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De eerste elftallen van voetbalclub Wittenhorst uit
Horst werden zondag avond 13 mei uitgebreid toegejuicht
op het Wilhelminaplein. Op een platte kar werden dames
1 en heren 1 vanaf de sportvelden van Wittenhorst via de
Venrayseweg naar café De Lange gebracht.
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g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

Op het Wilhelminaplein stond een
menigte beide teams op te wachten.
Na een spannende wedstrijd tegen
SSS’18 uit Overloon was het voor de
heren van Wittenhorst tanden bijten:

www.schouwburgvenray.nl

Het nieuwe
programma
is uit!

Dames 1 had hun kampioenschap
twee weken geleden al binnengesleept
tegen een wedstrijd in Melderslo. RKsv
Wittenhorst organiseert op zondag
20 mei nog een grote huldiging van
al hun kampioenen, ook bij café De
Lange. Vanaf 17.00 uur worden het
5e en 6e elftal, de teams A2, B2, de
korfbalmeisjes B en zaalvoetbalteam
7 samen met de twee eerste elftallen
officieel gehuldigd.

Nu
0
€1,5
Galia meloen
1 st € 2,29

Alfa bier

1 krat € 12,65

Nu
9
€7,9

geldig op 21, 22 en 23 mei

Lays chips Naturel en paprika

225 gr € 1,29

Grote huldiging

geldig op 21, 22 en 23 mei

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

r
2 voo5
€1,7

geldig op 21, 22 en 23 mei

✃

Albert Heijn
Horst

beginnen. Wittenhorst 1 promoveert
met hun kampioenschap naar de eerste
klasse.

Reserveer nu!

KNIP
AANBIEDINGEN
Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

hun lot lag in handen van de Venlosche
Boys. Dat team wist hun kans echter
niet te verzilveren, waarna Wittenhorst
opgelucht adem kon halen. Met zo’n
2.500 toeschouwers kon hun feest

02

nieuws

16
05

Jeugduitwisseling in Noord-Limburg

We hebben nieuwe vrienden gekregen
In het weekend van 11 tot en met 13 mei vond in Horst aan de Maas en
Venray een jeugduitwisseling plaats. Dit jaar waren kinderen uit de Poolse
gemeente Wasosz aan de beurt om een weekend door te brengen bij een
gezin in Nederland. Zoals Pawel en Krzysiek, die evenals Anna en Olla bij de
familie Smedts uit Meterik logeerden.
“Wat ´n grote auto”, was de eerste
reactie van Pawel en Krzysiek toen zij
met de familie Smedts op weg gingen
naar hun logeeradres in Meterik.
Vrijdagmiddag kwamen zij met een
groep kinderen uit het Poolse Wasosz
na een busreis van ruim twaalf uur aan
in Geijsteren. Daar werden de kinde-

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

ren vervolgens opgehaald door hun
gastouders. Pawel en Krzysiek mochten
het weekend doorbrengen bij Siem
Smedts en zijn familie. “Ik heb ze eerst
een rondleiding in ons huis gegeven”,
vertelt Siem. “Ze vonden het een ‘big
house’. We spraken Engels met elkaar
en als we er niet uitkwamen gebruikten we maar onze handen. Pawel en
Krzysiek vonden vooral de trampoline
bij ons in de tuin heel leuk. Krzysiek zei
dat hij in bed nog lag na te stuiteren.”

Kliko-race en
touwbrug
Op zaterdag was er voor de Poolse
en Nederlandse kinderen een spellendag in Geijsteren. “Ik vertelde onze
logés dat het een ‘gameday’ was en
zij dachten dat we computerspelletjes
gingen doen. Dat pakte iets anders uit.
We hebben bijvoorbeeld een kliko-race
gedaan en zijn met een touwbrug over
een beek geklommen en iedereen
vond het superleuk”, vertelt Siem.
Laura, de oudere zus van Siem is vorig
jaar in Polen geweest.

Laura: “Daar logeerde ik met
mijn vriendin Dominique bij Anna en
Olla. Zij kwamen zaterdag bij ons in
Meterik logeren. Dat was supergezellig, we zijn echte vriendinnen
geworden en houden contact via
Facebook. Pawel en Krzysiek sliepen
bij Siem op de kamer en ´s nachts

Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Online vanaf donderdag!

Jeannette Heerlijke
ontspanningsmassage
van 2 uur
Uitgebreid
Pinkstersmulfestijn

€90,00

€39,95
€27,50

De politie onderzoekt een vechtpartij die op donderdagavond 10 mei
op bungalowpark het Meerdal in America plaatsvond. Vijf Duitse
scholieren van 16 en 17 jaar uit Niederkruchten werden ter plaatse
aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.
De scholieren belaagden een
bungalow en mishandelden daar
vier medescholieren. Ook werd
tuinmeubilair vernield. Dit werd
tegen de bungalow aan gegooid.
De aanleiding van de vechtpartij
moet gezocht worden in diverse

woordenwisselingen en conflicten.
De scholieren zijn meegenomen
naar het politiebureau waar zij
voor nader verhoor zijn ingesloten.
De ouders van de opgepakte
jongeren zijn door de politie Horst in
kennis gesteld.

€13,75
Aanhouding voor mishandeling

2 x 90 minuten
genieten van een luxe
gezichtsbehandeling
2 x BBB-workout
(billen, buik en benen)

€96,00

€48,00
€10,00

€5,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

”Totdat Anna blijkbaar een SOS
signaal had geklopt en de jongens in

Duitse scholieren
aangehouden

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Echte vrienden
geworden

paniek onze kamer binnen kwamen
rennen. Dat was wel even schrikken.” Zondag gingen de kinderen naar
Irrland, waarna aan het einde van de
dag het afscheid volgde. “Ik heb er echt
twee vrienden bij gekregen”, vertelt
Siem. “Volgend jaar ga ik naar hen toe,
al moet ik met het vliegtuig.”

Vechtpartij op bungalowpark

Nieuwsblad niet ontvangen?

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

klopten we elke keer tegen de
muur.”

www.halloaanbieding.nl

Grubbenvorstenaar
slaat Sevenummer
Een 21-jarige man uit Grubbenvorst werd zaterdagmorgen 12 mei
door de politie aangehouden op de Steinhagenstraat in Sevenum op
verdenking van mishandeling. De man werd ervan verdacht een 18-jarige
Sevenummer in zijn gezicht te hebben geslagen.
De man zou rond 03.00 uur op de
Pastoor Vullinghsstraat de 18-jarige
jongen hard in het gezicht hebben
geslagen. De jongen raakte hierdoor buiten westen en moest per
ambulance overgebracht worden
naar het ziekenhuis. Daar werd een
hersenschudding geconstateerd.

Na behandeling mocht de jongen
weer naar huis.
De aanleiding van de klap bleek
een ruzie tussen de twee jongeren.
De verdachte man werd na zijn arrestatie voor nader verhoor overgebracht
naar het politiebureau. Hier hebben
ze hem in bewaring gesteld.
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Grote schermen tijdens
EK voetbal
Komend jaar wordt van 8 juni tot en met 1 juli het EK voetbal georganiseerd in Polen en Oekraïne.
Het Nederlandse elftal speelt op 8 juni haar eerste wedstrijd tegen Denemarken. Om het Nederlandse elftal
gezamenlijk te kunnen steunen worden er in verschillende gemeenten door het hele land op pleinen en in kroegen
grote schermen geplaatst. Zo ook in Horst aan de Maas.

Lang weekend?
Broodjes mee!

HORST • GRUBBENVORST

Het grote scherm op het Wilhelminaplein tijdens het WK twee jaar geleden trok veel publiek
De oranjegekte is nog niet helemaal toegeslagen, maar de horecaeigenaren hebben er zin in. Zo zijn ze
druk in de weer om alles zo goed mogelijk te regelen. De gemeente heeft
de eerste vergunningsaanvraag voor
grote schermen op het Wilhelminaplein
in Horst al binnen en denkt dat er nog
wel meer aanvragen volgen.
Café ’t Stammineke in Grubbenvorst
is bezig met het voorbereiden van een
ware make-over tijdens het EK. “We
zijn er nog mee bezig, maar als het ons

lukt is onze kroeg helemaal in voetbalsferen”, vertelt barman Mark Beelen.
“Er komt bij ons een groot scherm te
hangen en twee kleinere schermen.
Over de make-over zeg ik verder nog
niets. Dat zullen de supporters vanzelf
wel zien”, vertelt hij. “De hele kroeg
moet oranje kleuren. Het moet een
gezellige uitstraling krijgen tijdens het
EK. Daar zullen wij wel voor zorgen.”
Ook in Lottum zijn ze druk bezig.
Ad Sillekens van café-zaal Den Hook
in Lottum vertelt over zijn voorbere-

idingen. “Er komen meerdere schermen binnen en buiten te hangen.” In
totaal kunnen er bij hem ongeveer 300
oranje-supporters terecht. “Ze kunnen
zelf kiezen. Op het terras kunnen ze zitten en binnen kunnen ze staan. Genoeg
keus dus.”
De oranje-fans die nog niet weten
waar ze gaan kijken hoeven zich
geen zorgen te maken. Bij de meeste
horecagelegenheden in de gemeente
komen er namelijk schermen te hangen
waarop de wedstrijden te volgen zijn.

Inbrekers buitengebied

JAARMARKT
in Sevenum bij De Wingerd

Zondag 20 mei
Veel attracties

De politie Horst waarschuwde vrijdagochtend via Twitter voor inbrekers in de buitengebieden. Volgens de
politie gebruikt een groep mensen met een grijze stationcar een afleidingsmanoeuvre om in te breken.
De politie laat weten dat het
om twee mannen en een vrouw
gaat die mensen aan de voordeur
afleiden. Ondertussen worden via de
achterkant van het huis spullen uit de

woning gehaald. Dergelijke incidenten
vonden plaats in Swolgen en America.
“Ze rijden dus gewoon rond en slaan
bij gelegenheid hun slag”, aldus
de politie. Getuigen van dergelijke

activiteiten of van de combinatie
twee mannen, een vrouw en een
grijze stationcar in het buitengebied,
kunnen zich melden bij politie Horst
via 0900 88 44.

VOORJAARSAANBIEDING

20% kORTING
OP DE GEhElE
zOmERcOllEcTIE

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!
0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Openingstijden:
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Crist Coppens
Runderstooflapjes
4 stuks € 5.50

Horstenaartjes elke 4e gratis
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Bord Behoud de Parel aan A73 verplaatst
Belangengroep Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft haar bord, vastgemaakt aan een schaftkeet, afgelopen
donderdagmiddag 10 mei weer verplaatst naar een nieuw perceel aan de A73. Op dit moment staat het bord nog op
een wat grotere afstand van de A73, maar binnenkort komt het bord weer pal langs de snelweg te staan. Dit tegen
de verboden van de gemeente in.

de grond besloten de schaftkeet te
verplaatsen.

de veehouderijen, bijvoorbeeld”, aldus
Behoud de Parel.

Gemeente meet met NIeuwe
twee maten
handhavingsacties
“Behoud de Parel vindt overigens
nog steeds dat de gemeente met
twee maten meet. B&W treden niet
handhavend op tegen een illegaal
varkensbedrijf aan de Laagheidweg,
en pakt het bord van Behoud de Parel
met de leus ‘gezondheid eerst’, wél
aan. Reden om het bord elders te
plaatsen. Kan de gemeente weer van
voren af aan beginnen. Je zou denken
dat ze zich met zinniger zaken bezig
zou kunnen houden. Met handhaven bij

De gemeente laat weten inderdaad
actie te ondernemen: “Wij worden nu
geconfronteerd met het feit dat de
schaftwagen wederom op een ander
perceel geplaatst wordt. Duidelijk is dat
dat niet getolereerd zal worden. De gemeente beraadt zich op nieuwe handhavingsacties richting zowel de huidige
perceeleigenaar, waar de schaftwagen
nu staat, als de vereniging Behoud de
Parel, die kennelijk eigenaar is van de
schaftwagen inclusief het zeildoek.”

Vernieling op kermis
Een kermisexploitant heeft vorige week aangifte gedaan bij de politie
van vernieling van zijn attractie op de kermis in Horst. Op maandag 7 mei
werd de Kop van Jut door twee dronken mannen vernield.

Behoud de Parel verplaatst het bord
met een boodschap: “Om daarmee
duidelijk te blijven maken dat de
gemeente speelt met de gezondheid
van haar burgers, als zij de gigastallen
van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
toestaat.”
In mei 2011 schreef het College van
B&W een brief aan Behoud de Parel dat

zij hun billboard langs de A73 moesten
weghalen. Eind 2011 kreeg Behoud de
Parel een tweede brief, nu van Bureau
Handhaving, met hetzelfde verzoek, op
laste van een dwangsom van 250 euro
per dag met een maximum van 2.500
euro. “Behoud de Parel en de eigenaar
van de grond waar het bord staat,
lieten zich door de gemeente niet

Poging tot inbraak
voorkomen
De politie Horst heeft in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10
mei vijf mannen aangehouden in verdachte omstandigheden. Zij vonden
in de auto inbrekerswerktuig en zagen hierin aanleiding om de mannen
aan te houden.
Tijdens een surveillanceronde in
het buitengebied trof de politie een
auto aan met daarin vijf mannen.
“Onder deze omstandigheden, in
deze situatie en op deze locatie is
dat reden om alert te zijn”, aldus de
politiewoordvoerder. De auto werd
aangehouden voor een standaardcontrole. De vijf mannen, een Italiaan die

in Roermond woont en vier Hongaren,
bleken in het bezit te zijn van inbrekerswerktuig. Zij werden door de
politie aangehouden. Ze kregen een
boete voor het in bezit hebben van
en het vervoer van het werktuig. De
gereedschappen werden in beslag genomen. In de loop van donderdag zijn
de mannen weer in vrijheid gesteld.

Gemeente kondigt extra
bezuinigingen aan
Het College van B&W legt dinsdag 22 mei de concept Kadernota 2012
voor aan de gemeenteraad. In de nota is een extra bezuiniging van
4 miljoen euro aangekondigd. Eén van de voorstellen is het sluiten van
de bibliotheken in Grubbenvorst en Sevenum.
De bibliotheken in Horst aan de
Maas staan onder grote druk. Werden
eerder de bibliotheken in Lottum en
America ondergebracht in de lokale
basisscholen, nu dreigt bovendien
sluiting voor de vestigingen in
Grubbenvorst en Sevenum. Volgens
het College van B&W staat de
uitleenfunctie voor volwassenen door
de komst van internet ter discussie.
Het bereiken van de jeugd als
doelgroep van de bibliotheek krijgt
een veel grotere prioriteit. Door de
bibliotheken onder te brengen in
basisscholen en een goed uitgeruste
hoofdvestiging en brengservice in

stand te houden verwacht het College
voor alle inwoners de toegang tot
het bibliotheekaanbod laagdrempelig
te houden. Op deze manier zou een
besparing van 200.000 euro in 2016
worden gerealiseerd.
Bij het samenstellen van de
concept Kadernota is ook rekening
gehouden met de nieuwste
bezuinigingsmaatregelen, zoals die
zijn opgenomen in het zogenaamde
Lente-akkoord. Het College verwacht
vooralsnog dat de economische
koers van het gevallen kabinet door
de nieuw te kiezen regering wordt
voortgezet.

De mannen hadden rond
21.45 uur betaald om op de Kop van
Jut te mogen slaan, maar een van
de mannen was zo beschonken dat
hij missloeg en daarbij een ander
onderdeel van de attractie stuk
sloeg.
Toen de exploitant hem vroeg
te wachten totdat de schade was

intimideren. We lieten het bord in eerste instantie staan”, laat de organisatie
op hun website horen.
Behoud de Parel dacht een van
de argumenten van de gemeente te
omzeilen door het bord vast te maken
aan een schaftkeet. Maar de gemeente
trad opnieuw handhavend op, waarop
de organisatie en de eigenaar van

afgehandeld, liepen de mannen weg
richting het Wilhelminaplein.
De politie is op zoek naar
getuigen. De man is tussen de 30
en de 40 jaar oud, is ongeveer
1.75 meter en hij heeft blond haar.
De man droeg verder een spijkerbroek en een wit shirt. Getuigen
kunnen zich melden via 0900 88 44.

