven Limburgse titels,

Michelle Verouden zes, Sem Hermans
twee en Manon Koster eveneens twee.
Op de estafettenummers zijn
dit weekend bijna allemaal tweede
plekken behaald. Alleen de dames
(Manon, Ingrid, Michelle en Floor)
wonnen goud op de 4 maal 200 vrij.
Tweede plekken op de estafettenummers waren er voor de heren
4 maal 200 vrij (Ralph, Mark, Stefan
en Sem), jongens junioren 4 en lager
4 maal 200 vrij (Sam, Max, Sem en
Björn), de 4 maal 100 vrij voor junioren
4 en lager (Björn, Sem, Max en Sam)
en de dames HZPC 2 op de 4 maal 200
vrij (Judith, Alice, Rinske en Linda).

Jesper Wijnhoven en Marc Kleeven
gaan zondag voor een topdrieklassering

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Lekker mooi!

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!

Het grootste assortiment planten van Limburg!

Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Zondagds!
geopen
van 9 tot 17

uur

Groente en kruiden
Alle soorten; reuzekeuze!

Fuchsia

bellenplant
Staand, hangend, op stam, rekje of hangpot

Hortensia’s

Bol, teller, pluim, Annabelle, etc.

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Hortensiagrond
40 liter, RHP-gekeurd

5,95

-20%
-20%
-20%
3,95

Aanbiedingen geldig t/m 31 mei 2011 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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RKsv Wittenhorst Een stralend jubileum
Voetbal- en korfbalvereniging RKsv Wittenhorst bestaat dit jaar 75 jaar, reden voor een feestje. Het hele jaar
door worden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder ’De Langste Wedstrijd Ooit’, waarin leden van de club
deelnemen aan een voetbalmarathon van 34 uur. Deze recordpoging vindt op 27 en 28 augustus plaats. Op zaterdag
28 mei wordt het officiële jubileumfeest gevierd met (oud-)leden, vrijwilligers en sponsoren.

voor hen belangrijk en bij een club als
Wittenhorst is daarom de gezelligheid,
naast de sportieve prestaties, minstens
zo belangrijk”, aldus de voorzitter.

komend seizoen mee wordt gestart.
Daarnaast is de afdeling zaalvoetbal
ook nog eens meer dan verdubbeld in
twee jaar tijd. De flinke groei heeft ook
zijn keerzijde. Wittenhorst barst uit zijn
voegen, letterlijk, want zowel de accommodatie en de speelvelden kunnen
het groeiend aantal teams niet meer
Volgens Hagens is het belangrijk dat aan. De club heeft daarom de afgede leden van Wittenhorst zich betrokken lopen jaren meermalen bij de lokale
voelen bij hun club. “Wittenhorst is veel politiek aan de bel getrokken dat er iets
breder dan de balsporten die we bedrij- moest gebeuren. Met succes, want nog
ven. Een mooi voorbeeld was de viering deze week is gestart met de aanleg
van de boerenbruiloft in Horst die vorig van twee kunstgrasvelden. Die nieuwe
velden zijn robuuster dan hun natuurjaar door Wittenhorst werd georganilijke tegenhangers, waardoor ze vele
seerd. Het was fantastisch om te zien
malen meer gebruikt kunnen worden.
dat we met 250 man in een optocht
door het dorp trokken en dat er zo’n 70 “We zijn een grote club en dat moeten
we ook uitstralen. Dat betekent ook dat
vrijwilligers aan hebben gewerkt om
iedereen hier zijn sport moet kunnen
dat mogelijk te maken.”
uitoefenen zonder dat er wegens ruimtegebrek wedstrijden worden afgelast”,
aldus voorzitter Ton Hagens.
Zaterdagavond wordt er in ieder
geval getoast op een mooie toekomst
Een belangrijke groeifactor van
voor RKsv Wittenhorst. Het eerste
Wittenhorst is het damesvoetbal.
voetbalelftal kan daar de volgende dag
Hagens: “Laatst werd er een vriendinal aan gaan werken. Het team speelt
nendag georganiseerd waarbij zich
op zondag haar returnwedstrijd in de
spontaan vijftien meiden aanmeldden
om mee te gaan voetballen. Inmiddels eerste ronde van de nacompetitie om
promotie naar de tweede klasse af te
hebben we in iedere leeftijdscategodwingen. “De spelers van het eerste
rie een elftal en zijn er al meer dan
elftal zullen het zaterdagavond dus een
honderd meiden lid van Wittenhorst.”
beetje rustig aan moeten doen, want
Een andere ’tak’ van de vereniging
promotie naar de tweede klasse zou
waar Hagens nog veel van verwacht is
het jubileumjaar onvergetelijk maken”,
het g-voetbal, speciaal voor mensen
met een verstandelijke beperking, waar lacht Hagens.

Verenigingen moeten
denken in kansen

Al meer dan 100
meiden lid

Het wordt waarschijnlijk druk
in de feesttent op het terrein van
Wittenhorst, want het gaat goed met
de vereniging. Volgens voorzitter Ton
Hagens telt Wittenhorst inmiddels al
meer dan duizend leden en is de club
vooral de laatste jaren flink gegroeid.
“Enkele jaren geleden dachten we

dat we onze top wel hadden bereikt,
maar de afgelopen drie jaar zijn we
qua ledenaantallen met zo’n 25%
gegroeid. Sinds januari 2010 hebben
we er 175 nieuwe leden bijgekregen.
Dat zijn extreme aantallen.” De groei
van de vereniging is vooral opvallend
omdat men in andere plaatsen in onze

regio te maken heeft met krimp. Om
dat fenomeen te lijf te gaan is het
volgens Hagens vooral belangrijk om
het positief te benaderen. “Het is voor
verenigingen belangrijk om te denken
in kansen. Men moet ervoor zorgen dat
de vereniging voor de jeugd aantrekkelijk is en blijft. Het sociale contact is ook
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Tennistoernooi HTC
Open 2011
Ook dit jaar wordt door de Horster Tennis Club weer een open tennistoernooi georganiseerd. Dit toernooi vindt plaats van maandag 27 juni tot en
met zondag 3 juli.
De wedstrijden worden gespeeld
op het tennispark gelegen aan de
Kasteellaan in Horst. Er wordt gespeeld
op vrijwel nieuwe banen die allemaal
verlicht zijn. Hierdoor is het eventueel
uitlopen van het speelprogramma geen
probleem. Het toernooi kenmerkt zich
verder door de gezelligheid en goede

organisatie. Aan de deelnemers en
bezoekers worden heerlijke hapjes geserveerd. Alle reden dus om deel te nemen of te komen kijken. Men kan zich
inschrijven in vrijwel alle categorieën
van 4 tot en met 7 in zowel het enkelals dubbelspel. Inschrijven bij voorkeur
via toernooi.nl

Jeugdtoernooi RKSV
Meterik

SVEB 4 in het nieuw
Het is steeds moeilijker om het tenue te laten verzorgen door één enkele sponsor, vandaar dat de leiders
en spelers van SVEB 4 met een vernieuwend initiatief komen. Onder het motto van ‘vele kleintjes maken één
grote’ zijn ze op pad gegaan en hebben negen sponsors bereid gevonden het tenue te verzorgen.