Opvoeden en opgroeien

Een gezonde levensstijl
van uw kinderen
Een gezonde levensstijl bij onze jongeren, dat is waar elke ouder naar
streeft. De kranten en tijdschriften staan er vol van: de jeugd wordt te
zwaar en ze bewegen te weinig. Eén op de zes kinderen is te dik. 30%
van die kinderen raakt het overgewicht nooit meer kwijt. Wat kun je als
ouders en mede-opvoeders doen?
Meer bewegen
• Laat je kind elke dag één tot anderhalf
uur bewegen en vooral buitenspelen.
• Geef zelf het goede voorbeeld:
gebruik vaker de fiets.
• Als je kind niet wil bewegen:
onderneem activiteiten met het
hele gezin, samen fietsen, wandelen en bezigheden ondernemen.
Let op de drankjes
• Geef minder drankjes die gezoet zijn,
zoals frisdrank, vruchtensappen, melken yoghurtdranken met een smaakje.
• Laat je kind meer water drinken,
eventueel met een beetje siroop of
RoosVicee of vruchtensap met de
helft water erbij. Kies ook eens voor
(vruchten) thee.
Ontbijten is belangrijk
• Laat je kind elke dag ontbijten met
brood en graanproducten.
• Lukt het niet om vroeg te eten, geef
dan een boterham mee voor in de
pauze.

Structuur in eetpatroon
• Structuur in het eetpatroon is
belangrijk. Eet 3x per dag.
• Beperk tussendoortjes. Maximaal
2 à 3 tussendoortjes per dag. Kies
bijvoorbeeld voor fruit, crackers,
een doosje rozijnen, een plak
ontbijtkoek, een stuk komkommer,
een wortel of een rijstwafel.
Meer groenten en fruit
• Als kinderen weinig gekookte
groente eten, kies dan voor “koude”
groente zoals een wortel, stukjes
bloemkool, een stuk komkommer of
kleine tomaatjes.
• U kunt ook meer groente in de soep
of stamppot verwerken.
• Maak een bordverdeling van
½ groente, ¼ vlees, ¼ aardappel.
• Beperk de “makkelijke” maaltijd,
zoals friet, pizza, lasagne tot
maximaal 1x per week.
Troost- en feest eten
• Vaker wordt als troost iets lekkers

gegeven. Vervang het lekkers door
persoonlijke aandacht: een knuffel
of samen een activiteit doen.
• Ook ter ere van blijde gebeurtenissen
kun je op fruit trakteren of op een
leuke bezigheid.
Maak afspraken
• Spreek af hoeveel zakgeld er aan
snoep besteed mag worden.
• Na schooltijd eerst (buiten) spelen of
iets ondernemen voordat de kinderen
(een beperkte tijd) tv mogen kijken
of op de computer mogen spelen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Kom dan naar de themabijeenkomst
van het CJG op dinsdag 22 mei vanaf
19.30 uur in de bibliotheek in Venray.
Voor meer informatie en inschrijven
t/m 21 mei, kijk op de website van
het CJG www.mijncjg.nl (agenda).
Petra Claessens, Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg Noord en consulente
Centrum voor Jeugd en Gezin

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)

nieuws 05

16
05

Marcel Wintels bezoekt Horst

CDA-prominent aan de
keukentafel
Vele CDA-prominenten trokken de afgelopen weken al door de regio om stemmen te winnen voor hun lijsttrekkerschap van de partij. Demissionair minister Spies was in Tienray en Tweede Kamerfractievoorzitter Sybrand van
Haersma Buma kwam bij verschillende bedrijven langs. Marcel Wintels, ook CDA lijsttrekkerskandidaat, koos een
andere aanpak.

in
Magazijnverkoop in

OUTLET

'NEXT DOOR'
t/m 19 mei extra geopend:
t/m
19 do
mei9.30
extra
geopend:
wo en
- 18.00
wo en do 9.30 - 18.00
Extra geopend!
Extra geopend!
Extra voordelig!

Extra voordelig!

reguliere openingstijden:

reguliere
openingstijden:
vrijdag 9.30
- 21.00
vrijdag
9.30
- 21.00
zaterdag
9.30
- 17.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

Wintels kwam voor een keukentafelgesprek naar Horst. Bij gemeenteraadslid Petra Leijssen schoof de
partijprominent aan bij lokale CDA’ers.
“Een heel prettig gesprek”, oordeelt
Marlies Janssen, ook gemeenteraadslid.
“Hij stelde vragen over onze verwachtingen van de partij en van hem als

mogelijke lijsttrekker, en hij vertelde
wat hij zelf voor de partij voor ogen
had. Hij heeft een heel frisse aanpak,
heel betrokken.” De zes kandidaten
voor het lijsttrekkerschap van het CDA
hebben nog tot eind van de week om
stemmen te winnen. Na het einde van
de eerste stemronde gaan er twee

door naar de uiteindelijke stemming. Of
Wintels haar overtuigd heeft? Janssen
lacht maar geeft heel politiek correct
geen uitsluitend antwoord. “Ik vind het
wel belangrijk dat als de partij overal
zegt te ‘vernieuwen’, dat de lijsttrekker dan ook een nieuw gezicht is, van
buiten de Haagse stolp”, aldus Janssen.

25%
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OP JACKS*
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p
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50%
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Muurschildering Weisterbeek
De kinderen van kinderopvang van basisschool De Weisterbeek in Horst hebben op vrijdagmiddag
11 mei de beschilderingen aan de buitenkant van hun school opgeknapt en van een nieuw kleurtje
voorzien. De activiteit is een idee van Nancy Hendrikx, medewerkster bij de kinderopvang en directeur
Jos Gubbels van basisschool De Weisterbeek. “In deze tijden van bezuinigingen en terugval van leerlingen is dit een mooi, maar nodig initiatief. Daarnaast worden de kinderen op deze manier actief
betrokken bij het aantrekkelijk houden van hun school. De kinderen vonden het heel leuk om te doen.
Het is een kleurrijk geheel geworden”, zegt Nancy Hendrikx.

Jeans •
ver • Angels
Esprit • S.Oli ott • Gelco • Mox •
Sc
Mexx • Anna ry Weber • Samoon •
Expresso • GerWalder • Seda
Frank

dag gesloten

Hemelvaarts

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Ons bereikte het droeve bericht dat onze oud-medewerker

Grad Verheijen
is overleden. Grad was van 29 april 1974 tot 31 december 1992
werkzaam bij Haegens Bouw als opperman.
Wij wensen Mariet, hun kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe de komende tijd.
Directie en medewerk(st)ers Haegens Bouw Horst b.v.

Giel Martens en
Lenny Thiesen

gaan trouwen op 25 mei 2012.
De receptie is tussen 18.30 en 19.45 uur
in de feesttent op Konijnskampstraat 6 te Lottum.
Baron van Aerdtlaan 9 • 5973 NN Lottum

Dc De Melderse zoekt nog enkele
darters voor het komend seizoen.
Info: cafe ‘t Tunneke Melderslo
06 15 00 54 33.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

Champignoncel te huur.
Tel. 077 398 34 53.

Nu planttijd van uw rozen.
Buiten-rozen in pot, voor tuin of terras.
Vele soorten euro 3,00 p/st.
Klimrozen euro 4,00 p/st. Stamrozen
uitverkocht. Veenweg 5 A America
06 20 53 03 90. Plant NU en deze
zomer mooie bloeiende rozen in tuin.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.

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

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

Gevraagd alle merken sloopauto’s
+ bussen. Correcte afhandeling met
vrijwaring. Eigen ophaalservice
T. 06 10 58 14 70
Solex en tandem verhuur
www.solexverhuurgriendtsveen.nl ook
diverse arrangementen 0493 52 95 96.
Wij zijn op zoek naar oproepkrachten
met affiniteit voor productie van
interieurbouw. Neem contact op
met Keijsers interior projects BV
te Horst 077 397 41 00 of mail:
m.velden@keijsers.nl www.keijsers.nl

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
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.
Luxe/groot appartement met 350m2
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom), 175.000 euro.
Telnr. 06 51 36 18 65.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Te koop: buxus plg. bossig 20 cm.
Ruud Breukers, Lottum
tel. 077 366 13 80
mob. 06 50 63 13 61.

Hortensia’s (groot assortiment)
Buxus, Laurier, bomen, Buddleja,
Viburnum, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85. Meer info
zie website: www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83.
Te koop i.g.st. electr. Rolluik,
kleur wit afm. breedte 172 en
hoogte 153 vraagprijs € 70,tel. 06 38 58 98 83.
Woonruimte gezocht Horst of
omgeving, met bij voorkeur minimaal
2 slaapkamers. Op korte termijn te
aanvaarden. 06 43 78 30 32.
Schminkers gezocht!
Stichting de Peelkabouters is op zoek
naar schminkers die ons willen helpen
bij evenementen waarbij wij actief zijn,
zoals bijv. Funpop op 2 en 3 juni a.s.
Voor meer info, mail ons:
info@peelkabouters.nl
Te koop dagelijks verse asperges
en aspergekadopakketten.
Openingstijden ma. t/m zat. 9.00-12.00
13.00-18.00 uur. Zondag 11.00-14.00 uur.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21,
Lottum.
Nu te huur bij Stervideotheek,
Venloseweg 2, Horst: Mission
Impossible 4/The Girl With The Dragon
Tattoo/Trespass/The Darkest Hour/
The Iron Lady/A Good Old Fashioned
Orgy/Tinker Tailer Soldier Spy/
Actie: 7 weekfilms € 10.
Taoistische Verzorg. Praktijk
Gymnastiek, Tai Chi, ademhalingsoefeningen 06 19 58 59 04.

ROMMELMARKT

ET
KKantiegeld
A
SP et vak

Zondag 20 mei

Aanvang: 11.00 uur • Entree: E 1,-

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
&

Grafmonumenten
en restauratie

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

M
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Sfeervolle rommelmarkt
met veiling en livemuziek
Locatie: Sportpark UVB
Dijkerheideweg 4 • Horst
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eethoek
tv-kast
21/2 zits bank
salontafel
al vanaf €1950,-

Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

www.ikzoekeencontainer.nl
Uitvaartonderneming Duijf

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

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

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

www.theoarts.com

Kinderen en kleinkinderen

Bloem- en Grafwerk “Miniatuur”.
Voor al uw bloemstukken, grafwerk
en workshops. Miny Kanters.
Tel. nr. 077 398 51 08.
Heerlijke verse asperges bij Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst.
Ma t/m vr: 10.00-12.00
en 13.00-17.00 u za: 9.00-17.00 u,
zo: op afspraak. Tel: 077 398 65 90.
Te koop zeer goed onderhouden
royale tussenwoning met mogelijkheid realiseren van een garage.
Ook zeer geschikt voor kinderen;
tuin grenst aan speelveld.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst.
Tel. 077 310 10 39.
Bootcamp training. Een energieke
fullbody workout in de natuur voor een
fitter gevoel, een getrainder lichaam
en meer doorzettingsvermogen.
Meld je nu aan voor een gratis proefles
op www.bootcamppower.nl. See ya!

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

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

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

Bert & Grada
Driessen-te Baerts

tel. (077) 320 97 00

Dag en nacht bereikbaar

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

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten, bloemen
en de muzikale serenade die
wij mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijkfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Klokken Norbertuskerk
Plannen Lambertus- uitgeluid
Streekproducten en evenementen

plein al heel eind

Vrijdag 11 mei werden de klokken van de Norbertuskerk in Horst door een gespecialiseerd bedrijf uit Stiphout
verwijderd uit de kerktoren. Na ruim 1,5 miljoen slagen om de tijd aan te duiden valt het doek voor de drie klokken.

Het Lambertusplein moet een plein voor streekproducten worden, zei
wethouder Litjens tijdens een avond over de strategische visie op het
centrum van Horst. “Het is een denklijn, er is nog niets beslist”, haast de
wethouder toe te voegen.
Het College heeft een denklijn
uitgestippeld waarbij het oude gemeentehuis bijvoorbeeld een permanente plek voor streekproducten zou
kunnen worden.

streekproducten, zal de gemeente
met het kerkbestuur bespreken, aldus
de wethouder.

Openluchtbioscoop

Verdienmodel
ziet er goed uit

“Op het plein zouden dan activiteiten en culturele evenementen georganiseerd kunnen worden. Als we
daar in de herinrichting rekening mee
houden, zou er wekelijks iets te doen
kunnen zijn.” Als voorbeeld geeft de
wethouder een openluchtbioscoop.
De wens om het atrium van
de Lambertuskerk transparanter te
maken of de muren van de kerk te
voorzien van voorzieningen voor

Daarnaast zou op het plein een
permanent loket voor ondernemers
kunnen komen, waarin Centrum
Management Horst, de Kamer
van Koophandel en het toeristisch
platform zouden kunnen huizen.
“Het verdienmodel ziet er tot nu toe
oké uit”, zegt de wethouder. “Als alles
lukt, willen we de plannen voor het
Lambertusplein voor de zomer nog
presenteren.

Zweten in de sporthal

Eerste examens
geweest
De lente is nu echt aangebroken. Voor de eindexamenkandidaten
wellicht minder prettig, want de komst van de lente viel dit jaar samen
met het begin van de examens. Maandag begonnen de meeste
leerlingen. Sommige praktijkexamens waren al eerder.
Femke Derks (16) is al even
bezig. Ze doet examen voor het
vmbo-k en had voor de meivakantie al haar eerste praktijkexamen,
een kookexamen. Vorige week
vrijdag had ze examen verzorging.
Nederlands, Engels, biologie en
maatschappijleer volgen de komende
weken. “Dat is goed verspreid, dat is
wel fijn. Maar ik doe toch liever de
praktijkexamens, dan heb ik sneller
zelf ’t gevoel dat ik het goed doe”,
lacht Femke. Haar vervolgopleiding,
medewerkster maatschappelijke
zorg, heeft ze al uitgezocht. Nu nog
slagen. “Ik hoop wel dat ik slaag,
maar sta er niet heel goed voor.
Gelukkig kan ik compenseren met de
cijfers voor de praktijkexamens. En ik
ga nog hard oefenen.”

Denken aan feesten
Niels van Rens (16) zit op
vmbo-t. Hij had dinsdag z’n eerste
tentamen: geschiedenis. Daarna
volgen er nog vijf. “Geschiedenis
vind ik het moeilijkste. Ongeveer 1,5
maand geleden zijn we op school
begonnen met het maken van
examens. We moesten elke dag, bij
elk vak examens maken. Dat was
erg veel werk, maar uiteindelijk heb
je er wel wat aan. Je ziet zo hoe de
examens gemaakt moeten worden.
Dus tijdens de examens weet je al
heel veel. Ik weet dat ik ga slagen,
en dat alles goed gaat komen. Maar
toch heb je een beetje zenuwen. Ik
ben blij als ik ze af heb, dan kan ik
gaan feesten.”
Rachel Kristal (18) doet op
het Dendron College examen voor
de havo. Maandag 14 mei had ze

biologie, haar eerste examen. Daarna
moet ze er nog zes. Voorbereiden
doet ze vooral door alles nog maar
eens na te lezen.

De medewerkers Jan en Peter van
de firma Daelmans moesten zich letterlijk in allerlei bochten wringen om de
drie klokken op een hoogte van ruim 20
meter los te krijgen uit het mechaniek.
Na flink wat slijp- en paswerk verlieten
de loodzware klokken via de opening
in de oostflank van de toren de plek
waar zij ruim 48 jaar hebben geluid. Een

aantal omwonenden van de kerk ziet
het weghalen van de klokken als een
opluchting. “Ik werd altijd heel vroeg
wakker als de klokken begonnen te
luiden”, vertelt een meisje uit de buurt.
“Nu slaap ik veel langer door.” Nadat
de bouw van de Norbertuskerk was
voltooid, werden in december 1963 de
klokken, vervaardigd door de fabrikant

Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel, in de
toren van de Norbertuskerk geplaatst.
Tijdens de operatie van afgelopen
vrijdag werd bovendien het kruis, dat
bovenop de kerktoren stond, verwijderd.
Wat de definitieve bestemming van
het gebouw wordt, is nog steeds niet
bekendgemaakt. De drie verwijderde
klokken krijgen een nieuwe plek in Urk.

De Schakel naar Walibi
Leerlingen van groep 8 van basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst mochten samen met zo’n 550 andere
leerlingen op schoolreis naar Walibi Holland. Zij wonnen deze schoolreis omdat ze zo hun best hadden gedaan met
het verkopen van kinderpostzegels.

We kregen zelfs
drinken
“En soms oefenexamens te maken. Ik hoop wel dat ik ’t haal. Engels
is m’n moeilijkste vak.” Over de
omstandigheden op school was
Rachel erg tevreden. “Het was goed
geregeld in de sporthal, we kregen
zelfs wat drinken.”
Tessa Jacobs (18) doet vwoexamen en is maandag aan het
eerste van in totaal negen examens begonnen. “Ja, ik heb twee
keuzevakken in plaats van één,
omdat het vak me interesseert.”
Ze begon met Nederlands, teksten
verklaren en samenvattingen maken.
“Zolang ik niet te diepe onvoldoendes haal, dan gaat het wel lukken”,
denkt ze.

Druk omdat het op
het nieuws is
De nieuwe examenregel
die dit jaar is ingegaan houdt in
dat leerlingen voor hun centrale
examens gemiddeld minimaal een
5,5 moeten halen. Voorheen kon dit
cijfer gecompenseerd worden met
de cijfers voor schoolonderzoeken.
“Dat vind ik nog niet echt heel spannend. Ik hoor ’t wel om me heen,
dat mensen zich er druk om maken,
maar bij mij komen de zenuwen
vooral omdat ik het de hele tijd in de
media hoor”, relativeert Tessa.

Om 10.30 uur werden de kinderen
ontvangen bij het hoofdpodium van
Walibi Holland. Daar kregen zij een
optreden en een Meet & Greet met
de band W.A.B. De schoolreis is een

cadeau aan de tien groepen die met de
Kinderpostzegelactie in 2011 de hoogste
gemiddelde opbrengst per leerling hadden binnengehaald en de tien groepen
die de snelste stijgers waren ten opzich-

te van het jaar daarvoor. Ook de groepen
met de beste verkooptip, gekozen uit
4.400 ingezonden tips, mochten mee. De
basisschool uit Broekhuizenvorst won in
de categorie Snelste stijgers.

Pallet inkoop:
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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.

Petra Jansen-Rijpma
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Buitenaf in het mooie Meterik woont de 48-jarige Petra JansenRijpma. Zij is geboren in het Friese Harlingen en woont sinds 1996 in
Meterik. Petra is getrouwd met Walter (52) en samen hebben ze twee
dochters: de 17-jarige Wietske en Anne van 15 jaar. Deze week wordt
Petra geplukt.

Masseren en kneden
Petra oefent haar beroep als
fysiotherapeut uit zoals dat vroeger
gebruikelijk was. Veel masseren en
kneden, in tegenstelling tot de jongere
generatie fysiotherapeuten. “Ook hou
ik me bezig met het revalideren van
mensen. In een oefenzaal begeleid
ik groepjes mensen met een nieuwe
heup of knie. Deze mensen hebben elk
hun eigen verhaal en dat maakt het
boeiend”, zegt de Meterikse.
In haar vrije tijd wandelt, leest,
kookt en tuiniert ze graag. De moestuin
is Petra’s trots. Ook vogels kijken in de
natuur is een hobby van haar. Vorig
jaar liep ze voor de eerste keer de
Kennedymars, de 80 kilometerroute, in
Melderslo. “Dat vond ik best lastig, zo
in het donker lopen. Eenmaal over de
finish wist ik het zeker: dat doe ik nooit
meer. Maar nu kriebelt het toch weer.
Wat ik dit jaar doe, dat weet ik nog
niet”, zegt ze diplomatiek.

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

Courgettesoep

Vliegangst
De Friese heeft haar draai gevonden in Meterik. Haar favoriete plekje

Benodigdheden:
· 1/2 courgette
· 1 kruidenbouillontablet
· 1 kleine dunne prei
· 1 teentje knoflook
· 1 eetlepel fijngehakte bieslook
· 1 eetlepel olie
· 1 theelepel azijn
· 1 theelepel suiker
Bereiding:
· Was de courgette en snij deze
in stukjes;
· snij de prei in ringen en was
deze grondig;
· pel en snipper de knoflook;
· verhit de olie en bak hierin de
knoflook en de prei, ongeveer 3
minuten;
· voeg de courgette toe en bak
deze al roeren 1 minuut mee;
· voeg de azijn, suiker en zoveel
water toe dat de groenten net
niet onder staan;
· voeg de bouillontablet toe en
breng alles aan de kook;
· laat alles ongeveer 15 minuten
zachtjes sudderen;
· pureer de soep met een
staafmixer;
· bestrooi de soep voor het
opdienen met fijngehakte
bieslook.

het hier intussen prima naar de zin.
Een relaxed dorp waar we ons thuis
voelen”, zegt ze terugkijkend. Eenmaal
in Meterik sloot Petra zich aan bij de
dorpsraad om wat meer mensen te
leren kennen. Later verruilde ze de
dorpsraad voor de volleybalclub en de
ouderraad van school. Momenteel is ze
alleen betrokken bij de volleybalclub.

is hun achtertuin waar ze op zonnige
dagen geniet vanuit een luie stoel bij
hun tuinvijver. Ook wandelt ze graag
bij het Schuitwater in Broekhuizen
omdat er veel vogels te zien zijn.
Vakantieplannen heeft de familie ook
maar daar zit Petra wel een beetje over
in. “Ik heb vliegangst en volgend jaar
willen we naar Nepal waar Walter twee
jaar ontwikkelingswerk heeft gedaan.
Nu ik weet dat we gaan vliegen, krijg ik
al nachtmerries. Ik wil echter ook graag
wat zien van deze wereld dus ik zal me
er overheen moeten zetten.”

Val van kabinet
positief
In de avonduren kijkt ze graag
naar detectives, natuur- en sportprogramma’s. Programma’s met modellenwedstrijden vindt ze maar niks.
Eenmaal het bed opgezocht, mogen we
haar wel midden in de nacht wakker
maken voor een lekker ijsje. Gevraagd
naar een bijzondere gebeurtenis zegt
Petra: “Dat is de val van het kabinet,
dat is positief. Minder positief ben ik
over de bezuinigingsmaatregelen in
de zorg. Door mijn werk merk ik dat
veel mensen die echt zorg nodig hebben deze niet meer kunnen betalen.
Schande, een grote schande is het”,
besluit ze het interview. Petra JansenRijpma, fysiotherapeut volgens de
‘oude leer’, weet waar ze het over
heeft als het om de zorg voor mensen
gaat en waar de pijn zit.

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

gesloten. “Zestien jaar geleden zijn
we naar Meterik gekomen. Naast mijn
reguliere baan als fysiotherapeut,
teelden we in een kas bramen en
frambozen. Daarmee zijn we enige
jaren geleden gestopt en toen zochten
we een woning met wat ruimte, het
liefst buitenaf. In Meterik hebben we

Het is even zoeken waar Petra
precies woont in Meterik maar de
navigatie doet zijn werk prima.
“Mooi hier hè, maar Friesland is ook
mooi hoor”, begint ze haar verhaal.
Volgens Petra is Harlingen een van
de mooiste steden van Friesland.
Een stadje dat ze in haar hart heeft

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl
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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.
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your professional sportshop

www.sport2000meulendijks.nl
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Advertorial

Viduro, een groeiend marketing & communicatiebureau in Horst aan de Maas

Het wisselspel tussen analyseren en toepassen
is waar we sterk in zijn
Viduro is een marketing- en communicatiebureau voor uiteenlopende strategische oplossingen. Het bedrijf is in 2009 opgericht door Peter Deriks
uit Horst. De organisatie is sinds haar oprichting blijven groeien en bestaat inmiddels uit vier personen.

Het Viduro-team. V.l.n.r: Eefke Hendriks, Isabel Titulaer, Peter Deriks en Roos Deriks
Viduro is gevestigd aan de
Nieuwenbergweg te Horst, een
landelijk gelegen locatie te midden
van inspirerend groen. Naast Peter
Deriks werken Isabel Titulaer en
Eefke Hendriks als fulltime marketing- en communicatieadviseurs. Ook
Roos Deriks maakt deel uit van het
Viduro-team. Zij houdt zich bezig met
de financiële administratie.

Onderscheidend vermogen
Peter Deriks: ”De marketing- en
communicatieadviseurs zijn hbo en
universitair geschoold. Ze hebben een
brede kennis en ervaring in verschillende branches. Ieder brengt vanuit
zijn/haar eigen achtergrond nieuwe
expertise en ideeën mee. De kracht van
Viduro zit in het bepalen van een strategische focus. We gaan met de klant

aan tafel om de onderneming kritisch
door te lichten en bepalen vervolgens
samen het onderscheidend vermogen
van de betreffende organisatie.”
Focus bepalend voor positionering
Focus is van belang om gewenste
groei op allerlei gebieden te kunnen
realiseren. Dit kan zijn in het aantal
klanten, omzet, personeel, werkgebied

EINDELOZE WOONIDEEËN
Laat u inspireren door onze compleet vernieuwde showroom!
En binnenkort kunt u ook bij ons terecht voor een uitgebreid
assortiment verf en behang. Kom snel naar onze winkel en
bekijk de grenzeloze mogelijkheden!

Kom kijken in onze
buitenzonwering shop van
Luxaflex van ruim 60 m²

Ook voor een website of
een folder
Marketing- en communicatieadvies kan zeer divers worden
ingevuld, afhankelijk van de vraag van
de opdrachtgever. Zo schreef Viduro
een position paper voor Munckhof
Business Travel, een programmaplan
Floriade 2012 voor gemeente Horst
aan de Maas en een marktcampagne
voor Haegens Groep Horst. Ook voert
Viduro voor IT-Linq diverse communicatiemiddelen uit op basis van een
’knipkaart’. Eefke Hendriks: ”Viduro
verzorgt dus naast het strategische
traject ook de implementatie en ontwikkelt, al dan niet met een partnerbedrijf, communicatiemiddelen zoals
websites en folders. Wij zijn daarom
in staat uw organisatie geheel te
ontzorgen. U heeft één aanspreekpunt
voor al uw marketing- en communicatievraagstukken. Handig toch?!”
Kies voor focus, kies voor Viduro.
[W] www.viduro.nl
[T] 0478/57 11 00

en/of naamsbekendheid. Isabel Titulaer:
”Kiezen in wat je wilt bereiken en hoe je
dit wenst te realiseren is essentieel om
marketing en communicatie gericht in
te zetten, het is een wisselspel tussen
analyseren en toepassen. Focus is bepalend voor de positionering en propositie
van elk bedrijf. Vervolgens is het zaak
dit te vertalen naar resultaatgericht
marketing- en communicatieadvies.”

Hermkens wint klanttevredenheidsprijs
Schildersbedrijf Hermkens V.O.F. uit Broekhuizen mag zich sinds donderdag 22 maart tot de 25 beste vakschilders in Nederland rekenen, die zijn
aangesloten bij kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder. De Betere Schilder
heeft deze verkiezing in het leven geroepen om de kwaliteit en de service
van de aangesloten 400 vakschilders te waarborgen en te controleren.

Hemelvaartsdag open
van 12.00 tot 17.00 uur

wordt binnenkort:

gratis advies van onze
binnenhuisarchitecten,
ook bij u thuis!

Expeditiestraat 4 | 5961 PX Horst
Telefoon (077) 396 17 77
E-mail info@gebrwijnhoven.nl
Website www.gebrwijnhoven.nl

vloeren | raamdecoratie | buitenzonwering | kunststof kozijnen | afdaken | rolluiken | horsystemen

www.aspsystems.nl
Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

011120023

•
•
•
•

Prijsuitreiking met schildersbedrijf Hermkens V.O.F.
Alleen schildersbedrijven die
voldoen aan verschillende strenge
kwaliteitsnormen worden toegelaten
tot de kwaliteitsorganisatie. De Betere
Schilder stimuleert haar leden om professioneel en gedreven het werk uit te
voeren. De klanttevredenheidsprijs die
Hermkens won, geeft hen de bevestiging dat ook de klanten de service en
kwaliteit waarderen. “Ik ben dan ook

zeer vereerd dat ook mijn klanten het
werk zo enorm waarderen”, aldus de
prijswinnaar.
De klanten van een erkend Betere
Schilder konden na het opgeleverde
schilderwerk heel gemakkelijk en
online een gedetailleerde beoordeling geven van het werk. Op basis van
deze beoordelingen wordt de ranglijst
opgemaakt.
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Starters in de regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
Email
Website
Sector
Start

Puur Lien
Lien Hartman
Zadelmakerstraat 3
Sevenum
06 27 12 46 10
info@puurlien.nl
www.puurlien.nl
Zakelijke
dienstverlening
01-10-2011

Activiteiten
Puur Lien is een PA (Personal
Assistent) en secretaresse op
afstand voor iedereen die dit
nodig heeft, zakelijk of desgewenst privé. Puur Lien is integer,
creatief en enthousiast. Passie en
support omschrijven haar werk.
De activiteiten van Puur Lien zijn
enorm divers. Het bestellen van
visitekaartjes, opmaken van een
PowerPoint-presentatie, gastvrouwfunctie, tot het ondersteunen van social media-plannen,
acquisitieondersteuning, offertes
opmaken en evenementorganisatie. Daarlangs nog vele andere
denkbare secretariële werkzaamheden. Puur Lien is ook inzetbaar
voor het organiseren van evenementen en is oprichter en
organisator van Open Coffee
Sevenum en Lid van Ladies
Businessclub Noord en Midden
Limburg.

Doelgroep
Puur Lien richt zich op de
kleine zelfstandige: trainers,
consultants, impresariaten, en
nadrukkelijk ook de creatieve
kleine zelfstandige: vormgevers,
fotografen, schrijvers, architecten,
musici, kunstenaars, stichtingen
en gebundelde zzp’ers en maatschappen. Tot haar klanten rekent
Puur Lien trainers, coaches,
gordijnenatelier, mindfulness
coaches, reclame- of marketingbureaus, kunst- en portretfotografen
en het Land van Limburg, maar
ook veel incidentele klanten.
Onderscheidend vermogen
Puur Lien is een klein bedrijf
met een zeer breed netwerk maar
omdat het een kleine zelfstandige
onderneming is toch met persoonlijk contact. Ze kan al support leveren voor 1 uur per week of maand.
Daarnaast is de kennis op secretarieel gebied breed en van social
media en communicatie erg hoog
wat in deze tijd erg waardevol is
en waar gretig gebruik van wordt
gemaakt. Puur Lien is per mail
altijd snel bereikbaar en garandeert een terugkoppeling binnen
drie dagen. Bovenal is eigenaresse
Lien Hartman ‘puur’, een echte
duizendpoot en geniet van de
geleverde support.
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Feestelijke bouwstart
Fase II van De Afhang
Op maandag 7 mei vond op De Afhang in Horst de bouwstart plaats van Fase II. Onder een blauwe lucht waren
kopers en andere genodigden bijeengekomen om dit moment samen te vieren, met een barbecue als afsluiting.