De jeugdafdeling van RKSV Meterik heeft ieder jaar een groots jeugdvoetbal toernooi voor de teams van a tot en met f. Het evenement vindt dit
jaar plaats op 27, 28 en 29 mei in sportpark De Vonckel in Meterik.
Wat ooit een evenement was
waarbij met name de a-teams sterk
vertegenwoordigd waren, is inmiddels
uitgegroeid tot een driedaags toernooi
van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Dit jaar zijn er 79 teams van
de partij.
Door het groeiende aantal deelnemers kwam een paar jaar geleden op
zaterdag en zondag te weinig ruimte
op de velden. De oplossing was om
a- en b-teams op vrijdag- en zaterdag-

avond te laten spelen en op zondag de
e- en f-teams. Hierdoor kon het aantal
deelnemers verder uitgroeien.
De a-teams trappen vrijdagavond
om 18.30 uur het toernooi af. De
volgende ochtend volgen de d-teams,
’s middags de c en ‘s avonds de bteams. Zondagmorgen beginnen de
e-teams en tenslotte trappen de f-jes
het toernooi ten einde tijdens de finalewedstrijden. Meer dan 50 bekers zijn er
te verdelen.

VERSLEIJEN OIRLO
Eigentijds
tuinmeubilair

Castenrayseweg 14 Oirlo

G-team S.V.E.B. kampioen
Het G-team van S.V.E.B. uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst is dit
jaar kampioen geworden in de derde klasse van de KNVB. Hiermee
promoveert het team naar de tweede klasse. In de beslissende
wedstrijd werd Vitesse ’08 met maar liefst 9-1 verslagen.

|

Van Dijck Groenteproducties BV
Van Dijck Groenteproducties BV teelt op grote schaal vollegrondsgroenten. We zijn gespecialiseerd in de teelt van
ijsbergsla en diverse andere soorten bladgewassen.

ZZP’er voor agrarische loonwerk
• Je hebt ervaring als trekkerchauffeur in het agrarisch loonwerk. Daarnaast verwachten wij een grote mate van
zelfstandigheid en flexibiliteit.
• Je bent inzetbaar als all-round trekkerchauffeur en je hebt ervaring met grote landbouwvoertuigen.
• Je kunt goed samenwerken en inspelen op veranderende omstandigheden in het werk,
net als werken onder tijdsdruk.

Peter van Dijck 06-53 17 99 49, peter@groenteproducties.com
Om onze klanten nu en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar een

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met vakbekwame medewerkers.
Onze chauffeurs worden dagelijks ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten, hoofdzakelijk
binnen Nederland, België, Duitsland, Engeland en Spanje. Deze functie betreft een fulltime functie.

Het 1e damesteam van Sparta18 heeft in de firma Verstappen
Verpakkingen uit Horst voor de komende vier jaar een nieuwe
shirtsponsor gevonden. Daarnaast sponsort het bedrijf ook de tassen
en trainingspakken van het 2e damesteam. Op de foto staan de dames
en begeleiding van dames 1, met links de heer Verstappen.

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

Per direct zijn wij opzoek naar een

Indien je interesse hebt in deze functie, neem dan contact op met:

Sponsoring Dames Sparta18

www.versleijen.com

Functie-eisen
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.
• Je bent in het bezit van een chauffeursdiploma + CE.
• Je beschikt over nationale ervaring in het goederentransport.
• Je weet van aanpakken en je bent flexibel inzetbaar.

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een marktconform salaris.
Indien jij interesse hebt in deze functie dan ontvangen wij graag voor 4 juni a.s. jouw sollicitatie met CV.
Stuur deze naar:
Van Dijck Groenteproducties BV, Dr. Droesenweg 11, 5964 NC Horst-Meterik, T.a.v. Vacature chauffeur
jarno@groenteproducties.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

het beste onderhoud voor airco en cv
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Succes op
NK Streetdance
Tessa Janssen (15) uit Broekhuizenvorst en Nadia Derix (13) uit Venlo
zijn in het weekend van 14 en 15 mei tweede geworden bij het IDO-Holland
Nederlands Kampioenschap Streetdance in Mill. Het duo deed mee aan het
onderdeel HipHop in de hoogste klasse van de Junioren.
Mede door deze prestatie staan
de danseressen van Madson Club
uit Venlo nu op de derde plaats in
de danscompetitie van het seizoen
2010/2011. Ze mogen meedoen met
het Europees Kampioenschap en het
Wereldkampioenschap. Tessa heeft zich

in de HipHop-klasse ook bij het soloonderdeel geplaatst voor het Europees
Kampioenschap.
Het EK wordt gehouden in
Denemarken van 1 tot en met 4 juli en
het WK is in Oostenrijk van 13 tot en
met 16 oktober.
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Goed weekeinde voor Horster
amazone Mandy Cornelissen
Bij dressuurwedstrijden voor paarden in Mierlo behaalde Mandy Cornelissen uit Horst vier prijzen uit vijf starts.
Op zaterdag reed ze twee proeven
in de klasse Z1 en één proef in de
klasse Z2. Met haar merrie La Caruna
behaalde ze in de klasse Z2 een
mooie tweede prijs met een score van
67.30%.
Met haar andere merrie Fiorette
behaalde ze in de klasse Z1 een vierde
prijs in de eerste proef (score 66.10%)
en een fraaie eerste prijs met weer
een score van 67.30% in de tweede
proef.
Op zondag was haar jonge 5-jarige
ruin Aaron aan de beurt. Tijdens de
eerste proef in de klasse L1 was Aaron
erg kijkerig waardoor hij een paar
steekjes liet vallen. Mandy reed naar
een keurige vijfde plaats en viel net
buiten de prijzen. In de tweede proef
was Aaron zeer geconcentreerd wat
hem en Mandy uiteindelijk naar een
mooie eerste plaats bracht met weer
een score van 67.30%.
Met vier prijzen en drie keer een
score van 67.30% en een score van
66.10% ging de Horster amazone
tevreden naar huis.
Mandy Cornelissen is een protegé
van Inge Coenen uit Grubbenvorst en
rijdt voor Rijvereniging de IJsvogel uit
Swolgen.

Mandy Cornelissen met Fiorette

RECEPTIE
SV KRONENBERG 1
vrijdag 27 mei 2011
van 19.30 tot 21.00 uur
Sportpark “De Heesbergen”,
Meerweg 71 te Kronenberg.
Wij stellen uw aanwezigheid
zeer op prijs.
Bestuur SV Konenberg
Aansluitend gezellige avond
m.m.v. Star Disco.

w w w. s v k r o n e n b e rg. n l

NU BIJ
AANKOOP
VANAF 75,-

EEN LUXE
TAS
NAAR KEUZE

CADEAU
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)
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Prima start nacompetitie
voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben
De kop is eraf. De eerste ontmoeting van de eerste ronde in de nacompetitie tegen het Brabantse Herpinia
leverde voor Wittenhorst een fraai bevochten 0-1 overwinning op. Wederom werd achterin de nul gehouden.
Vanaf het begin probeerde Herpinia
de toon te zetten. Zoals verwacht werd
veel fysiek geweld in de strijd gegooid
en de achterhoede van Wittenhorst
moest bij de les blijven. Snel hierna
kwamen de oranjemannen beter in de
wedstrijd. De eerste poging om voor
succes te zorgen kwam van Cyriel van
Heemst. Hij zag echter, staande op de
achterlijn, de voorzet stranden. Ook een
tweede mogelijkheid die ontstond uit
een combinatie tussen Jordi Janssen en
Gijs Hagens had net niet die precisie.
Doelman Ralf van Son kon er een hand
tussenkrijgen.
Herpinia was gevaarlijk met vrije
trappen waarvan zij er teveel kregen.
Gelukkig voor Wittenhorst leverde dit

geen succes op. De beste speler bij
Herpinia, aanvoerder Leo Hopman,
stond vaak aan de basis als er gevaar
dreigde. Op slag van rust kreeg
Herpinia een dot van een kans. Door
balverlies op het middenveld van Tom
Zanders kreeg de spits van Herpinia
alle gelegenheid om af te stevenen
naar het vijandelijke doel. De angst om
te falen sloeg toe. Eerst werd de inzet
van de doellijn weggewerkt en in de
nastoot verdween de bal tot opluchting
in het Wittenhorst-kamp langs.
Na de pauze kwam Wittenhorst
beter uit de startblokken. Het voetbalde
meer en daardoor moest Herpinia wat
terug. Nadat een voorzet van Paul den
Brok door de doelman werd onder-

schept gaf dit aanleiding tot meer
dadendrang. Met de komst van Kevin
de Mulder kreeg de voorhoede meer
handen en voeten. Een kwartier voor
tijd kwam Wittenhorst over rechts
opzetten. Kevin de Mulder was met
een sublieme actie zijn tegenstander
kwijt. De voorzet die volgde kwam
op het hoofd van de inlopende Cyriel
van Heemst, maar de bal belandde
op het dak. Scheidsrechter Grens floot
onmiddellijk en constateerde een
overtreding. Penalty. Dit presentje was
voor Gijs Hagens een prachtig moment om Wittenhorst op voorsprong
te zetten: 0-1. Vanaf dat moment
kwam Wittenhorst niet meer in gevaar.
Komende zondag is de return in Horst.