Sander van Lier, directeur van
Haegens Vastgoed, heette iedereen en
met name de kopers van harte welkom. “We hebben niet gekozen voor
de traditionele eerste-steen-legging,
maar willen de toekomstige bewoners
van De Afhang op een ongedwongen
manier met elkaar laten kennismaken”,
zo vertelde hij. Verkoopcoördinator
Alexander Marczinski vulde aan “dat
deze dag een aangewezen gelegenheid is om ook kennis te maken met
de aannemer die ieders persoonlijke

‘droomhuis’ gaat realiseren.”
Wethouder Paul Driessen van
Gemeente Horst aan de Maas maakte
van de gelegenheid gebruik om De
Afhang ook in groter verband te plaatsen. “Waar veel gemeenten momenteel kampen met een teruglopende
en vergrijzende bevolking, geeft De
Afhang juist een positieve impuls aan
die tendens.” De voormalig aannemer gaf de kersverse kopers nog als
praktische tip mee “om zoveel mogelijk
samen op te trekken.”

De eerste aanzet daartoe vormde
de aansluitende wandeling door woningen in aanbouw. Deze ontlokte tal van
enthousiaste reacties. Door ruwbouw
lopen maakt het een stuk gemakkelijker om een voorstelling te maken van
de huizen. “Hier gaat de bank komen
en daar onze keuken”, waren veelgehoorde opmerkingen. “Op een tekening
ziet het tóch anders uit.”
Een barbecue vormde de afsluiting
van deze middag die Haegens Groep
Horst organiseerde.

A d ve r to r i a l

Alarmsysteem in 1 dag geplaatst!

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo
T 0478 69 14 73 F 0478 69 26 45 E info@elektrokusters.nl

Eindelijk een kaasboer
in het centrum van Horst
Een lekkere brie, een goed stuk jong belegen of de lekkerste
boerenkaas: het is slechts een kleine greep uit het brede assortiment
van kaaswinkel De Waag aan de Steenstraat in Horst.

Heerlijk asperges eten!
De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

stzaal

café-fee

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
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

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

MWellness

Naturelle body & beauty

MAANDAANBIEDING MEI!

10 euro korting
op een massage naar keuze
www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

Eigenaar Frans van Lin werd
zeven jaar geleden ontslagen na een
reorganisatie bij Océ. “Een goede
vriend verkocht kaas aan huis in
Duitsland, maar was daar door een
motorongeluk hiertoe even niet
meer in staat. Hij vroeg me of ik zijn
baan wilde overnemen.” Frans ging
op pad en trots vertelde hij later
een van zijn beste vrienden over de
nieuwe ontwikkelingen. “Wat leuk.

Mijn zwager is op zoek naar een
koper voor zijn kaaswinkel in Venlo.
Is dat niets voor jou?” Inmiddels
heeft Frans niet alleen in Venlo, maar
ook in Panningen een goedlopende
kaaswinkel, waar vooral zijn vrouw
de zaak runt.
Twee maanden geleden ging
Frans naar zijn oude dorp Horst, waar
hij veertig jaar geleden als leerlingbakker in een bakkerij werkte. “Wat

is dat dorp veranderd. Vier grote
supermarkten, twee slagers, twee
bakkers, maar geen kaasboer in het
centrum. Ik zag een pand te huur
naast slagerij Joosten en ik zei tegen
mijzelf: dat is voor mij”, aldus Frans.
Dat was voor hem het moment om
ook in Horst de stoute schoenen
aan te trekken. Het is voor Frans
een uitdaging om in Horst alles van
de grond af aan te bouwen. “Mijn
andere twee zaken heb ik overgenomen en hier moet ik zelf onder
andere een koeling aanschaffen,
stellingen op maat laten maken en
mijn etalage inrichten”, zegt Frans.
Frans is een vakman in hart en
nieren en heeft het vak van kaasboer
in een relatief korte tijd geleerd.
“Een kwestie van veel discipline,
maar nog meer kijken en luisteren
naar mijn klanten. Een van de reacties, die hem het meest bijgebleven
is: “Eindelijk een kaasboer, daar
zaten we op te wachten. Nu kan ik
alle dagen van de week terecht voor
een lekker stuk kaas.”

Kaaswinkel de Waag
Steenstraat 16a, 5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75
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Grootste bottleneck
parkeerprobleem

Taartenwedstrijd
bij Bakker Lei

Meer parkeerplekken, meer voetgangerszones, grondige herinrichting van twee of drie grote pleinen en een
verlegging van de centrumring in Horst. Dat is de kern van het ambitieuze plan dat Centrum Management Horst,
Gemeente Horst aan de Maas en adviesburo BRO maandagavond 14 mei presenteerden.

Bij bakkerij Ummenthun werd Moederdag op een speciale manier
gevierd: het bedrijf had een taartenwedstrijd uitgeschreven. De opdracht
was: teken de mooiste taart voor je moeder.

Henk Linders van BRO presenteerde de strategische visie voor het
centrum van Horst. In grote lijnen
wil hij de herinrichting zoals die op
het Wilhelminaplein en bij de Librije
heeft plaatsgevonden, doortrekken
naar de rest van het ‘Horster Erf’: de
Steenstraat, het Lambertusplein, de
Kerkstraat en het ‘Gasthoesplein’, zoals
de nieuwe voetgangerszone tussen
’t Gasthoes, de Berkel en de Mèrthal in
de plannen genoemd wordt.

Cultuurplein
Dat laatste plein moet een cultureel
aantrekkelijk plein worden. En ja, de
bieb zou dan beter op het ‘cultuurplein’
passen dan op de huidige locatie.
De centrumring zou dan wel verlegd

moeten worden, bijvoorbeeld van de
Herstraat naar de St. Josephstraat.
“Maar of dat haalbaar is, weten we
niet. Zo in detail hebben we alles nog
niet onderzocht.” Verdere plannen? Het
Rode Kruis-gebouw moet aangepakt
worden. Er moet een grotere diversiteit
aan winkels komen: in sommige branches mist Horst-centrum nog kansen.

Gratis parkeren blijft
Ook het Kloosterhof en de twee
grote parkeerplaatsen in het centrum
moeten aangepakt worden, om toekomstige parkeerproblemen op te vangen. Een ondergrondse parkeergarage
is echter niet haalbaar en het handhaven van gratis parkeerplaatsen lijkt BRO
essentieel. Hierin zijn de supermarkten

Voor een
‘werelds’ cadeau

leidende spelers.
“Nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven in de supermarktsfeer
trekken veel mensen naar het centrum,
dus we moeten hen zeker de ruimte
geven”, vindt Linders. Aldi wil naar een
centralere plek, de Lidl wil meer ruimte
en ook Jan Linders wil vernieuwen en
uitbreiden. “Maar alleen als er een
bundelingskracht van ondernemers, eigenaren en gemeente is, kan het hele
plan tot stand komen”, aldus BRO.
Hoewel er meermaals benadrukt
werd dat het slechts een visie was die
als richtlijn gaat gelden voor ideeën
in de toekomst, konden de plannen
van BRO wel de goedkeuring van het
College van B&W wegdragen, zei wethouder Litjens.

ROMMELMARKT
Zondag 20 mei

Aanvang: 11.00 uur • Entree: E 1,-

Sfeervolle rommelmarkt
met veiling en livemuziek
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Locatie: Sportpark UVB
Dijkerheideweg 4 • Horst

Kinderen uit gemeentes Venray en
Horst aan de Maas leverden massaal
hun tekeningen in. Beide winkels van
de bakkerij hingen vol met de mooiste
tekeningen. Bakker Leo en zijn vrouw
Franka: “Er waren zoveel mooie tekeningen en leuke reacties van klanten.
De taarten maken kostte minder
moeite dan de winnaars eruit kiezen.

Ook bijzonder was dat de winnaar in
America op zaterdag 11 mei jarig was
en dat gaf wel een extra tintje aan de
actie. Volgend jaar komt deze actie
zeker weer terug.”
De winnaars hebben de taart gratis
mee naar huis mogen nemen, om deze
op Moederdag aan hun moeders te
geven.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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DECULTUURRECENSENT
We bespelen alles
met een beetje geluk
De cultuurrecensenten: Loes Maassen (16) en Sophie Kleuskens (15)
Voorstelling: Proeftijd II (try-out) – Wereldband (13 mei)
Theater is: ‘je even helemaal in een andere wereld bevinden’

Onze naam
gaat op de schop
AB Limburg heet voortaan AB Werkt.
Medio mei opent AB Limburg een nieuwe vestiging in
het Brabantse Veghel. Nu we ook buiten Limburg actief
zijn, hebben we gekozen voor een nieuwe naam: AB
Werkt. Voortaan kunnen we nog beter doen waar we
goed in zijn: werkgevers aan mensen helpen, en mensen
aan werk. Daartoe zijn we onder meer gespecialiseerd
in fysieke banen in agro, food, productiewerk en
groenvoorziening. Op 1 juni a.s. verhuist ook onze
vestiging in Sevenum naar Hegelsom-Horst. Kijk voor
een compleet overzicht van onze dienstverlening op de
website.

www.ab-werkt.nl

Veghel | Horst | Roermond | Beek
Hoofdkantoor Roermond T 0475 - 35 20 30

Hoe kunnen jullie de band het beste
omschrijven?
Wij zijn een groep zeer aantrekkelijke
jonge mannen, die zoveel mogelijk instrumentarium willen bespelen en daar
heel veel theatrale grappen en schoonheid bij maken. Kort omschreven; een
band om naar te kijken.
Waarmee onderscheiden jullie je als
band van anderen?
We zijn muzikanten, maar we zijn er
altijd mee bezig met hoe we kunnen
zorgen dat mensen blijven kijken. Hoe
kunnen we het mooier maken of er een
grap bij maken. En even tussendoor;
we onderscheiden ons met theatermakers, omdat we ook muzikanten zijn!
Waar komt de naam ‘Wereldband’
vandaan?
Het is een soort foutje. Ooit speelden
we op Vlieland en de organisator belde
ons met de vraag wat de naam van de
band was. Ik zat aan de telefoon van:
“ja, dat weet ik niet, verzin maar wat.
Maakt niet uit, iets met wereldmuziek
en kijk maar.” En toen kwamen we aan
met de boot en kwam er een meneer
aan die zei: “Hallo, bent u van de
Wereldband?“

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

Waar halen jullie de inspiratie
vandaan voor jullie shows?
Eigenlijk alles. Dus de supermarkt en tv,
slechte zangers en zangeressen maar
zeker ook YouTube. Straks gaan we
weer terug in de bus en dan zitten we
alleen maar op Marktplaats en YouTube
te kijken.
Hoe bereiden jullie je voor op een
optreden?
De voorbereiding van de dag is niet
meer dan opstaan, spullen pakken,
lunchen, met de bus naar het theater, dan opbouwen, repeteren, eten,
soundchecken, omkleden en dan te laat
beginnen. Dat is wat ons altijd gebeurt.
Nu in ieder geval.
Wat is jullie meest bijzondere
optreden tot nu toe?
Kukeleku, Horst.. Nee.. Het is een
beetje suf om te zeggen dat elk optreden bijzonder is maar het is wel zo
dat we elk optreden zenuwachtig zijn,
kwaad als er iets misgaat, en heel erg
blij als iets lukt. Dus in zoverre is wel
elk optreden bijzonder.
Wat zijn jullie ambities voor de
toekomst?
Nog heel veel shows maken, hopen

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

dat we net zo puberaal en vervelend
blijven zoals we nu zijn, dus dat we de
hele tijd alleen maar domme grappen
aan het maken zijn. En daarnaast hebben we stiekem nog wel ambitie om
wat meer in het buitenland te spelen.
Waar kennen jullie elkaar van?
We kennen elkaar allemaal via
verschillende conservatoria. En Jon
hebben we van Marktplaats.
Welke instrumenten bespelen jullie
allemaal?
Dat is bij ons een beetje een moeilijke
vraag. Het zijn er nu ongeveer 65
en als we de grote show gaan doen,
zijn het er een stuk of 100, gedeeld
door vijf man. En we hebben een
loods waar er misschien wel 300 of
400 liggen. Dus welke instrumenten
bespelen we? Alles. Met een beetje
geluk.
Is er nog plaats voor twee lieftallige
meisjes in de band?
Ja, altijd. In welke functie? Misschien.
Dat is het beste antwoord denk ik.
De voorstelling volgens Loes en
Sophie in 3 woorden:
Verrassend, muzikaal en humoristisch.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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15 VRAGEN aan Sjuul Baeten

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.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
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liedje. Het maakt mij niet zoveel uit
waar het over gaat. How you remind
me van Nickelback is mijn lievelingsliedje, de melodie vind ik goed en de
zanger kan goed zingen.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik gaan winkelen en op hakken
proberen te lopen. En ik denk dat ik
dan ook een potje volleybal ga spelen,
dat is niet zo hard en lomp als voetbal.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten, dat vond ik toen
echt vet. Na school ging ik vaak
proberen Pokémon-kaarten te winnen.
Nu denk ik: het zijn maar kartonnen
kaartjes met een plaatje erop. Het geld
wat ik toen aan die kaartjes uitgegeven
heb, kan ik nu wel aan betere dingen

ch

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik samen met mijn broer met de
skelter ging rijden. Achter onze skelter
hadden we een kar hangen met daarop
een soort raceauto. Ik ging daar dan
met mijn politiehelm op mijn hoofd op
zitten. Dat vond ik heel leuk.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Eigenlijk vertel ik nooit echt grote
leugens, maar natuurlijk, als ik te laat
thuis ben dan zeg ik wel eens dat ik
niet op de tijd gelet heb. Dat werkt
altijd.
Welke superkracht zou je willen

hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik denk dat ik wel een fotografisch
geheugen zou willen hebben. Dan hoef
je namelijk nooit meer te leren, dan
kun je gewoon even in het boek kijken
en dan haal je heel gemakkelijk een
hoog cijfer.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Het Philips-stadion, zodat ik altijd naar
de wedstrijd van PSV kan gaan kijken,
daar ben ik fan van. Daarnaast is dan
een grote gamewinkel, zodat ik daar
snel spellen kan gaan kopen.
Waarop ben je het meest trots?
Familie en vrienden, omdat je daar
altijd mee kunt lachen. En op dat ik
gezond en gelukkig leef.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik let nooit echt op de tekst van een

w
.