KWIK-REP

Kampioensfeest Wittenhorst
Zaal 1 en Zaal 7
Zaalvoetbalteams Wittenhorst Zaal
1 en Zaal 7 hebben in het seizoen
2010/2011 kampioenschappen

behaald en gaan dit op vrijdag 3 juni
groots vieren in Café De Lange in Horst.
Dj Hay Vissers zal de presentatie, de

huldiging en de muziek verzorgen
op deze avond. Het feest begint om
21.00 uur en de entree is gratis.

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

www.kwik-rep.nl

Wittenhorst 3 kampioen
Wittenhorst 3 is in het seizoen 2010/2011 kampioen geworden in de 4e reserveklasse 1. Zij behaalden
deze titel met 59 punten uit 22 wedstrijden.

Loop even binnen!

De nieuwe collectie plisségordijnen is er

Collecties om naar uit te kijken!
RKSV Melderslo E3 heeft op 18 mei het kampioenschap binnengehaald. De wedstrijd tegen Volharding E5
werd gewonnen met 11-1 en daardoor zijn ze ongeslagen kampioen geworden. Na het eindfluitsignaal kon
het feest beginnen met snoep en champagne en daarna natuurlijk met kleding aan douchen. Op de foto het
team met de leiders, trainers en sponsor Driesvenplant bv.

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Zonnebloem LinQ
zoekt enthousiaste
vrijwilligers
Zonnebloem LinQ is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de
werkgroep Noord-Limburg. LinQ is een tak van de Zonnebloem die zich
richt op jongere mensen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte. Door het organiseren van leuke activiteiten wil LinQ het contact
tussen jongeren met en zonder handicap versterken en uitbreiden.
In Nederland zijn ruim 25 werkgroepen van LinQ actief. In ZuidLimburg gaan jongeren al regelmatig
met elkaar op stap: een filmpje
pakken of een dagje naar de Efteling
bijvoorbeeld. In Noord-Limburg worden nu ook de eerste stappen gezet.
Jaarlijks organiseert Zonnebloem LinQ
ook vakanties voor jongeren met een
lichamelijke beperking.
Voor de nieuwe werkgroep in

Noord-Limburg is de Zonnebloem op
zoek naar gemotiveerde mensen tussen 18 en 45 jaar die het leuk vinden
om een bijdrage te leveren aan LinQ.
Ben jij een organisatietalent of wil
je graag een activiteit begeleiden?
Aanmelden kan bij Jacinta Könings
via linqlimburg@gmail.com of per
telefoon: 06 41 49 49 27.
Voor meer informatie kijk op
www.zonnebloemlinq.nl

Verrassen door
spannende tassen
Juni is de maand van het Spannende Boek. Het thema ‘misdaadverhaal’ staat centraal in deze campagne en dit jaar is het onderwerp
toegespitst op ‘historische misdaadverhalen’. Elk jaar vindt de maand van
het Spannende Boek plaats van 1 tot en met 30 juni.
Het motto van het thema
misdaadverhaal is ‘Galg en Rad: misdaad door de eeuwen heen’. BiblioNu
speelt op het thema in met de
speciale actie ‘Laat u verrassen door
de gevulde tassen.’ Bij de vestigingen
Horst, Grubbenvorst en Venray staan
de tassen klaar, gevuld met een spannend boek en een spannende film. De
film is voor deze gelegenheid gratis
te leen, met een uitleentermijn van
twee weken. Voor de lezers van spannende boeken organiseert BiblioNu
een ruilbeurs. Iedereen die spannende
boeken in de kast heeft staan die al-

lemaal al gelezen zijn krijgt in juni de
gelegenheid de boeken te ruilen voor
een ander spannend exemplaar. Bij de
drie vestigingen staan tafels waar
bezoekers een boek mogen uitzoeken
en een eigen boek terug kunnen
leggen. Op die manier ontstaat er een
ruilbeurs met telkens weer andere
titels. Ook kan er onderling geruild
worden met elkaar. De ruilbeurs is in
Grubbenvorst op vrijdag 10 en 24 juni
van 18.00 tot 20.00 uur, in Horst op
zaterdag 11 en 25 juni van 10.00 tot
13.00 uur en in Venray op zaterdag
4 en 18 juni van 11.00 tot 14.00 uur.
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Achttien geslaagde EHBO’ers en
60 nieuwe jeugd-EHBO’ers
In de afgelopen periode zijn in Horst aan de Maas een behoorlijk aantal EHBO’ers bijgekomen. Na het volgen
van een cursus zijn achttien mensen geslaagd voor het diploma Eerste Hulp. Daarnaast zijn zesig leerlingen van
basisschool De Doolgaard in Horst geslaagd als jeugd EHBO’er.
Jaarlijks wordt door de afdeling Horst aan de Maas-Venray, Kern
Horst van het Nederlandse Rode Kruis
een cursus Eerste Hulp verzorgd voor
geïnteresseerden. Na het volgen van
elf lesavonden en het afleggen van
een examen zijn de cursisten in staat
om adequaat hulp te verlenen aan een
slachtoffer van een ongeval.
Tijdens de cursus Eerste Hulp leren
de cursisten om verantwoord Eerste
Hulp te verlenen bij ongevallen. Onder
meer reanimatie, het bedienen van
een Automatische Externe Defibrillator
(AED), het stelpen van ernstige bloedingen en het omgaan met slachtoffers behoorden tot de lesstof en zijn
getoetst in het examen. De geslaagden
gaan in de toekomst hun EHBO-kennis
verdiepen tijdens de herhalingslessen
EHBO. Hierdoor blijven ze up-to-date op
het gebied van Eerste Hulp en kunnen
ze ook in de toekomst adequaat Eerste
Hulp blijven verlenen. In het najaar
start er weer een nieuwe cursus Eerste
Hulp in het Rode Kruis gebouw aan de
Loevestraat in Horst.
Voor de schoolverlaters van basisschool De Doolgaard in Horst stond er dit
voorjaar een spannend examen op het
programma: het examen Jeugd Eerste
Hulp A. Tijdens deze cursus leerden
de leerlingen wat ze wél en juist niet
moeten doen als ze uitkomen bij een
ongeval. In twintig lessen werd veel
geleerd: het aanleggen van verbandjes,
het omgaan met vergiftigingen en het
helpen van een bewusteloos slachtoffer. Deze lessen werden gegeven door
vrijwilligers van het Nederlandse Rode
Kruis, afdeling Horst aan de MaasVenray, Kern Horst in samenwerking
met de leerkrachten van de basisschool.