Sjuul Baeten
13 jaar
Meterik
Dendron College

• ww

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

uitgeven.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik blijf het liefst in Nederland wonen.
Als ik toch zou moeten kiezen dan
kies ik voor een land met bergen en
sneeuw. Daar kun je skiën of snowboarden. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar
wil ik wel heel graag een keer doen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
We waren met Jong Nederland op
kamp en kwamen terecht op een plaats
waar Belgen waren. Toen we over hun
kampplaats liepen kwamen we spontaan op het idee om te gaan moonen,
onze blote billen laten zien dus.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Hart van Horst en dan bestel ik
een lekker broodje döner.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Als ik moet presenteren of zo, dan ben
ik altijd zenuwachtig en daar wil ik
graag vanaf.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst een beetje uitslapen tot een uur
of 10, dan hebben we een voetbaltoernooi en worden wij eerste. Als ik thuis
kom ga ik de kampioenswedstrijd van
PSV kijken en bestel ik een broodje döner bij Hart van Horst. ’s Avonds gaan
we met vrienden een spel uitzoeken en
dat meteen spelen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil geen tatoeage, want als je later
ouder bent dan ziet het er niet meer
mooi uit.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor beroep ik later ga doen, ik
weet nu namelijk totaal nog niet wat
ik later wil worden, als ik dat wel zou
weten kan ik gemakkelijker een richting kiezen.

honden

s

Mies
Column
De omgedraaide
wereld
Een zaterdagavond thuis op
de bank voor de tv: het komt
niet vaak voor, maar af en toe
zit er zo’n weekend tussen.
Naast mijn eigen ontwenningsverschijnselen die op de bank
ten uiting kwamen, zoals 100
keer Facebook checken of er
niet toch nog ergens iets leuks
te doen was, had mama ook
duidelijk last van een onwennig
gevoel.
Afgelopen weekend had ik de
kans om een nachtje flink bij te
slapen: geen leuke feestjes die
zaterdag, dus ik kon een keer op
tijd naar bed. Alleen thuis,
gehuld in trainingsbroek, met
een dekentje en de tv aan op de
bank maakte ik hier ook goed
gebruik van. Om een uur of half
12 stuurde ik mezelf naar bed.
Een scenario dat in mijn drukke
leven niet snel voor zal komen,
dat weet mama ook. Meestal
plan ik de vrije tijd die ik in het
weekend heb propvol met
vriendinnen-dingen of uitgaan.
Anyway, op tijd mijn bed
ingedoken, dus ik was al in
dromenland voordat papa en
mama thuis kwamen van een
kookavondje met vrienden.
Behalve het feit dat mama wist
dat ik die avond niet veel
gepland had, was de hint dat
mijn fiets nog droog en warm in
de garage stond ook niet op de
juiste manier opgepakt. De
conclusie dat ik dan wel te voet
op stap was gegaan, werd
getrokken. Een sms’je dat ze
thuis waren werd naar me
verstuurd, luid werd er op de trap
gestampt, tandenpoetsen en het
napraten over de avond ging
luidkeels en met de badkamerdeur wagenwijd open, ik was
immers toch nog niet thuis in
bed. Eh... wel dus.
Zou ik eens bij papa en mama
moeten proberen, ‘s nachts na
het uitgaan thuiskomen en
vervolgens mijn klakkende
hakken nog even aanhouden,
rustig en luidkeels nog even met
mijn vriendinnen bellen en die
irritant rammelende, elektrische
tandenborstel aanzetten met de
badkamerdeur open. Worden ze
niet zo blij van, vermoed ik zo.
Mies
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Miljoenenverlies Floriade
Het is maar waar je de komma zet. Die conclusie trekt Anthony van
Baal, raadslid voor de SP in Horst aan de Maas naar aanleiding van een
informatiebijeenkomst voor raadsleden aangaande de financiële gang van
zaken op de Floriade/VenloGreenPark.
Op de informatiebijeenkomst
werd bekendgemaakt dat de
huidige prognose voor de Floriade/
VenloGreenPark 1,5 miljoen euro verlies betekent. Of 15,0 miljoen verlies.
Of is het zoals een aanwezig wethouder ter plaatse zei, “een kwestie van
wat je doel is als gemeente?”
Bij de verwachte 2 miljoen
bezoekers zouden de deelnemende

gemeentes tezamen 1,5 miljoen
euro verlies lijden aan de Floriade/
VenloGreenPark. Dit werd op donderdag 10 mei aan de aanwezige
raadsleden van de deelnemende
gemeentes medegedeeld. Maar,
werd er meteen bij verteld, dit is een
investering in een duurzaam en innovatief park waar bedrijven uit heel
de wereld zich kunnen gaan vestigen.

Met de nadruk op kunnen. Anthony
van Baal: “Natuurlijk kon men in 2002
de crisis niet aan zien komen, maar dat
van het nu nog kleine deel geplande
kantoorruimte slechts een derde door
bedrijven is gevuld, is op zijn minst
zorgwekkend.”
En dan de bezoekersaantallen.
De touroperators hebben 500.000
kaarten gekocht. Er komen bussen vol
toeristen uit heel de wereld, maar de
bezoekers met de auto uit Nederland
en Duitsland blijven vooralsnog thuis.
Aangezien de touroperators al voor
heel het seizoen hebben gekocht,

zullen er nog heel veel bezoekers met
eigen vervoer moeten komen om
‘slechts’ 1,5 miljoen verlies te lijden.
Of toch 15 miljoen verlies?
Alle investeringen die de gezamenlijke
gemeentes tot nu toe hebben gedaan
waarvan ze geen geld terug gaan zien,
bedragen ook ruim 13 miljoen euro.
Dit betreffen de investeringen van de
deelnemende gemeentes om zo’n
innovatief park binnen de grenzen te
krijgen. Van Baal: “Het blijft gemeenschapsgeld, waarvan het nog heel
onzeker is of het ooit iets op gaat
leveren. Zoals de plannen nu telkens

worden bijgesteld, lijkt het er op
dat als alles mee zit, de Floriade/
VenloGreenPark de gezamenlijke
gemeentes 15 miljoen heeft gekost.
Maar dan moeten die 2 miljoen
bezoekers op de Floriade nog wel
komen en dan moeten in 2024 alle
gronden zijn verkocht. Zo niet, dan
wordt het verlies alleen maar groter.
De SP is van het begin af aan tegen
dit project geweest. En het lijkt er
steeds meer op, dat we gelijk krijgen.
Helaas.”
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

SP start onderzoek naar volle treinen Maaslijn
De SP-afdelingen aan de Maaslijn starten samen met de SP
Statenfracties in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg een onderzoek
naar volle treinen op de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond.
Aanleiding voor dit onderzoek zijn
berichten van overvolle treinen en
mensen die op het station achterblijven omdat ze niet meer in de
trein passen. Op 21 en 24 mei zullen

op alle stations aan de Maaslijn SP’ers
met reizigers in gesprek gaan en hun
vragen naar hun ervaringen met de
treinen op deze spoorlijn. Tevens is de
website maaslijn.nu geopend, ook hier

kunnen mensen de enquête invullen.
Afgelopen jaren is het aantal
reizigers op de spoorlijn sterk gestegen.
Ondanks het feit dat er meer treinen
rijden, is er in de spits vaak een gebrek
aan zitplaatsen. “De SP wil weten hoe
groot de drukte is en of de reizigers dit
als een probleem ervaren, vandaar dat
we starten met een onderzoek.” Aldus

Thijs Coppus van de Statenfractie van
de SP.
Afhankelijk van de resultaten
van het onderzoek zal de SP met een
plan komen voor meer treinen op de
Maaslijn. “Het grootste probleem is dat
de Maaslijn enkelsporig is. Hierdoor
kunnen er minder treinen rijden
en moeten treinen vaak op elkaar

wachten. Met de aanleg van een
extra spoor kunnen er meer treinen
rijden en zullen de vertragingen flink
afnemen. Het verdubbelen van de
spoorlijn is een serieuze optie die we
zeker gaan bekijken.”
Thijs Coppus, fractievoorzitter SP
Provinciale Staten

Thuis live tv ook op je laptop en tablet
bij Glasvezel Alles-in-één Standaard
• Supersnel internetten met 100 Mbit/s
• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10, /mnd

Nu met gratis monteur

nu 3 maanden

45.-

66.-

AD 10998/04-12

/mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract.
Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 66,- /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Behoud de Parel wint zaak tegen Horst aan de Maas
Eind vorige week heeft de bestuursrechter in Roermond uitspraak
gedaan in de zaak dat gehandhaafd moet worden bij het varkensbedrijf
Heideveld. Behoud de Parel vindt terecht dat de gemeente moet handhaven en Horst aan de Maas moet alle proceskosten vergoeden.
Desondanks mag de huidige
illegale situatie voortbestaan omdat
deze wordt opgeheven na de bouw
van het NGB. De gemeente hoeft
niet handhavend op te treden.
Volgens gemeenteambtenaren kan

de vergunning van deze gigastal
binnen enkele maanden worden
verstrekt. Behoud de Parel betwijfelt
dit. Er lopen al diverse procedures
tegen het NGB en er zullen er nog
meerdere volgen. De illegale situatie

kan nog jaren voortduren.
Advocaten en Behoud de Parel
beraden zich op een hoger beroep
tegen deze uitspraak bij de Raad
van State. Totdat het NGB klaar is, of
totdat Behoud de Parel, omwonenden
of Wakker Dier een zaak winnen bij
de Raad van State, mag het bedrijf
méér stof uitblazen, stankoverlast
veroorzaken en ammoniak uitstoten.
Om terug te komen op de

vergelijking met het verkeer : 185
per uur door de bebouwde kom mag
niet. Echter er hoeft geen bon te
worden gegeven als je belooft om
ooit een keer 50 te gaan rijden. En
daar moeten we het voor nu mee
doen! Voor meer informatie kijk op
www.behouddeparel.nl
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel.

SP Kamerlid Jan de Wit komt naar Horst
Op vrijdag 25 mei organiseert de SP in Horst aan de Maas
een openbare avond met Tweede Kamerlid Jan de Wit.
Jan de Wit is afkomstig uit Heerlen en was de
afgelopen jaren voorzitter van de commissie
die onderzoek deed naar de oorzaken van de
economische crisis.
De bijeenkomst vindt op vrijdag 25 mei plaats
in de Leste Geulde aan de Noordsingel 75 in
Horst en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Bespreking Poll week 18

Informatievoorzieningen mogen niet ten koste gaan van promotie
De stelling van twee weken geleden, informatievoorzieningen mogen
niet ten koste gaan van de toepassing van promotie in de gemeente,
werd door een overtuigende meerderheid van 88% met ’eens’ ingevuld.
Slechts 12% was het er niet mee eens. Aanleiding was de ludieke actie van
de organisatie van het Birdman-festival, die ter promotie stickers over de
komborden plakten. Tijdens de acties waren de borden dus niet leesbaar.
Toen een medewerker van de gemeente de eerste stickers verwijderde,
bleken de borden beschadigd. In beide gevallen was het gevolg van de

guerrillamarketing dat de informatieborden niet leesbaar waren.
Kim uit Horst liet weten: “Ze moeten gewoon van andermans spullen
afblijven. Ik ga zijn auto of wat dan ook, toch ook niet beplakken?”
Een andere stemmer was het met haar eens: “Dit is een vorm van
slechte, maar helaas te vaak gehanteerde marketing, met als hoofddoel
naamsbekendheid.” De organisatie, L!nQ Events, heeft na contact met de
gemeente de schoonmaak- en reparatiekosten op zich genomen en de rest
van de borden schoongemaakt.

De serviceverlening van de bieb
mag niet lijden onder de bezuinigingen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het lezen van een boek blijft een persoonlijke belevenis. De een leest
voor ontspanning, de ander om informatie te verzamelen. Aangezien veel
boeken niet meer in de boekhandel te verkrijgen zijn en niet iedereen
boeken wil of kan aanschaffen, biedt een boek lenen uitkomst. Horst aan
de Maas heeft een aantal bibliotheken. In de kleine kernen vind je steeds
vaker schoolbibliotheken, terwijl in Horst de hoofdvestiging staat. De bieb
in Sevenum en Grubbenvorst hangt mogelijk sluiting boven het hoofd. In
sommige kernen kun je als volwassene alleen nog boeken via internet

reserveren of je moet naar de hoofdvestiging in Horst. Als je geen internet
hebt, en dat betreft vooral de ouderen, kan bijvoorbeeld in America een beroep
worden gedaan op vrijwilligers, die boeken bij de bieb halen of brengen.
Kortom, het wordt er voor de boekenwurmen niet eenvoudiger op. Anderzijds
kost het open houden van de bibliotheek in Horst de gemeente 300.000 euro
per jaar en dat kan niet de bedoeling zijn. Desalniettemin dreigt de charme
van het snuffelen tussen de boeken in de bieb verloren te gaan als gevolg van
bezuinigingen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik stel een deel van mijn huis beschikbaar voor een arbeidsmigrant
> eens 03% oneens 97%

Negatief
Kop
nieuws
Tekst

D!rk

Reacties:
Tijdens een lezing van Twan
www.hallohorstaandemaas.nl
Huys
twee weken geleden in

’t Gasthoes in Horst werd de
vraag gesteld waarom er zo
weinig positief nieuws gebracht wordt door journaals en
kranten. Ja, waarom eigenlijk?
Volgens de hoofdpersoon van
de avond was er maar één
reden voor: dat verkoopt niet.
Uit allerlei onderzoeken en
proeven blijkt inderdaad dat
negatief nieuws beter gelezen
en bekeken wordt. En waarom?
Is het omdat negatief nieuws
beter aansluit bij de leefwereld
van de lezers dan lieflijk nieuws?
Het is moeilijk voor te stellen dat
een gemiddelde inwoner van
bijvoorbeeld Lottum of
Griendtsveen zich kan identificeren met 45 in stukken gehakte
lichamen in sporttassen langs de
snelweg in Mexico. En dictatorschap? Je hoeft het niet altijd
eens te zijn met de keuzes van
de gemeenteraad en ja, het
afvalbeleid voelt voor sommigen
behoorlijk opgelegd, maar echte
dictators kun je de Horster
wethouders niet noemen.
Negatief nieuws is behalve
vanwege sensatie vooral
aantrekkelijk vanwege een
biologische reden: het moet een
waarschuwingsfunctie hebben.
Vroeger, en dan hebben we het
over oertijdvroeger, was je
wereld klein genoeg om gevaar
zelf in de gaten te houden en
kon de buurman waarschuwen
als een dino je grot bestormde.
Nu hebben gebeurtenissen van
over de hele wereld invloed op
onze grotten. Dus ja, dan lijkt
het belangrijk om te weten
welke partijen in Griekenland
aan de macht komen of welke
Kim de baas is in Noord-Korea.
Maar of het daadwerkelijk
aansluit bij de leefwereld van
Horst aan de Maas-enaren? Lijkt
de wereld door negatief nieuws
niet veel grimmiger dan dat ie
is? Ik denk van wel. Want
iedereen klaagt en vreest, maar
wanneer ik een stuk wil schrijven over de lelijkste plekken in
Horst aan de Maas, kijken ze me
met een lege blik aan. Aarzelend
wordt een oud pand aangewezen, of een leegstaande winkel.
Niet echt fraai, maar lelijk? Nee,
echt lelijk is Horst aan de Maas
helemaal niet. Maar dat zeggen
ze dan weer nooit, in het
journaal.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 mei 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Werksessie gemeenteraad Kadernota

Bekendmakingen

Welke keuzes maakt
de raad voor 2013
De raad houdt op dinsdag 22 mei 2012 om
20.00 uur een opiniërende raadsbijeenkomst
over de concept Kadernota 2012 in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Tijdens deze bijeenkomst geeft de raad aan
het college van burgemeester en wethouders
(B&W) de eerste uitgangspunten aan voor het
begrotingsjaar 2013 en de komende vier jaren.
Op basis van deze uitgangspunten maakt B&W
de conceptbegroting; de raad stelt deze begroting daarna op 30 oktober 2012 vast.
Andere werkwijze
Voorheen bood B&W aan de raad een conceptbegroting aan, waarop de raad vervolgens
reageerde door de begroting wel of niet
gewijzigd vast te stellen. Vorig jaar heeft de raad
besloten om dat proces om te draaien. De raad
wil - vóór het opstellen van de begroting uitgangspunten (kaders) meegeven aan B&W.
De concept Kadernota wordt weliswaar ook
door B&W opgesteld, maar daarvoor heeft B&W
wel geluisterd tijdens de werksessies van de
raad. Tijdens deze besloten sessies op

14 februari en 20 maart hebben de raadsleden
een beeld gekregen van de omvang van de
noodzakelijke bezuinigingen. Vervolgens
hebben zij de mogelijkheden en onmogelijkheden naast elkaar gelegd en hierover met
elkaar gesproken, zonder dat daarover al
afspraken werden gemaakt en/of besluiten
genomen werden.
Deze concept Kadernota wordt op dinsdag
22 mei opiniërend besproken. Op grond van de
beschouwingen van de fracties en het onderlinge debat maakt B&W het definitieve concept
Kadernota 2012. In de raadsvergadering van
26 juni 2012 staat de Kadernota 2012 dan als
raadsvoorstel – ter vaststelling - op de agenda.
Welkom
Wilt u weten welke keuzes de raad maakt voor
het begrotingsjaar 2013? Kom dan luisteren op
dinsdag 22 mei 2012 vanaf 20.00 uur. U bent
van harte welkom!