Tijdens de cursus Jeugd Eerste Hulp A
wordt veel met elkaar geoefend
Als afsluiting mochten de leerlingen bij
elkaar nep-wondjes maken.
Jeugd en jongeren in de leeftijd van
10 tot en met 15 jaar kunnen tijdens de
cursussen bij het Rode Kruis op hun eigen niveau leren hoe ze kunnen helpen
bij ongevallen. De EHBO lessen worden
afgewisseld met leuke andere activiteiten In september 2011 start de Rode

Gezamenlijke collecte
Melderslo 2011
Bij de gezamenlijke collecteweek is een bedrag van 7.108,49 euro
opgehaald. De donateur kon zelf aangeven welk bedrag voor welk goed
doel bestemd was. Dit jaar is 879,97 euro meer opgehaald dan in 2010.
De verdeling van 2011 is als volgt
Alzheimer Nederland
Astmafonds
Brandwondenstichting
Diabetesfonds
Fonds verst. gehandic.
Nederlandse Rode Kruis

573,60 euro
598,76 euro
597,58 euro
545,76 euro
566,24 euro
567,94 euro

Kwekerij van Meijel B.V. is een modern en
vooruitstrevend glastuinbouwbedrijf in
Sevenum, met een teeltoppervlakte van
47000 m². Het bedrijf is gespecialiseerd in het
telen, sorteren en het klantgericht verpakken
van hoge kwaliteit trostomaten. Dit gebeurt
door een team gemotiveerde medewerkers
die samenwerken volgens de slogan; we zijn
niet de grootste maar wel de beste.

Camping ● Bungalowpark ● Dagrecreatie ● Restaurant
Feest- en Vergaderzalen ● Bowling

Voor ons Actief- en Partycentrum
zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste leidinggevende m/v (fulltime)
Jouw proﬁel:
• MBO-niveau
• Is zelfstandig en kan/durft verantwoordelijkheden op zich te nemen
• Een service-gerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit en collegiaal
• Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien en in de avonden,
weekenden en op de feestdagen te werken
• Jij bent iemand die andere medewerkers kan enthousiasmeren en
motiveren
Wat kan de Schatberg jou bieden?
• Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast, jong team
• Leiding geven aan de medewerkers
• Verantwoordelijkheid over de operationele gang van zaken
• Verantwoordelijkheid over de voorbereiding en uitvoering van feesten/partijen
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u, vóór 13 juni,
richten aan: Recreatiecentrum de Schatberg, t.a.v. dhr. F. Laenen
Midden Peelweg 5, 5975 MZ Sevenum
of via de e-mail: horeca@schatberg.nl

Kruisafdeling Horst aan de Maas-Venray,
Kern Horst met een nieuwe groep.
Iedereen tussen 10 en 15 jaar die graag
meer van Eerste Hulp wil leren wordt
van harte uitgenodigd zich voor 1 juli
aan te melden.
Voor aanmelden of meer informatie
bel met 077 398 33 56 of mail naar
opleidingenhorst@rodekruishorstvenray.nl

KWF Kankerbestrijding
Maag-, lever-, darmst.
Nederlandse Hartst.
Nierstichting
Prinses Beatrix Fonds
Reumafonds

763,03 euro
600,37 euro
655,31 euro
596,56 euro
580,24 euro
535,10 euro

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Kwekerij van Meijel B.V. wenst haar team te versterken met:

Loodsmedewerker met ambities (M/V)

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

De Loodsmedewerker beweegt zich op de processen “het ontvangen, het verpakken, en
het verzendklaar opleveren van producten”. Hiervoor heeft hij nauwgezette afstemming
met onze coördinator arbeid. Procesbewaking alsook de bewaking van de kwaliteit
behoort tot de kerntaken van de functievervuller. De loodsmedewerker signaleert
storingen / afwijkingen in het proces en is de probleemoplosser van de afdeling.
Verder bestaat het takenpakket uit: voorraadbeheer (verpakkingen), aanmaken
vrachtbrieven, controle vrachtbrieven, vastleggen van data (Excel) en het onderhouden
van de noodzakelijke contacten met de coördinator (bestellingen/verkoop).
De loodsmedewerker staat paraat bij alle voorkomende werkzaamheden maar geeft
ook leiding aan 2-4 ondergeschikte medewerkers.
Gezien de aard en de inhoud van de functie is kennis/ervaring van tomatenteelt
niet noodzakelijk.
Wij vragen
• MBO plus werk- en denkniveau;
• Evenwicht bij werkdruk en overzicht bij piekdrukte;
• Inzicht in machinebediening en afﬁniteit met techniek;
• De boodschapper die het duidelijk uit kan leggen;
• Ambitie om door te groeien tot een functie als Coördinator Loods.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis van een 40 urige werkweek.
Salaris is conform de CAO voor de Glastuinbouw. Opleiding en ontwikkeling zijn
onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Het CV + motivatie kunt u uitsluitend per E mail opsturen naar
vacatureloods@live.nl ter attentie van Peter van Meijel, directeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VERNIEUWDE
LUNCH & DINERKAART
DAGHAP MENU
€ 18,50
VERSE ASPERGES
VOOR ONZE
UITGAANSAGENDA
CHECK ONZE WEBSITE
OF MELD JE AAN OP
FACEBOOK
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Lentewandeling
Vrienden van Sevenheym

‘t Hommeltje is een knus en huiselijk
kinderdagverblijf in een gezellige buurt in Horst.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

nieuwe collega

De jaarlijkse lentewandeling voor de bewoners en de deelnemers van de dagverzorging van Sevenheym vond
vorige woensdag plaats.

Rond half twee vertrokken de
mensen in rolstoelen in groepen met
begeleiders voor een middagje wan-

delen door de natuur van Sevenum.
Via het Linderspedje belandden ze bij
de Veldweide om wat te drinken en

een ijsje te eten. De tocht werd onder
een zonnige hemel voortgezet door
het Grootveld met zijn weilanden en
uitgestrekte akkers. Hoewel hier de wegen niet verhard zijn en het overal erg
droog was, was het voortbewegen van
de rolstoelen voor de meesten geen
probleem.
Vervolgens werd er, als afsluiting van deze middag, op Truyenhof
genoten van een heerlijke lunch.
De deelnemers kijken terug op een
zeer geslaagde middag, waarvan ze
allemaal flink genoten hebben. Een
speciaal woord van dank aan de firma
Kersten voor de geleende rolstoelen en
niet te vergeten aan de vele vrijwilligers en medewerkers van Sevenheym
en het Sevenheymer koor. Zij maken
elk jaar weer de organisatie van deze
lentewandeling mogelijk.

Uitslag vogelfotowedstrijd
Met de opdracht: ‘Maak een mooie of leuke foto van vogels in vrijheid’ heeft vogelwerkgroep ’t Hokske in het
voorjaar een fotowedstrijd gehouden voor de jeugd tot en met zestien jaar. Hieraan hebben een tiental jeugdige
inzenders gehoor gegeven en hun foto gemaild.
De inzendingen zijn onderverdeeld
in twee leeftijdscategorieën van 4 tot
en met 10 en 11 tot en met 16 jaar.
Uit de inzendingen is in elke categorie
door natuurfotograaf Patrick Palmen
één foto gekozen die hij het leukste
of mooiste vond. In de categorie van
4 tot en met 10 jaar heeft Lotte Raedts
uit Sevenum gewonnen met een foto
van een Meerkoet. Kevin Meeuwissen
uit Horst is de gelukkige prijswinnaar
geworden in de categorie 11 tot en met
16 jaar. Kevin stuurde een foto in met
Boerenzwaluwen op een hek. Beide
prijswinnaars hebben de dvd ‘Herken
de vogels in uw tuin’ ontvangen.
De winnende foto’s zijn te zien op
www.vogelwerkgroephokske.nl

Ben jij ﬂexibel inzetbaar, gediplomeerd en enthousiast?
Stuur ons dan vóór 5 juni jouw sollicitatiebrief met CV!
Kinderdagverblijf ‘t Hommeltje
Frans Woltersstraat 36

Kinderdagverblijf
‘t Hommeltje, Frans Woltersstraat 36, 5961 DV Horst
5961 DV Horst
kdvhommeltje@home.nl
kdvhommeltje@home.nl

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

PERKPLANTEN
•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten
Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Klimplanten

•

Perkplanten/Kuipplanten nu 25% korting
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077-3982922/06-54306964

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

BoodschappenPlusBus
Het programma van de BoodschappenPlusBus van 1 tot en met 30
juni 2011 staat te lezen op

www.synthese.nl onder de rubriek
Senioren - boodschappenplusbus. Voor
meer informatie, bel met Synthese

op maandag- en donderdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 077 397 85 04.