Afval actueel
Op onze website vindt u altijd de actuele digitale afvalkalender en
het afval ABC, alle tussentijdse wijzigingen worden hierin opgenomen.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
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Vertrokken naar onbekende bestemming

Wijziging afvalinzameling tijdens
Hemelvaartsdag en Pinksteren
De keukenafvalinzameling op
Hemelvaartsdag (17 mei) komt te vervallen.
De inzameling van de andere drie stromen
(plastic, blik- en drankverpakkingen en restafval)
van donderdag 17 mei wordt verplaatst naar
zaterdag 19 mei a.s..
Dit laatste heeft betrekking op route 5
(Hegelsom en Horst-Zuid).

De keukenafvalinzameling op
2e Pinksterdag komt te vervallen.
De inzameling van de andere drie stromen
(plastic, blik- en drankverpakkingen en restafval)
van maandag 28 mei wordt verplaatst naar
zaterdag 26 mei a.s..
Dit laatste heeft betrekking op route 1
(America, Griendtsveen en Horst-Noord).

Nieuws
Gesloten
Op Hemelvaartsdag donderdag 17 mei zijn wij
de gehele dag gesloten.
Zwemles op niveau
Is uw kind 4 jaar, dan kan hij/zij bij ons starten
met het nemen van zwemlessen. Er zijn
verschillende mogelijkheden, wilt u verdere
informatie, kijk op www.horstaandemaas.nl of
bel (077) 4779725.
Aquarobics
Aquarobics is fitness in borstdiep water op
moderne swingende muziek. Tijdens de lessen
werkt u aan de versterking van diverse spiergroepen en aan de verbetering van uw
uithoudingsvermogen. Het voordeel van
Aquarobics is dat de kans op blessures zeer

klein is. Dit komt doordat u in het water nauwelijks gewicht heeft.
Maandagavond van 20.30 tot 21.15 uur.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur.
Kosten E 4,35 per les.
Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077 - 477 97 25 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Ter gelegenheid van de opening van het pand ‘Beej Mooren’ boodt wethouder Birgit op de Laak,
namens de gemeente een bloemetje aan.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Floriade 17
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Citaverde-leerlingen geven natuurworkshops
Het Citaverde College geeft workshops voor basisschoolleerlingen op de Floriade. De workshops maken onderdeel uit van Floriade Kids. Voor het begeleiden van de workshops zet de organisatie vmbo- en mbo-studenten in die
een opleiding volgen aan een groene onderwijsinstelling in Nederland. Maandag 14 en dinsdag 15 mei waren 104
studenten van de Citaverde-locatie Horst aan de beurt.

“Het is lekker druk”, zegt projectmedewerkster Sanne van Hoof. “De studenten uit Horst geven samen met een
begeleider deze week de workshops. Zij
hebben vanuit hun achtergrond al heel
wat ervaring en kunnen zo deze kennis
overdragen.”

Enthousiasme voor
groen
De elf verschillende workshops
duren elk een uur en vinden plaats
tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Bijna
350 basisschoolklassen hebben de
workshops al geboekt, zo’n 10.000
basisschoolkinderen. Er worden
verschillende workshops gegeven in
bijvoorbeeld een smaaklaboratorium
en een smaakfabriek. Hier leren de
kinderen over de wereld achter het
eten: hoe komt iets tot stand? Hoe
werkt de kringloop? Hoe verhouden
kleur, geur en smaak zich met elkaar in
producten en wat betekent dat voor de
gezondheid? Ook worden er stoelendansen in het donker gedaan, worden
er cradle-to-cradle-hutten gebouwd en
leren de kinderen omgaan met kruiden
en planten. Ze kijken wat er onder de

FLORIADEAGENDA
Zaterdag 19 en zondag 20 mei Legende van de
Witte Dame, Grubbenvorst

grond leeft en hoe ze met een gps een
speurtocht kunnen doen. “De leerlingen
van het Citaverde Horst hebben vooraf
de Floriade bezocht en het previewcentre bekeken. Zij kregen uitleg over de
workshops én hoe een groep van 30 tot
40 basisschoolleerlingen te regelen”,
aldus Van Hoof. “Het is heel leuk om
met kinderen te werken, en de kinderen vinden het ook leuk, ze zijn heel
enthousiast”, zegt Sacha Jansen (15),
een van de Citaverde-leerlingen.

Regionale
samenwerking
Doel van de workshops die onderdeel uitmaken van Floriade Kids is meer
aandacht voor het groen onderwijs.
“De kinderen hebben een leuke dag,
kunnen buiten spelen en met natuur en
groen in aanraking komen, en hopelijk
enthousiast worden voor groen onderwijs”, aldus Van Hoof. In de toekomst
zullen verschillende aanbieders in de
regio een gezamenlijk programma voor
natuur- en milieueducatie aan gaan
bieden, waardoor deze workshops
ook in de toekomst gegeven kunnen
worden.

Ger van Rensch: Floriadekaartjes
voor de Buena Vista Social Club in de
pocket! Nu naar Meerlo voor info over
”de Muziekfabriek”

www.horstaandemaas.nl/floriade

Specialist in tuinplanten
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad
vies • graszoden
Groot assortiment
Groot
groente- en kruidenplanten,
assortiment
Lavendel Hidcote
komkommer- tomatenGeraniums
en eenjarige
en paprikaplanten
zomerbloeiers
Grote keuze
vanaf
Goed afgehard en
kuipplanten
flink vertakt met
Speciaalrassen
van grote tot
(ziektevrijer,
lange oogsttijd, smaakvoller,
voorraadvoeding
kleine pot
geldt voor het hele assortiment)

€ 0.79

€ 0.10

Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

2.50 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
grote pot

Winterharde
palmen

€ 10.00

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

met hemelvaart g

St. Jansstraat 43, Meterik

Alle olijfbomen
en -struiken

35%

Tuinplanten

Grote
hangpot

50%
goedkoper
dan ergens
anders

€ 3.95

eopend!

•

tot wel

korting

T: 06 30 58 79 98

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.0
0 uur

•

E: bleustone@live.nl
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Horst aan de Maas Ondernemend:

Kees van Rooij: @ﬂoriade_2012
in paviljoen Noordrijn-Westfalen
”duurzame” modeshow van restmaterialen door Zij-actief Maasbree.
http://pic.twitter.com/WVDJxeWC

Hotraco Group

Hotraco Group is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium. Directeur Chris
Beelen legt uit waarom Hotraco Group deelneemt aan dit podium: “De Floriade wordt bezocht door mensen over de
hele wereld. Aangezien wij wereldwijde contacten hebben, was dit voor ons een kans die we zeker moesten
grijpen. We hopen door middel van deelname aan het Horst aan de Maas Ondernemend-podium ook nieuwe
relaties te krijgen.”

Buiten het Horst aan de Maas
Ondernemend-podium is Hotraco Group
ook actief in de Floriade High Tech
Tour. Beelen geeft uitleg: “Vanuit dit
initiatief worden buitenlandse Floriadebezoekers in contact gebracht met
regionale bedrijven. Dit is voor ons een
mooi initiatief om zowel ons bedrijf te
laten zien, als ook onze producten te
presenteren aan belangstellenden.”

Specifieke
oplossingen

Kees van Rooij: Vanmorgen Minister Schwall-Duren van NRW
op herhaald bezoek @ﬂoriade_2012 bij afsluiting euregionale
week. http://pic.twitter.com/qafWJzt0

Hotraco Group is een belangrijke
speler in de ontwikkeling en productie
van meet- en regelapparatuur voor de
agrarische sector. Het bedrijf bestaat
uit drie onderdelen: Hotraco Agri,
Hotraco Horticulture en Mooij Agro.
Chris Beelen: “Wij zijn een erg divers
bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het ontwerpen en bouwen
van geautomatiseerde systemen voor
de intensieve veehouderij. We bieden klanten specifieke oplossingen
om processen in de glastuinbouw te
optimaliseren en we zijn dé specialist
in klimaatbeheersystemen voor
het zo goed mogelijk bewaren van
gewassen.”

Hotraco Group is uitgegroeid tot
een wereldspeler en heeft een sterke
positie ingenomen op de Chinese
markt. “Sinds elf jaar hebben we een
kantoor in China en binnenkort komt
daar een tweede kantoor bij”, aldus
Beelen.

Promotiekansen
Voor Hotraco Group liggen diverse
kansen op de wereldmarkt, maar ook
in Europa kan het bedrijf op kansen
inspelen. Momenteel zorgt de Floriade
voor een enorme boost van het
bedrijfsleven in de omgeving Venlo.
“Voor vrijwel iedere onderneming
liggen er kansen om zich te promoten,
waar gaat dat beter dan tijdens de
Floriade?” zegt Beelen.
Voor meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemendpodium en Hotraco Group, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Het wordt weer zomer!

Eduard Camps
Vishandel

Bij besteding van E 10,-

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

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie

DE NIEUWE COLLECTIE
TAFELZEIL IS BINNEN!

Theo van Eeuwijk
Daarom De ouDe collectie Nu:

E 3,- pEr mETEr

Dus meteN Die tafels eN koop voor Heel weiNig gelD eeN
Nieuw tafelkleeD op uw Huiskamer of tuiN-tafel.

FL ANELNS | SL

N!

IS BINNE
LLECTIE
UWEAlCO
NIESTAAN
DE WIJ
meer dAN 25 JAAr op de WeekmArkT vAN HorST
OPEN

LAKE
| HOES
NS AlTIJd
| LA
u KE
SpreekT
meT de dIrecTeur zelf.
EKKENgoed
TRoNTHoud
OVEReN

Natuurlijk genieten!
Hollands Belegen kilo 8,95
Bio weide Boeren Pikant 500 gram 6,25
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

BADMODE TAFELMODE

Deze actie is gelDig op De DiNsDagmarkt iN Horst

Dus tot dinsdag op de markt in Horst!

Toos en Rob Wagenaar

Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

BEDMODE

s o k ke n
KRAAM

5 paar sneaker
damessokken
kado!

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

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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Gouden SVEB-speld voor
Sraar Willems
Sraar Willems heeft zondag 13 mei tijdens de seizoensafsluiting van voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst de gouden SVEB-speld in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg de speld voor zijn diensten binnen
de voetbalclub.

Sraar Willems was van 1982 tot
1992 leider van het eerste elftal van de
voetbalclub. Daarna was hij tot 2002
keeperstrainer. Naast die activiteit was

hij van 1992 tot 1995 leider van het
derde elftal. In 1996 werd het damesteam binnen SVEB opgericht en hier is
Sraar ook 16 jaar trainer en leider van

Stichting Vrienden van Christopher

Reizigers gezocht

Al twaalf reisgezelschappen gingen via stichting Vrienden van
Christopher (VvC) naar Ghana. VvC organiseert vanaf 1999 jaarlijks reizen
naar Ghana waarbij iedereen die dat wil mee kan. De programmaonderdelen, de periode van de reis maar ook het service-level (back-pack
of meer gericht op luxe) wordt afgestemd met de reizigers en de Ghanese
reisgids.
VvC wil een grote groep mensen
kennis laten maken met Ghana en
met ontwikkelingssamenwerking. VvC
hoopt met de reis de discussie over
de zin en de onzin van ontwikkelingshulp aan te scherpen en draagvlak
te creëren voor de gekozen aanpak.
Een belangrijk hoogtepunt van de reis
is het bezoek aan het noorden van
Ghana. Daar bevinden zich de projecten die door VvC gesteund worden en
van een groot aantal zusterorganisaties waarmee VvC in Nederland en
Ghana samenwerkt. Naast projecten
die op landbouw gericht zijn, kunnen er ook scholen, ziekenhuizen en
weeshuizen bezocht worden.
Tijdens de reis worden ook andere
bezienswaardigheden en toeristische
plekken bezocht zoals Tongo Hills,
Paga, Swopa, Mole Parc, Wlii falls, het
Elmina-kasteel, Canopy walk, Accra,
Kumassi of een dagje strand. In de
periode vanaf half oktober tot begin
januari is Ghana het beste te bezoe-

!

geweest. Nu de laatste wedstrijd bij
de dames dit seizoen gespeeld is, gaat
hij op zoek naar een nieuwe uitdaging
binnen de voetbalsport.

ken. Het klimaat is dan dragelijk,
het regenseizoen is voorbij en in het
Noorden zijn er oogstfeesten.
VvC probeert elk jaar een reisgezelschap samen te stellen. In de
voorbereiding van de reis neemt
een bestuurder van VvC het initiatief. Tijdens vijf bijeenkomsten wordt
er een reisprogramma afgestemd en
kennis gemaakt met het netwerk van
VvC. Daarnaast wordt er aandacht
geschonken aan cultuur, klimaat,
gezondheid en andere zaken die
relevant zijn voor de reis.
VvC is geen reisorganisatie met
een commercieel oogmerk. VvC
stelt slechts haar netwerk en haar
kennis ter beschikking om reizigers
een onvergetelijke reis te geven. De
ervaring leert dat de kosten voor een
drieweeks verblijf variëren tussen
1.300 en 2.300 euro.
Voor meer informatie, kijk op
www.vriendenvanchristopher.nl of bel
Peter Nellen op 077 467 38 11.

Rommelmarkt bij
Witte Hel

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

MAZZELWEKEN
nu of nooit
kortingen tot

70%

zijn gemerkt
Alle mazzelbonusartikelen
. Doe er uw
met het mazzelbonuskaartje
voordeel mee!

Sportclub UVB uit Horst houdt op zondag 20 mei een rommelmarkt bij
hun clublokaal aan de Dijkerheideweg in Horst. Het is de vierde keer dat
ze de rommelmarkt organiseren. De rommelmarkt is bedoeld om de
clubkas aan te vullen. De spullen worden aangeleverd door de leden en
vrienden en bekenden van de club.
Sportclub UVB heeft 110 leden
en bestaat sinds 1957. Opgericht als
vriendengroep in 1957 werd het in de
loop der jaren een echte vereniging.
Begin jaren 50 kreeg de club beschikking over een eigen voetbalveld met
clubgebouw aan de Dijkerheideweg
in Horst. UVB is in Horst vooral bekend
van de Zomeravondcompetitie en de
wieler-avondzesdaagsen die in de
jaren 80 en 90 werden georganiseerd.

De inkomsten van de club bestaan
uit contributie, kantine-inkomsten
en de rommelmarkt. Op de dag zelf
staan de eigen leden in de kramen.
Zij regelen ook het verkeer en zorgen
voor de catering. Er zijn dan ruim
60 leden in de weer om alles in
goede banen te leiden. Op vrijdag
en zaterdag sorteren en prijzen ze
alle spullen. De rommelmarkt is van
11.00 tot 14.30 uur.

Top League La Baule Frankrijk

Familie Voorn in
de prijzen
Springruiter Albert Voorn (56) uit Evertsoord won donderdag 10 mei
met zijn paard Eurocommerce Lexington de openingswedstrijd in La Baule
in Frankrijk. Zijn zoon Vincent werd in de tweede wedstrijd met Audi’s
Gestion Priamus Z tweede.