Rommelmarkt bij tafeltennisvereniging
Seta in Sevenum
Tafeltennisvereniging Seta houdt op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni, van 13.00 tot 17.00 uur haar
jaarlijkse rommelmarkt in clubgebouw Stapvast aan de Wilheminastraat in Sevenum.
De verkoop bij opbod start om
13.30 uur. Er wordt antiek, klein

meubilair, koper, glaswerk, boeken,
speelgoed en nog veel meer aange-

boden. Voor meer informatie kijk op
www.ttvseta.nl/rommelmarkt

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Meterikse Motorvoorjaarstocht

Hooikoorts (ook preventief), Stress, RSI,
Vermoeidheid, Hoofdpijn/Migraine, Ischias

Zondag 29 mei wordt de Meterikse Motorvoorjaarstocht weer georganiseerd. Vertrek is om 09.00 uur bij
Café Kleuskens in Meterik.

Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen

Het evenement is bedoeld voor
iedereen die van Meterikse afkomst
is of enige binding met Meterik heeft
en wordt georganiseerd door enkele
fanatieke motorrijders. De tocht wordt

ditmaal over de Utrechtse Heuvelrug
gereden. Tijdens de tocht wordt twee
keer gestopt om de rijders van een
natje en een droogje te voorzien.
Deelnemers hoeven zich niet op

te geven en deelname is geheel
vrijblijvend. Het enige dat verwacht
wordt is een volle tank en een goed
humeur. Terugkomst zal ongeveer zijn
om 16.30 uur.

Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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DeeBeetje-kampen voor
kinderen en jongeren
In de periode van 24 juli tot en met 13 augustus worden door de Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don
Bosco diverse kampweken georganiseerd. De kampweken, beter bekend als de DeeBeetje-kampen zijn bedoeld
voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die er behoefte aan hebben lekker op vakantie te gaan in een andere
omgeving.

Al 44 jaar biedt de stichting kinderen de kans op een onbezorgde vakantieweek. De basis van de leiding tijdens
de kampweken is het pedagogisch
gedachtegoed van Don Bosco. Zijn visie
op opvoeding en omgang met kinderen
is een leidraad tijdens de weken en dat
komt terug in de omgang met de kinderen en de opzet van de kampweken.

Centraal staat hierin het zoeken van
aansluiting bij de belevingswereld van
kinderen, het creëren van een ontspannen sfeer waarin kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelen en het bieden van
duidelijkheid ten aanzien van grenzen
en mogelijkheden. Daarbij is de leiding
op ieder moment van de dag aanwezig
voor de kinderen. De meeste kinderen

kennen elkaar niet en dit maakt het
mogelijk dat het kind zonder ‘verleden’
op kamp komt. Voor veel kinderen is
dit een bijzondere ervaring. De ervaring
leert dat kinderen daadwerkelijk even
zichzelf kunnen zijn op kamp.
Dit jaar staat het thema ‘superhelden’ centraal tijdens de kampweken.
Superhelden in het verleden, heden
en de toekomst. Je kunt ze deze zomer
allemaal tegenkomen rondom de
kamplocatie op de prachtige Veluwe.
Tijdens de kampweek wordt op
creatieve wijze inhoud gegeven aan het
thema, in de vorm van een actief en
afwisselend programma.
De kampweken worden gedraaid
door vrijwilligers. Alle kinderen zijn van
harte welkom op kamp en om er voor
te zorgen dat ook echt alle kinderen
een weekje mee kunnen, is geprobeerd de kampprijs zo laag mogelijk te
houden. Mocht de kampprijs van 110
euro toch een te fors bedrag zijn, dan is
reductie mogelijk.
Voor meer informatie neem contact
op met Melissa Gerritsen, telefoon
06 20 69 95 56 of kijk op
www.deebeetje-kamp.nl

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Dinsdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Steppin-in Again
Enkele oud-cafégangers van Café Steppin-in organiseren zaterdag 28 mei Steppin-in Again. Het zal een avond
worden die in het teken staat van gezellig kletsen over die goede oude tijd, maar natuurlijk ook van ‘party-en’.
Dj Maarten, dj Monstertruck & Clean, dj Theoretisch, dj FLOOR, dj Nakkie & Niek en aanstormend talent dj
MAXimaal zullen in OJC Niks de avond aan elkaar draaien.
Café Steppin-in, gelegen in het
centrum van Horst, sloot drie jaar
geleden voorgoed haar deuren: een
reden om een ouderwetse avond te
organiseren ter ere van het café. De
avond begint om 19.30 uur op de
plaats waar het café eerst lag (achter

de Smidse) met een optreden van
Dikke Mik. Daar zal ook een spandoek
onthuld worden waarop elke bezoeker
zijn of haar aanwezigheid kan vereeuwigen. Vanaf 20.00 uur zet het feest
zich voort in OJC Niks. Tijdens de avond
wordt er een film vertoont en zijn er

prijzen te verdienen met de ouderwetse bingo of een voetbalpoule.
Iedereen die ooit iets met Steppin-in
gehad heeft mag deze party niet
missen.
Bij Steppin-in Again is iedereen
welkom en de entree is gratis.

Klokkenmakersweekend
Een klokkenshow, demonstraties over klokken maken en repareren en nog veel meer. Op zaterdag 28 en
zondag 29 mei staat alles in het teken van klokken en klokkenmakers in De Locht in Melderslo.
De demonstraties starten op
beide dagen om 13.00 uur. Uiteraard
geven de klokkenmakers graag uitleg
en informatie over hun grote hobby.
Op zondag wordt het geheel muzikaal
omlijst met Ierse en Amerikaanse
folkmuziek door de groep Alice’s
Restaurant. Ook wordt er op zondag
weer brood gebakken in de originele

bakoven en mogen kinderen hun eigen
broodjes maken en laten bakken. De
broodjes kunnen na afloop gekocht
worden.
In de ruimte voor wisseltentoonstellingen is een tentoonstelling
ingericht over de emigratie vanuit
deze regio naar Noord-Amerika in de
periode van 1870 tot 1935 met de titel:

’Toen wij uit Rotterdam vertrokken’.
Daarnaast is er een foto-expositie
van Barbara Kalomon met natuur- en
landschapsfoto’s van Limburg.
Het museum is elke dag open van
11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden
terecht Voor algemene informatie kijk
op www.museumdelocht.nl

Kerkstraat 20a , Horst

Muziek en Limonade in The Shufﬂe
Het jeugdorkest en de slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst organiseert op 29 mei in de zaal
van The Shuffle aan de Gasthuisstraat in Horst om 11.00 uur een Limonadeconcert.
De groepen 4 en 5 van de
basisscholen in Horst doen mee met
het project ‘Muziek in de Klas’. Dit
project behelst een professioneel
aanbod van muziekonderwijs in het
primair onderwijs met de bedoeling om alle kinderen in aanraking
te brengen met muziek. Een groot

aantal jongens en meisjes heeft
aangegeven meer te willen gaan
doen met muziek. Daarom wordt het
Limonadeconcert georganiseerd.
Tijdens het Limonadeconcert, dat
ongeveer een uur duurt, worden een
aantal leuke en swingende nummers
gespeeld. Het fijne, uitdagende en

spannende is dat alle kinderen af
en toe even mee mogen doen.
Iedereen is welkom en men
kan verschillende instrumenten
uitproberen.
De entree is gratis en uiteraard
wordt er getrakteerd op een glaasje
limonade.