HORST

Als vanouds
is onze winkel
ROGGEL
elke zondag
geopend!
St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Van 13.00 uur
tot 17.00 uur

Twaalf jaar geleden reed Albert
hier voor het laatst binnen met zijn
paard Lando en hielp Nederland
aan de winst in de landenwedstrijd.
Albert Voorn kreeg in maart 2011 de
paarden Eurocommerce Lexington en
Tobalio tot zijn beschikking. Vanaf dat
moment heeft hij naar deze wedstrijd toegewerkt. Met Eurocommerce
Lexington won Voorn de openingswedstrijd. Met Tobalio, door Voorn het
afgelopen jaar omgetoverd tot een

paard dat zware landenwedstrijden
kan springen, reed Voorn mee met
het Nederlandse springruiterteam.
Voorn reed de barrage tegen België,
nadat zij op gelijke hoogte eindigden. Hier verloor Voorn omdat zijn
Belgische tegenstander net iets sneller was. Het Nederlandse team eindigde als tweede. Zoon Vincent Voorn
bleef met Audi’s Gestion Priamus Z
foutloos en eindigde als tweede in
zijn klasse.
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De dorpsraden stellen zich voor

Dorpsraad Melderslo
Het beeld van wijze mannen, die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich
dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een
dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving.
HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: de dorpsraad van Melderslo.

het een en ander om diverse redenen in
de koelkast.” In Melderslo werd medio
april gestart met een project voor bouwen in eigen beheer onder de noemer
Collectief Particulier Ondernemerschap
(CPO). “Betaalbare huisvesting is ook in
ons dorp een probleem”, vertelt dorpsraadslid Ferry Verberne. “De nieuwbouw Achter de Pastorie is met name
voor jongeren veel te duur. Ondanks
de voorzieningen in het dorp trekt de
jeugd langzaam weg. Daarom zijn we
gestart met het CPO, waarbij veertien
woningen in eigen beheer worden
gebouwd. Hiervan zijn er tien bestemd
voor starters, twee voor doorstarters en
twee voor senioren. Wonen in Melderslo
is dankzij de voorzieningen die wij nog
hebben heel prettig. Mensen die van
buitenaf hier komen wonen moeten
overigens wel zelf de eerste stap zetten
om in de gemeenschap opgenomen
te worden. Dat gaat gemakkelijk want
wij zijn een open volk en met liefst 45
verenigingen in Melderslo is er voor elk
wat wils.” Trots zijn de leden van de
dorpsraad vooral op het Multifunctioneel
Centrum. “Een echt dorpsinitiatief, waar

veel verenigingen erg blij mee zijn”,
vertelt Theo.

Trots op Multifunctioneel Centrum
“Trouwens, in Melderslo bevindt
zich de grootste autocrossclub van
Nederland: de Paradijsracers. Verder
hebben wij de snelst groeiende
dansvereniging en een interessant
industrieterrein, vlakbij de A73. Over de
A73 gesproken, die vormt een perfecte
grens met Horst, haha.” Gegniffel is
Theo´s deel. “En natuurlijk zijn we trots
op het dorpse karakter van Melderslo.
Iedereen kent iedereen, en dat willen wij omwille van de leefbaarheid
uiteraard koesteren.” De leden van
dorpsraad Melderslo hebben nog een
belangrijk advies aan de andere dorpsraden in Horst aan de Maas. “Je moet
als dorpsraad je kar niet te vol gooien.
Want voor je het weet, trek je het niet
meer. Uiteraard geef je wel richting aan
de kar en af en toe moet je er vanaf
springen en even mee duwen”, zegt
Theo tot besluit.

Leo Kristal, Sjaak Wijnen, Ferry Verberne, Anny Wijnen, Jos Loock en Theo Hagens
“Het belangrijkste nieuws is dat
we de kermis in Melderslo nieuw leven
gaan inblazen”, vertelt Theo Hagens,
voorzitter van dorpsraad Melderslo.

Eerder karduwers
dan kartrekkers
“We willen vooral meer activiteiten
voor de jeugd van twaalf tot zestien
organiseren, maar het meest in het oog
springend moet de kermis-mis worden.
Denk daarbij aan een Heilige Mis in de
botsauto´s Wist je overigens dat de kermis zo´n 450 jaar geleden uit de kerk is
ontstaan?” Theo vertelt bevlogen over

Melderslo. Ook op de gezichten van de
andere zes dorpsraadsleden valt af te
lezen dat ze enthousiast bezig zijn met
het dorp. “Als dorpsraad voeren wij hier
overigens eerder een facilitair beleid
dan dat we zelf initiatieven ontplooien.
Laat de mensen in het dorp maar
met ideeën komen en wij bekijken
waar en hoe wij kunnen helpen bij de
verwezenlijking ervan. Laat ik het zo
zeggen: wij zijn eerder karduwers dan
kartrekkers.”
Melderslo kent net als alle kernen
haar eigen thema´s, waarmee zij aan
de slag gaat. “Verkeersveiligheid en
huisvesting staan bij ons hoog op de

agenda. Wat het eerste onderwerp
betreft, loop maar eens door het dorp.
Overal verschillende trottoirs en op
sommige plekken is het levensgevaarlijk om te lopen, bijvoorbeeld op de
Vlasvenstraat en de Konijnswarande.

Je moet zelf de eerste
stap zetten
Wij pleiten dan ook al jaren voor
meer uniformiteit van stoepen en straten en fatsoenlijke trottoirs op plekken
waar verkeersonveilige situaties kunnen
ontstaan. Het staat allemaal in het Dorps
Ontwikkelingsplan, maar voorlopig staat

Nestkastjescontrole
Vogelwerkgroep ’t Hökske uit Horst heeft in de bossen bij Toverland
ruim 70 nestkasten. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Op vrijdag
18 mei gaan zij op stap voor een nestkastcontroleronde. Daarbij nodigen
ze alle jeugd uit.
Vogelwerkgroep ’t Hökske wil
graag de jeugd van klein tot groot
uitnodigen om met hen mee te gaan
en eitjes en kleine jonge vogeltjes
van dichtbij te bekijken. Dit kunnen
verschillende soorten zijn zoals de
koolmees maar ook misschien de
boomklever. Zij vertrekken voor

Een bril met
verwisselbare veren?
Elke dag anders!
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei hebben wij de
volledige nieuwe Kamaeleon collectie in huis.

deze rondes om 14.00 uur op de
parkeerplaats aan de Graskuilenweg
tegenover De Schatberg. De rondgang
duur ongeveer één tot anderhalf uur.
Deelname is gratis en ouders mogen
ook mee.
Voor vragen, neem contact op met
Ton Hagens op 077 398 32 97.

Bruidssalon de Brug

ToTale
leegverkoop
alle bruidsjurken

E 499,-

Open op afspraak
ook ’s zondags
Stakenburgstraat 21, 5694 NA Breugel
tel. 0499 - 46 13 46

www.bruidssalondebrug.nl
Autobedrijf

WWW.BELLINGER.DK

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen

Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61
w w w. k r u y t ze ro pt i e k . n l

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Voorzitterswisseling
Funpop

Rode Kruis
oefent voor EK

Na zes jaar de voorzittershamer van stichting Funpop te hebben gehanteerd, heeft Thijs van Montfort uit
Broekhuizenvorst onlangs besloten om het voorzitterschap van Funpop over te dragen aan Mathieu Emonts uit
Venray.

Tijdens de landelijke Rode Kruis Eerste Hulpwedstrijd op 17 september
2011 werd het team van kern Horst van de afdeling Horst aan de MaasVenray Nederlands kampioen. Voor het EK oefenden zij tijdens de kermis.

Mathieu Emonts en Thijs van Montfort
Voor Van Montfort bleek het
steeds moeilijker om een juiste
balans te vinden tussen werk en
privé: “Beide kosten veel energie
en tijd, dus heb ik op een gegeven
moment toch de keus gemaakt om
het voorzitterschap over te dragen
aan iemand anders”, aldus Thijs van
Montfort.

De nieuwe voorzitter werd
gevonden in de persoon van Mathieu
Emonts. De voormalige wethouder van
de gemeente Venray, en de huidige
voorzitter van omroep Venray, kende
het festival wel als bezoeker, maar was
er nog niet als vrijwilliger bij betrokken. “Wat me nu al is opgevallen is het
enthousiasme van de vele vrijwilligers,

TE KOOP

MELDERSLO ST. ODASTRAAT 66

Zeer geschikte locatie
voor particulier met
behoefte aan veel
opslagruimte en/of
hobbyruimte!

Het betreft een vrijstaande woning uit c.a. 1935 met grote vrijliggende
opslagruimte, vrijliggende garage met inpandige overkapte zitruimte
en nog een opbergruimte, verder nog een hobbykasje.
Indeling: b.g.g. hal, slaapkamer, grote leefkeuken, woonkamer,
bijkeuken met inloopkasten, wc, badkamer, tevens entree achterzijde.
Verdieping: overloop met 4 slaapkamers, waarvan 2 dubbele royale
kamers.Perceeloppervlakte ca. 1.600m2. Vraagprijs 275.550 euro. k.k.
Eventueel meer grond mogelijk (6.680m2).
Informatie: Jo Camps tel. 0478-691413 of 06-42801629.

ik ben in een warm bad terecht gekomen”, zegt Emonts.
Funpop, het muziekfestival voor
mensen met een verstandelijke beperking, familie, vrienden en bekenden,
wordt op 2 en 3 juni gehouden op het
evenemententerrein in Kasteelpark
ter Horst in Horst. Kijk voor meer
informatie op www.funpop.nl

Het team, bestaande uit Rob
Clabbers als teamleider, Inge Hesen,
Ria Keiren, Willem-Jan Alards, Lizette
Direks en Esther Janssen mag door hun
Nederlands kampioenschap Nederland
vertegenwoordigen op de Europese
Eerste Hulp Kampioenschappen die van
5 tot 8 juli in Ierland gehouden worden.
Het gaat om de ‘First Aid Convention
in Europe’ (FACE) in Dundalk (Ierland).
Op 6 mei, kermiszondag, werd een van
de laatste grotere oefeningen gehou-

den. Het was een belangrijk moment
ter voorbereiding op de wedstrijd in
Ierland. Alle voorbereiding en ook de
deelname kosten geld. De afdeling van
het Rode Kruis is een organisatie van
vrijwilligers. Giften en sponsoring zijn
daarom zeer welkom.
Voor informatie kan men
terecht bij de contactpersoon van de
wedstrijdploeg, Riny Janssen-Cox,
op opleidingenhorst@
rodekruishorstvenray.nl

Vanaf zaterdag

Verse
aardbeien
Ma t/m vr 08.00-12.00
en 13.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-12.00
en 13.00-16.00 uur

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

aardbeiautomaat
elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Bezoek ook onze showro
om
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

Alstroemeria

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

super terras- en tuinplant!
In alle kleuren, struik van 30 cm hoog p.st. 10,99

Solanum piramide witte jasmijn

Vol knop en bloem, 70 cm hoog, mooi! p.st. 11,99

Fuchsia bellenplant, alle soorten!
Als stam, hangpot of 12 cm pot

Mandeville en Sundaville
Piramide in rood, wit of roze, supermooi!

Hortensia alle kleuren en soorten
Bol, pluim, Annabelle, klim, etc. etc.

7,50
7
50
7,99
-25%
-25%
-25%

Aanbiedingen
Aanbiedi
Aanb
iedingen
ngen ge
geldig t/m 22 mei 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
V ld
Velden,
Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijd
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

HEMELVAartsdag

geopenuurd
van 99-1188

Dé plantenspecialist van Limburg!
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Jeugdtoernooi
voetbalclub Meterik
De afdeling jeugd van RKSV Meterik organiseert het jaarlijkse
jeugdvoetbaltoernooi in het weekend van 18 tot en met 20 mei. Wat ooit
een evenement was waarbij met name de A-teams sterk vertegenwoordigd waren, is inmiddels uitgegroeid tot een driedaagse toernooi waarbij
ruim 80 teams naar sportpak De Vonckel komen.
In het weekend zijn ongeveer
1.000 voetbaltalenten te bewonderen van alle leeftijden. Van A-teams
tot F-teams spelen mee. Door het
groeiende aantal deelnemers kwam
er een aantal jaren geleden te weinig
ruimte op de velden. Dit is opgelost
door de vrijdag- en zaterdagavonden
te reserveren voor de A- en B-teams.
Zondag spelen de E- en F-teams.
Hierdoor kon het aantal deelnemers

verder uitgroeien.
Vrijdagavond trappen de A-teams
om 18.00 uur het toernooi af. Op
zaterdagmorgen volgen de D-Teams,
‘s middags de C-teams en ‘s avonds
de B-teams. Zondagmorgen beginnen
de E-teams. Tenslotte sluiten de F-jes
‘s middags het toernooi af tijdens de
finalewedstrijden. Er zijn meer dan
60 bekers te verdelen en publiek is
welkom.

Pupillen D1 kampioen in hoofdklasse
Yes!!! We hebben je gevonden!
Jij bent vast die leuke nieuwe collega van
16 jaar of ouder die ons team wil komen versterken.
Je hebt volop keus, want we zoeken collega’s op de volgende afdelingen:
• Techniek en Groen
• Zwembad en Dagrecreatie
• Horeca, Bediening, Keuken en Snackbar
Voor alle afdelingen geldt dat er volop werk beschikbaar is in weekenden
en vakanties.
Heb je nog vragen of wil je direct solliciteren?
Mail dan snel naar k.hoppzak@schatberg.nl
Bellen kan natuurlijk ook via 077 467 77 77.

Voor de eerste keer in de ruim 50-jarige geschiedenis van korfbalvereniging de Merels uit Melderslo, is
een team in de hoofdklasse kampioen geworden. Deze prestatie leverden de meisjes van het D1 team op
zaterdag 12 mei.
Doordat het eerste meisjes-D team uit Melderslo hun wedstrijd met winst afsloten, zijn zij met nog een
wedstrijd te gaan niet meer in te halen. Voor de meisjes staat nu het Nederlands Kampioenschap nog op het
programma. Op 2 juni zullen de meisjes in Reusel gaan strijden voor de landstitel.

Kampioenen Melderslo
De E3 van voetbalvereniging RKSV Melderslo werd afgelopen weekend tijdens een wedstrijd tegen Kronenberg
kampioen. Het stond al snel 1-0 voor Melderslo, maar de tegenstander liet het er niet bij zitten en scoorde ook. Alle
krachten werden nog een keer gebundeld en uiteindelijk wonnen zij de wedstrijd met 4-1.
Na een zeer spannende, zinderende wedstrijd tegen Wittenhorst, waar ze verschillende kansen kregen, won ook de F2
van Melderslo. Hierdoor werd ook dit team kampioen.

Recreatiecentrum de Schatberg • 077 467 77 77 Actief- en Partycentrum de Schatberg • 077 467 77 88

vrijdag zaterdag
★ Aardbeien bavaroise schnitte

van E 6,30 voor E 5,90
★ Bloembrood
voor E 2,50

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

maandag dinsdag woensdag
★ Champignonsnack
2 voor E 2,50
★ Aardbeien bavaroisetaart
van E 12,35 voor E 10,95

family.moment
. . it’s a special

De E3 viert feest

3+1 GRATIS
De F2 net na hun kampioenschap
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05

Kampioenschap na nipte nederlaag

Wittenhorst nu eersteklasser
Door: Piet Nabben
Een kampioenschap wordt beslist over een hele competitie. Dit is van toepassing voor Wittenhorst. In een
zinderende wedstrijd kon dit kampioenschap niet in klinkende munt omgezet worden. SSS’18 uit Overloon won met
0-1 en kon zo de derde periodetitel behalen.
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Hockeyers Horst
op kampioenspad
Het eerste damesteam van hockeyclub Horst (HCH) kan zondag 20 mei
kampioen worden in de derde klasse. Om 12.45 uur staat de wedstrijd tegen de
nummer twee, Oirschot, op het programma. Met nog twee wedstrijden voor de
boeg is er bij minimaal een gelijkspel een groot feest te vieren.

Het bestuur van de hockeyclub hoopt
dan ook dat er veel publiek komt om de
dames naar het kampioenschap te
schreeuwen. Mocht het zondag niet
lukken, dan kan Dames I op 10 juni, thuis

tegen Hilvarenbeek alsnog de titel
pakken. Ook Dames 3 staat op de
nominatie voor het kampioenschap in de
reserve 3e klasse. Dit zal waarschijnlijk
op 10 juni ook thuis beslist worden.