3

BIJ

AANKOOP

producten

VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 30-06-2011 Zie voorwaarden in de winkel.
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Meiconcert St. Caecilia
America
Muziekvereniging St. Caecilia America en Fanfare de Maasgalm Elsloo
verzorgen op zaterdag 28 mei vanaf 20.30 uur in MFC De Meulewiek in
Meterik een mooi afwisselend programma.
Onder leiding van Frank Steeghs
gaat Muziekvereniging St. Caecilia
America op deze avond van het
thema Oorlog en Vrede (Bellum et
Pax) naar Antarctica (De IJswoestijn)
en naar de Schotse hooglanden
(Hymn of the Highlands). Fanfare de
Maasgalm Elsloo is al 110 jaar op
hoog niveau actief met blaasmuziek
en heeft daarin ondertussen een rijke
geschiedenis opgebouwd. Al vijf maal
heeft de fanfare het landskampioen-

Birdman spreidt zijn vleugels
Het zijn drukke dagen voor Paul van Rengs. Samen met de mensen in het team van L!nQ Events maakt hij lange
dagen in deze tijd van het jaar. Zeker in de aanloop naar het muziekfestival Alcatrazz dat op 2 juni voor de vijfde
keer door L!nQ wordt georganiseerd. Dit voorjaar is er echter nog iets extra’s bijgekomen: het Birdman-festival op
zaterdag 4 juni.

schap weten te behalen en vijf maal
het Limburgs Kampioenschap in de
eerste divisie. Het orkest staat onder
leiding van dirigent Guido Swelsen
en brengt een verscheidenheid aan
werken ten gehore. Zo kan iedereen
genieten van onder meer de Pavane
van Gabriel Fauré, Romance van
Camille Saint-Sa ns met een solo op
hoorn en het welbekende Riverdance.
Iedereen is van harte welkom en de
entree is vrij.

Tafellakens met bijzondere verhalen
in Museum de Kantfabriek

Expositie ‘Het
Tafelkleed vertelt’
Na een oproep van Museum de Kantfabriek om een tafelkleed beschikbaar te stellen, inclusief het verhaal wat het kleed heeft ‘meegemaakt’,
kwam een stroom van lakens en verhalen bij het museum binnen. Deze en
andere tafellakens zijn verwerkt tot een levendige expositie van werk van
huisvrouwen, kunstenaars en studenten. De expositie met de naam ‘Het
Tafelkleed vertelt’ wordt van 29 mei tot en met 25 september gehouden.
Tafellakens zijn in ieder gezin
getuigen van bijzondere gebeurtenissen. Vele families hebben een tafelkleed dat al jaren van de ene generatie
op de andere wordt doorgegeven. Ze
worden gebruikt voor een feest, een
bruiloft, Kerstmis of andere feestelijkheden. Tafelkleden geven vaak een
terugblik in de tijd met een eigen
verhaal. Maar naast deze geschiedenis
is een tafellaken soms ook uit artistiek
oogpunt interessant. Dan gaat het er
bijvoorbeeld om wie de maker is van
het tafellaken, van welk materiaal het
is gemaakt en met welke techniek,
bijvoorbeeld geweven, gehaakt of

geborduurd. De expositie toont naast
de ingezonden exemplaren ook kleden
die ontworpen en vervaardigd zijn door
studenten van de Academie Beeldende
Kunst Maastricht. Onder leiding van
kunstenaar/docent Frans Meegens
gingen derdejaars studenten aan de
slag met het thema ‘Mijn plaats aan
tafel’.
De opening van de expositie
‘Het Tafelkleed vertelt’ is op zondag 29 mei om 11.00 uur. Mevrouw
T. Fasol zal de inleiding houden en het
ensemble Syrinx zorgt voor de muzikale
aankleding. Voor meer informatie kijk
op www.museumdekantfabriek.nl

Volgens organisator Van Rengs
kampt Alcatrazz met een imagoprobleem. “Toen we vijf jaar geleden
met Alcatrazz begonnen, hadden we
niet bedacht dat de naam Alcatrazz
ons een bepaald imago zou geven.
De muziekliefhebbers die niet van de
hardere stijlen elektronische muziek
houden, denken vanwege de festivalnaam dat Alcatrazz niets voor hen is.
Toch wilden we er vijf jaar geleden al
een breed festival van maken zoals bij
Lowlands of Solar.”

Birdman richt zich op
een breed publiek
Het brede karakter is nu gevonden door het festival op te splitsen.
Op Hemelvaartsdag het vertrouwde
Alcatrazz, dat zich na vijf jaar inmiddels
heeft bewezen, en op de zaterdag het
nieuwe Birdman-festival. Van Rengs:
“Birdman richt zich op een breed
publiek, van de soosganger tot de
30-plusser. Het wordt een combinatie
van theater met elektronische muziek,
waarbij er volop ruimte is voor andere,

minder commerciële muziekstijlen.”
Nog meer dan andere jaren
heeft L!nQ Events bij de invulling van
hun festival de hulp ingeroepen van
anderen. Zo regelt cultureel projectbureau Witgoed & van Bontewas de
invulling van het theaterprogramma
en verzorgen ontwerpers Linda
van Neerven en Tom Reijnders een
belangrijk deel van de aankleding
van het festivalterrein. Hierbij wordt
volgens Paul van Rengs zoveel mogelijk
gezocht naar mogelijkheden om
herbruikbare materialen te gebruiken.
Zo wordt er een compleet podium
opgetrokken van drie vrachtwagenladingen pallets.

The sky is the limit
Door artiesten of vormgevers bij de
invulling van het festival te betrekken,
krijgen de mensen van L!nQ Events te
maken met een andere manier van
werken. Van Rengs: “Wij zijn gewend
om heel praktisch en oplossingsgericht te denken, terwijl een vormgever
of artiest vaak anders is ingesteld.
Die gaat in eerste instantie uit van

het principe ’the sky is the limit’ en
redeneert vervolgens terug naar
wat praktisch haalbaar is. Het gaat
hier veelal om kleine conceptjes die
mensen zelf uitvoeren, waarbij het
voor sommigen nog niet eens helemaal
concreet is wat ze gaan doen, voor ons
als controlfreaks is dat wel eens lastig.”
Ondanks een gezonde spanning
vooraf heeft Paul van Rengs er alle
vertrouwen in dat het goed komt
met zowel Alcatrazz als Birdman.
De kaartverkoop verloopt volgens
hem “supergoed”. In totaal biedt het
festivalterrein op beide dagen de
ruimte aan zo’n 5.500 dansliefhebbers.
Meer informatie op www.alcatrazz.nl of
www.birdmanfestival.nl

Maak kans op een combiticket
voor het Birdman-festival en
Alcatrazz. HALLO Horst aan de Maas
geeft 10 x 2 kaarten weg. Ga naar
www.hallohorstaandemaas.nl
en laat je gegevens achter voor
maandag 30 mei om 13.00 uur.
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Figureren in een zombieﬁlm
Als zombies kamperen? Het kan. Een vriendengroep uit Horst deed het vorige week nog. Er werden moordscènes
gespeeld met een band op de achtergrond, er werd getennist met ledematen en met liters bloed gespoten. Dit alles
gebeurde om een film te maken: Il Campeggio Dei Morti Viventi (camping van de levende doden), een ode aan de
Italiaanse zombiefilms uit de jaren zeventig.

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del

ramen
wassen

úw m

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

het beste onderhoud voor airco en cv

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Roy Meijnen las in een filmblad
een oproep voor figuranten voor een
horrorfilm. “Ik was meteen enthousiast en heb de hele vriendengroep
meegevraagd. Ze vroegen ook of je
kleding of campingspullen mee wilde
nemen die kapot mochten. We hebben
van alles bij elkaar gezocht en werden
steeds enthousiaster.”
Met een grote groep horrorliefhebbers vertrok de vriendengroep zaterdag
14 mei naar Amsterdam. Boris Janssen:
“We kwamen aan op een scoutingterrein en werden al vanaf het eerste moment gefilmd. Met zo’n vijftig andere
campinggasten moesten we onze tent
opzetten en gewoon ‘vakantie vieren’.”
Ingrid Janssen: “We moesten gewoon
doen wat we normaal op een camping
ook zouden doen, de opnames waren
allemaal heel losjes.”
Het verhaal van de film gaat over
een camping die overspoeld wordt
door zombies. Vervolgens verandert
iedereen op de camping ook in
een zombie. Marco Hagens: “Het is
een horrorfilm met humor. Als elke
campinggast in een zombie is veranderd gaat het campingleven gewoon

door: er wordt bijvoorbeeld getennist
en gebarbecued met ledematen. Ook is
er een clownzombie en een lesbische
zombietweeling. Bij elke moordscène
in de film speelt een band op de
achtergrond.”
“Alle figuranten werden langzaam zombies, dus ook wij moesten
flink geschminkt worden. We dachten
dat we als figuranten hier en daar
een veeg zouden krijgen en verder
niets, maar een professionele grimeur
maakte ons met siliconen, nepbloed
en schmink tot waardige zombies
met wegrottende gezichten”, aldus
Lindsy Bouten. “Dat was echt te
gek, sommigen van ons hadden
ingewanden die uit hun lichaam hingen
en halve schouders en zo.”
De vriendengroep bestaat uit
grote liefhebbers van horrorfilms en
deed dus graag vrijwillig mee. Boris
Janssen: “We kregen daar wel wat eten
en drinken, maar verder was alles op
eigen kosten. De makers van de film
doen dit namelijk ook buiten hun werk.
De crew bestond vooral uit een hoop
fanatiekelingen, waarvan enkelen
aan grote films hebben meegewerkt.”

Roy Meijnen: “Er was heel veel ruimte
voor improvisatie. We konden zelf
nieuwe ideeën aandragen en er werd
van alles uitgeprobeerd. We hebben
ook allemaal een grotere rol dan
gedacht. Ik weet zeker dat we allemaal
een keer vol in beeld zullen zijn, dat
had ik van te voren niet verwacht.”
De première van Il Campeggio Dei
Morti Viventi vindt waarschijnlijk plaats
in de lente van 2012 en is dan te zien
op verschillende filmfestivals. De trailer
is binnenkort al te zien.
De vriendengroep is enorm
enthousiast. “Dit is weer eens wat
anders dan een vriendenweekend.
Bij een volgende advertentie moet
Roy ons zeker weer vragen. Maar de
volgende keer let ik toch een beetje op
met dat nepbloed in mijn mond: bah,
dat was smerig.” aldus Marco Hagens.
Maar de figuranten hebben gelukkig
nog geen kapsones: “We hebben uren
in de kou gestaan, zeiknat van het
nepbloed, maar het was het waard.”
Meer foto’s van het figureren en
informatie over de film kan gevonden
worden op de facebookpagina van Il
Campeggio dei Morti Viventi.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Lekker eten en drinken in
een warme en huiselijke sfeer
Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl
Sevenum Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

Exposities Galerie Judy Straten

VOOR DE

Van 29 mei tot en met 26 juni zijn in Galerie Judy Straten twee mooie exposities te zien met kunstwerken van
Niek Verschoor en Karin Hoogesteger. De opening van de exposities is op zondag 29 mei om 15.00 uur.
Niek Verschoor en Karin Hoogesteger zijn beiden afkomstig uit
Gelderland, buiten dat lijkt er op het
eerste gezicht verder geen overeenkomst te zijn tussen hen of hun werk.
Maar als men verder kijkt dan ervaart
de toeschouwer bij beide kunstenaars
een zoektocht waarbij de kwetsbaarheid van mens en maatschappij de
rode draad vormt.
Karin woont in Zutphen en werkt in
Arnhem. De schilderijen van Karin verbeelden haar constante zoektocht naar
de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Mensen zijn altijd het onderwerp
van haar werk, en in het bijzonder
het kind, omdat de vorming van onze
‘werkelijkheid’ zoals wij die kennen, bij
het kindzijn al begint. De techniek op
haar doeken bestaat uit een bepaalde

gelaagdheid, meestal acryl in combinatie
met potlood, dan weer gemengd met
houtskool, Chinese inkt of (rijst)papier.
Beeldend kunstenaar Niek Verschoor
woont en werkt in Nijmegen.
Inside the Enemy Cube toont de
resultaten van de persoonlijke zoektocht
van Niek naar de positie die geweld en
de dreiging van geweld in onze samenleving inneemt. Uitgangspunt van het
werk zijn persoonlijke ervaringen tijdens
de uitvoering van het kunstproject ’Blue
Ferryman’ in Afghanistan in 2009. Niet
alleen de dreiging van geweld maar zeker ook de kwetsbaarheid van de mens
worden in de tentoonstelling Inside the
Enemy Cube van dichtbij voelbaar en
zichtbaar gemaakt. Naar aanleiding van
het werk van Niek zal er in de galerie
tijdens de opening om 15.00 uur een de-

bat plaatsvinden over het verdedigen
van cultureel erfgoed en de waarde
van kunst en cultuur in conflictsituaties
en oorlogsgebieden. Toegespitst op de
situatie in Afghanistan zal het gesprek
gaan tussen Otto van Wiggen, (brigade-generaal Luchtmobiele Brigade),
René Teijgeler (antropoloog en
beschermer van het cultureel erfgoed
wereldwijd) en Qader Shafiq (afkomstig uit Afghanistan en werkzaam bij
COS-Gelderland). Gespreksleider hierbij
is beeldend kunstenaar Albert Van Der
Weide. Het debat is vrij toegankelijk
voor geïnteresseerden. De openingstijden van Galerie Judy Straten aan de
Schoolstraat in Horst zijn op woensdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur en zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.

Gemarineerde filetlapjes
Sla of blinde vinken
Kalkoen wienerschnitzel

500 gram

€ 5,95

5 halen 4 betalen
per stuk

€ 1,45

UIT EIGEN KEUKEN

Zomer stamppotten Spinazie of snijbonen
met gebraden vink
100 gram € 1,15
100 gram € 1,45
Mosterdspek rollade
100 gram € 1,85
Gebraden fricandeau
PROEVERTJE VAN DE WEEK

Toscaanse kip

Gemarineerde kipfilet
omwikkeld met spek

100 gram

€ 1,25

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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21e Internationale
Kadett C-meeting
Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni organiseert de Opel Kadett C
Club Nederland de 21e Internationale Kadett C-meeting. Evenals voorgaande
jaren vindt dit treffen plaats op het evenemententerrein bij Manege d’n
Umswing aan de Schorfvenweg in Kronenberg.

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Pallet inkoop: Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2010
S L I J T E R I J

WEIJS

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de aspergetijd.
Het is een traditionele Pinot Blanc die heerlijk fris droog is met
een lange afdronk. Perfect in balans. Ook heerlijk als
aperitief of bij vis en gevogelte.
€ 6,45

per ﬂes
in mei
Doosprijs ,50
€ 32

DRANKENHANDEL

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

GRATIS ENTREE BEWIJS
M.C.C. de Streekrijders Horst
Tegen inlevering van deze coupon kunt
u een van de twee wedstrijddagen gratis
bezoeken. Meer info, elders in de Hallo.

Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis

28 mei jeugdmotorcross,
Nederlands kampioenschap.
• Zondag 29 mei nationalen motorcross,
Nederlands kampioenschap.

niet vergeten: er is gedurende het
gehele treffen een frituurwagen aanwezig. Liefhebbers van een lekker ijsje
komen aan hun trekken bij de ijscokar.
Ter afsluiting van het evenement
vinden zondagmiddag tussen 15.00 en
16.00 uur de prijsuitreikingen plaats.
Voor de mooiste C-Kadettjes in de
verschillende categorieën zijn er bekers
te winnen.
U hoeft geen C-Kadett te bezitten
om deel te nemen aan dit evenement;
iedereen is van harte welkom.
Voor meer info, kijk op
www.opelkadettcclub.nl of neem
contact op met Jolanda Versleijen op
06 30 64 43 35 (na 19.00 uur).

Tish Hinojosa in Horst
Cambrinus in Horst ontvangt zondag 29 mei om 16.00 uur de
Amerikaans-Mexicaanse zangeres Tish Hinojosa op haar podium. De zangeres staat met haar heldere, warme en melodieuze stem bekend als het
spiegelbeeld van de multiculturele rijkdom van het hedendaagse Amerika.

Haar song ’Donde Voy’ werd een
grote hit en vele groten in de muziek
namen haar songs op, waaronder Pete
Seeger, Joan Baez, Kris Kristofferson,
Nancy Griffith en Linda Rondstadt. Na
haar eerste platencontract in 1988
heeft ze intussen negentien albums op
haar naam staan en is haar status als
invloedrijk singersongwriter onbetwist.
Haar sociale engagement en activisme
inzake vrouwen- en kinderproblematiek bij de immigranten klinkt door in
haar deels in het Engels en deels in het
Spaans gezongen repertoire. Het album
Frontejas (1995) wint in Amerika mas-

saal de harten van de Latino bevolking.
Haar albums – eerst uitgebracht op hét
rootslabel Rounder en later bij Warner
Bros - krijgen lovende kritieken. Na
een weinig coöperatieve houding van
Warner Bros keert zij terug bij Rounder.
Tish was tweemaal eerder in Cambrinus
en van haar eerste optreden heeft L1-TV
een twintig minuten durende tv-special
gemaakt, die werd uitgezonden in de
serie ’The Place to Be’ over enkele
vooraanstaande Limburgse poppodia.
Voor meer informatie en reserveringen:
telefoonnummer 077 398 30 09 of
www.cambrinusconcerten.nl

Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

Waar??

• Zaterdag

Dit jaar zal de meeting in verband
met Hemelvaartsdag één dag langer
duren. Het kampeerterrein vult zich
vanaf donderdag 12.00 uur met de
deelnemende Kadett C-liefhebbers.
Ook nu weer worden er veel deelnemers uit Nederland, België, Duitsland
en Luxemburg verwacht. Hoogtepunt is
als vanouds de vrijdagavond-challenge.
Verschillende clubs/groepen binden
met elkaar de strijd aan om de hoogste
eer. Op zaterdag is er een gezellige
avond met een dj.
Voor de kinderen wordt tijdens het
hele evenement goed gezorgd. Er is
een springkussen èn een knutselhoek
met toezicht. De smulpapen worden

Rits Kapot???

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chatenet Media Media
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Daihatsu Sirion 1.3 16V Prestige Automaat
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Wagon Futura
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen Golf 1.9TDI Comfortline 105pk
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline Variant
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline DSG 140pk
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Volkswagen Touran 2.0 TDI Highline 140pk DSG Automaat

2007
2001
2006
2008
2004
2003
2004
2007
2001
2008
2001
2002
1978
2008
1990
2003

98783 Km.
20868 Km.
175100 Km.
26242 Km.
215366 Km.
117286 Km.
124072 Km.
2105 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172458 Km.
180222 Km.
173210 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
LPG-G3
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 28.950
€ 3.650
€ 11.950
€ 11.950
€ 6.950
€ 10.500
€ 13.950
€ 7.950
€ 6.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 13.500
€ 12.500
€ 16.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2006
2002
2006
2008
2006
2005
2004

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
73255 Km.
335105 Km.
190011 Km.
164404 Km.
219346 Km.
191040 Km.
211793 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 6.500
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 16.950
€ 1.950
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 14.950
€ 19.950
€ 11.500
€ 23.950
€ 8.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

AGENDA
America

Nationale hengeldag
za 28 mei 15.00-20.00 uur
Organisatie: HSV De Put
Locatie: visvijver De Put

zo 29 mei 10.00-13.00 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Expositie
‘Het tafelkleed vertelt’
zo 29 mei t/m zo 25 september
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kerkdiensten
America
zondag

The Night of Summer

Limonadeconcert

za 28 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

zo 29 mei 11.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie
Locatie: The Shuffle

Sevenum

vr 27 mei 20.30 uur
Organisatie: HZPC
Locatie: De Berkel

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

Horst

Demonstratie
synchroonzwemmen

Funpop
za 28 en zo 29 mei
11.00-18.00 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Phicoop muziekfeest
za 28 mei 20.00 uur
Organisatie:
Phicoop Shopping Center
Locatie: Mèrthal

Tish Hinojosa
zo 29 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis

09.45

09.30

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

zondag
donderdag

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Kindzegening

Melderslo

za 28 mei 16.00 uur
Organisatie: werkgroep
kinderliturgie
Locatie: Kerk

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

zondag
29 mei
open van
12 - 17 uur
%
20in
g
kort

op nééanararkteuikzeel!

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Lottum

zaterdag

112

T

zaterdag

Meerlo

Tandarts

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

11.15

Kronenberg

zondag

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

Verloskundige zorg

woensdag
donderdag
vrijdag

zo 29 mei 09.00-16.30 uur
Vertrek: Café Kleuskens

Venray

Spoedgevallendienst
27 mei t/m 1 juni
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

19.00

Horst (Lambertus)

Motorvoorjaarstocht

Sevenum

19.15

Griendtsveen

Meterik

Feestavond WittenHorst

za 29 mei t/m zo 26 juni
Locatie: Galerie Judy Straten

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

zondag

vr 27 t/m zo 29 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: Sportpark De Vonckel

09.45

Grubbenvorst

Hegelsom

za 28 mei 20.30 uur
Organisatie: St. Caecilia America
en Fanfare de Maasgalm Elsloo
Locatie: MFC De Meulenwiek

Exposities Judy Straten

Heilige mis

za 28 en zo 29 mei 13.00 uur
Locatie: De Locht

Meiconcert

za 28 mei 22.00 uur
Locatie: De Lange

zaterdag

Klokkenshow

Jeugd Voetbal Toernooi

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

za 28 mei 20.00 uur
Organisatie: Café Steppin-in
Locatie: OJC Niks

Masters of Horstcore

Heilige mis

Melderslo

Steppin-in again

za 28 mei 20.30 uur
Locatie: Feesttent
Wittenhorstterrein

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

Workshop natuurfotograﬁe

praxis venray
Plataanstraat 31, Venray

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

36

nieuws
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