Aanvoerder Dennis van den Bekerom wordt door teamgenoten op de schouders gezet
Voor beide teams stond er veel op
het spel in de laatste wedstrijd van het
seizoen, evenals in Roermond waar
runner-up Venlosche Boys niet mocht
verliezen en tegenstander SVC 2000 beslist de drie punten nodig had. Er werd
een schatting gemaakt dat er tussen de
2.000 en 3.000 mensen het speelveld
in Horst omzoomden.
“Kan Wittenhorst de spanning aan”,
was een terechte vraagstelling. SSS’18
kon wat meer ontspannen te werk
gaan. De druk lag bij de thuisclub. Dit
was ook direct zichtbaar in het begin
van de wedstrijd. SSS’18 probeerde de
toon te zetten, maar het eerste gevaar
kwam via Thom Derks die Bram Rubie

uit een voorzet bediende. Bram kwam
net niet aan de bal. Voor SSS’18 zorgde
de gevaarlijke Wout Janssen voor het
eerste gevaar. De wedstrijd speelde
zich hierna meer op het middenveld af.
Over en weer kon er sporadisch voor
gevaar gezorgd worden.
De slotfase van het eerste bedrijf
was voor de bezoekers. In de 44e minuut kon de grote Overloonse aanhang
gaan juichen. Uit een corner kopte Rob
Janssen de 0-1 binnen. Het was meteen
de ruststand.
Na de pauze probeerde Wittenhorst
de gelijkmaker te forceren, maar het
was niet in staat om voor een doorboring te zorgen. De jonge ploeg zocht

voor een oplossing, maar de achterhoede van SSS’18 stond vaak in de weg.
Met enkele wissels probeerde trainer
Richard Kleuskens het tij te keren.
De aandacht bij de toeschouwers
ging steeds meer richting Roermond,
waar de stand nog 0-0 bleef. Toen de
scheidsrechter na een lange blessuretijd affloot was het feest voor SSS’18.
De derde periodetitel was voor hen.
Op en buiten het veld was
het afwachten, bleef het bij SVC
2000-Venlosche Boys 0-0? Opeens
kwam het verlossende bericht: 0-0.
De opgekropte spanning kreeg zijn
ontlading. Het feest kon beginnen:
Wittenhorst gaat naar de eerste klasse.

WEET U WAT U
MOET DOEN ALS...
... uw kind met een bloedneus aan komt lopen?
... uw partner zich met een mes flink
in de vingers heeft gesneden?
... uw buurvrouw een klemmend gevoel heeft
op de borst?
... er om hulp wordt geroepen?

De korfbalclub van S.V. Lottum is van 28 april tot en met 1 mei met 38 meiden en 14 leidsters op korfbalkamp in Gemert geweest. Het thema van het kamp was een reis door de tijd. Dag één begon in de oertijd
met het spel ‘een echt oermens worden’. De dag erna gingen ze naar de middeleeuwen, waarbij ze hutten
hebben gebouwd. Op maandag was het heden aan de beurt, voor Koninginnedag. De avond stond in het
teken van de toekomst met een bonte avond, waarbij de kinderen de opdracht kregen om die overgang uit
te beelden, door een dansje of toneelstukje. Dinsdag was voor sport: er werd een korfbal- en volleybaltoernooi gehouden.

Om te leren hoe u in deze en vele andere situaties kunt handelen,
starten wij op 23 augustus met een cursus EHBO/AED (apparaat
bediening). Na het volgen van een officieel erkende cursus bent
u volleerd EHBO-er en weet u wat te doen in de bovenstaande
situaties, en weet u ook om te gaan met een AED apparaat.
Want weet u, de eerste minuut van handelen redt dan misschien
een mensenleven. Wilt u deze cursus volgen, of wilt u meer
informatie hierover, kunt u terecht bij:
Jac Kallen T 077 463 20 18
Huub Tonino T 077 463 14 46
Yvonne Verstegen T 06 28 22 88 87

WWW.EHBOLOTTUM.NL
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Een
competitie
met
SVEB sluit seizoen
ijzeren
ballen
winnend af
Door: Herman Hendrix
Een mooie overwinning van voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst in de laatste wedstrijd van het seizoen in de 3e klasse
op Meijel. De gasten hadden de punten hard nodig om promotie-degradatiewedstrijden te voorkomen, maar tegen een subliem spelend SVEB
hadden ze geen schijn van kans.
Vooral het eerste half uur was
oogstrelend om te zien, en misschien
was dit wel de beste wedstrijd van het
hele seizoen. De technische staf van
SVEB, Ger Verheijen en Chris Janssen,
kregen daarmee dan ook een passend
afscheidscadeau van de groep. Na
drie jaar gaat Ger Verheijen zijn geluk
beproeven bij VCH. Ook Tom Aerts
speelde zijn laatste wedstrijd voor
SVEB. Hij gaat zijn geluk beproeven bij
Brabantia in Eindhoven.
Vanaf de aftrap was het SVEB
dat het spel bepaalde en met vaak
uitstekende combinaties werd Meijel
flink in de verdediging gedrukt. Vooral
Rick Tissen was een voordurende
plaaggeest voor de achterhoede van
Meijel. Dat het bij rust slechts 1-0 was,
was een matige afspiegeling van het
spelbeeld. Tom Aerts miste een penalty in de tiende minuut, nadat Rick
Tissen werd neergelegd. Maar amper
een minuut later was het Tim Geurts

die SVEB op de verdiende voorsprong
bracht. Hij passeerde drie Meijelverdedigers en rondde fraai af.
Meijel kreeg zijn eerste goede
mogelijkheid pas in de 32e minuut.
Het schot dat daaruit volgde ging
rakelings over de goal heen. De ruststand bleef 1-0.
De tweede helft was net 4 minuten oud toen de wedstrijd al beslist
was. Eerst was het Rick Tissen in de
46e min die uit een hoekschop fraai
binnenknalde en drie minuten later
was Tim Geurts succesvol na een verre
uittrap van John Tissen. Twee man liet
hij zijn hakken zien en liet daarna de
Meijel-doelman kansloos. Nadat in de
86e minuut nog een zuiver doelpunt
van Joris de Mulder werd afgekeurd,
kwam er een einde aan een seizoen
waarin SVEB vanaf het begin te maken
hadden met teveel lang geblesseerde
spelers. Volgend seizoen wacht SVEB
weer de vertrouwde vierde klasse.

Teun Vestjens wint
Boerenbond Cup
Tijdens het ruiterweekend in Sevenum behaalde Teun Vestjens uit
Sevenum de eerste plek in de tweede wedstrijd van de Boerenbond- en
Welkoop Cup van de KNHS. Hij won in een thuiswedstrijd met Uzelema.
Vestjens reed zijn eerste manche
foutloos en kwam door een hoge
score voor zijn stijl van rijden op de
eerste plaats. In de tweede manche

had hij een snelle tijd. Gecombineerd
met zijn eerste plaats in de eerste
manche leidde dit tot de overwinning.

Brovoc meiden B1
kampioen
Tijdens de laatste wedstrijd van volleybalclub Brovoc uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst moest het kampioenschap worden beslist. De winnaar van
de wedstrijd zou ook de kampioen zijn.

In Swolgen heeft een groep van zestien jongens tot 30 jaar vorig jaar een jeu de boulesclub voor jongeren
opgericht. Na dit jaar waarin bleek dat het clubje bestaansrecht heeft, willen ze er nu meer van maken. Zij zijn op
zoek naar nieuwe leden en uitbreiding van hun clubje.

Hun zoektocht naar nieuwe leden
kreeg vorm toen ze met een limousine
door de dorpen rond gingen rijden en
reclame maakten voor jeu de boules als
jongerensport. Gevleugeld woord bij de
Swolgense jeu de boulesclub is ‘hentai’,

wat Japans is voor ‘abnormaliteit’. Dit
is volgens hen toepasselijk omdat het
uitzonderlijk is dat mensen van hun
leeftijd jeu de boulen. In de toekomst
willen ze kijken of een competitie
tegen ander dorpen mogelijk is. Nu

De laatste restantenverkoop
tegen dumpprijzen
Van 22 mei tot en met 26 mei 2012 hebben wij restantenverkoop,
hierna gaan wij onze deuren sluiten.
Spaarkaarten kunnen in deze week niet meer ingeleverd worden.
De verf- en behangafdeling wordt door Gebr. Wijnhoven,
Expeditiestraat 4 in Horst overgenomen. Joep Smeman zal hier
nog enkele dagen per week als adviseur aanwezig zijn.

spelen ze een onderlinge competitie.
Het speelterrein ligt nu nog naast het
gemeenschapshuis het Pastoersweike
in Swolgen. Voor meer informatie, kijk
op www.jdbs.nl of bel Tim Groetalaers
op 06 23 72 10 54.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E
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Blitterswijck

It’s Clean

Wij danken al onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen Gebr. Wijnhoven te Horst heel veel succes in de toekomst.

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

De eerste twee sets werden door
Brovoc dik gewonnen. De volgende
twee sets waren voor Sportivo uit
Overloon. Het spande erom tijdens
de laatste set. De meiden van Brovoc

stonden een paar punten achter,
maar wisten uiteindelijk de winst
naar zich toe te trekken. Daarmee
werd het kampioenschap binnengehaald.

Kermisschotel
vanaf € 3.75 p.p.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Wittenhorst scoort
op ruiterweekend
Door: Ruiterclub Wittenhorst
Afgelopen weekend werd in Sevenum een groot meerdaags paardenconcours georganiseerd. Dit was de eerste keer dit seizoen dat het viertal
van Ruiterclub Wittenhorst uit Horst in actie kwam en zij hadden meteen
succes: het viertal behaalde een eerste prijs in de klasse Licht.
Ook individueel deden er veel
combinaties van Wittenhorst mee.
In de klasse springen M behaalde
Yvonne Litjens met Ziralandra een
7e plek. Fried van Stiphout werd
12e met Uroki. In de klasse B werd
Loes Hofmans 7e met Dover. MarieLouise Philipsen werd met Rex 3e in
de klasse dressuur ZZ-licht, en met
Andreo 3e in de klasse Z1.
Marscha van der Meij met

Avelengo en Patty Hanssen met Chipp
werden 1e in de klasse M1.
In de klasse L2 werd Patty
Hanssen met Chapeau 4e en Lieke
Jenniskens met Abba 6e. In het L1
werd Patty met Dolci Vita 4e en
Suzanne Wijers met Cindy 5e.
Suzanne Wijers werd met Boris
5e. Piet van Rens werd met Dushi
Reikja eerste in de klasse B en Hanny
Verdellen werd 3e met Zafire.

Ponyconcours Horst
Ponyclub Wittenhorst organiseert op zondag 20 mei op het ruiterterrein van Kasteelpark ter Horst in Horst een groot ponyconcours. Ruim
400 combinaties gaan strijden om de hoogste plaats.
De individuele dressuur en de
Bixie-rubrieken beginnen ’s morgens
om 10.00 uur. De afdelingsdressuur begint om 13.00 uur en het
springen begint al om 09.00 uur.
De wedstrijd is een selectie-

wedstrijd voor de afvaardiging naar
de Limburgse regiokampioenschappen. Op dezelfde dag is er ook een
wedstrijd van de recreatieruiters.
Publiek is van harte welkom om
te komen kijken.

In Grubbenvorst werd afgelopen week een herentoernooi jeu de boules gehouden. Hieraan deden
deelnemers uit de hele regio mee. Het toernooi werd gewonnen door Herman in ’t Zandt, tweede werd Wiel
van den Beuken en derde werd Bert Seuren. Hay Thielen won de poedelprijs.

Meer kampioenen
Wittenhorst
Bij voetbalclub Wittenhorst werd het kampioenschap van het eerste dames- en het eerste herenelftal afgelopen
weekend groots gevierd. Maar zij waren niet de enige kampioenen van de Horster voetbalclub.

KERMIS MEERLO 2012
Vrijdag 18 mei in ‘t Brugeind
D.J. JELLE en SURPRISE ACT
entree vrij v.a. 21.00 uur

Zaterdag 19 mei in ‘t Brugeind
Voorprogramma: ORANGEPULP
Hoofdprogramma: RANDOM
Tot 21.00 uur entree vrij. Zaal open 20.30 uur

De Mini-F vieren hun kampioenschap

Zondag 20 mei in ‘t Brugeind

In de mini-F-competitie werd team
Nederland, getraind door Theo Ernst en
met Marc Martens als leider, kampioen. Met een score van 11-0 tegen de
Stormvogels ’28 uit Siebengewald werd
ook de F3 kampioen. Bij de F2 was

Café open v.a. 16.00 uur. Live muziek v.a. 17.00 uur
PIGS NOSE en JACKS MUSIC

Maandag 21 mei
Cafe open v.a. 17.00 uur
Live muziek met JACKS MUSIC

een 1-10 overwinning bij Volharding
uit Vierlingsbeek voldoende voor het
kampioenschap. Dit team heeft echter
nog geen zomerstop: zij mogen zich
nog opmaken voor de bekerfinale in
Susteren.

De E2, onder leiding van Ger
van Rens en Ben Verheijen en A2
werden ook kampioen. De C2 won
met 4-2 van De Stormvogels en dit
maakte hen gedeeld kampioen met
dat team.

Zondag en Maandag entree vrij

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

Zaterdag 12 mei heeft het F6-team van voetbalclub Sparta ‘18 uit Sevenum het kampioenschap behaald.
In een spannende onderlinge strijd met de F7 wisten zijn het kampioenschap te behalen. De F7 en de F8
wisten allebei de tweede plaats te behalen.
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Roermond, Swalmerstraat 73, 0475-33 02 31
Venlo, Noorderpoort 11a, 077-321 91 30
e-mail: info@hp-vastgoed.com
www.hauzerenpartners.com

TE HUUr: VENrAYSEWEG 38 - HOrST
WERKPLAATS MET RUIM BUITENTERREIN
Gunstig gelegen nabij centrum en op-/afritten A-73
•
Werkplaats: ca. 225 m² v.v.o.
•
Buitenterrein: ca. 600 m²

Vrienden introduceren meiboom in Lottum

Een meiboom voor Jeu en
Truus Meijboom
Ze hadden het kunnen weten. Op woensdag 9 mei waren Truus en Jeu Meijboom uit Lottum 50 jaar getrouwd.
Enkele vrienden van het gouden paar plaatsten voor de grap een meiboom voor het huis van de familie Meijboom.
Voor zover bekend is het plaatsen van een meiboom geen uitgesproken Noord-Limburgse traditie. Helemaal
onbekend is de meiboom daarentegen ook weer niet.
vrienden wisten te achterhalen, is
het plaatsen van een meiboom een
primeur voor Lottum. Het planten van
een meiboom, ook wel meij of mei
genoemd, is een oud gebruik maar in
de Horster regio niet zo bekend.

Vruchtbaarheid voor
mens en vee
Er zijn verschillende opvattingen
over de herkomst en de traditie die
meestal eind april of begin mei plaatsvindt. Het is een vruchtbaarheidsrite
om bij het begin van de zomer de
natuur te huldigen. Een meiboom planten zou de vruchtbaarheid voor mens
en vee bevorderen en men kon een
goede oogst verwachten. Een vrijgezelle man kon zijn liefde aan een meisje
betuigen door een klein berkentwijgje
of een versiering te plaatsen bij haar
huis, een gebruik dat geleidelijk aan is
verdwenen.

Huurprijs: € 9.900,00 (BTW vrij)
WWW.HAUZERENPARTNERS.COM

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

Versierde paal

Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen
HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Voor Ruud Breukers, Chrit en Jan
Seuren stond vast dat ze Jeu Meijboom
wilden verrassen. De drie Lottumse
mannen zitten samen met Jeu op de

herengym. Voor de gein plaatsten de
herengymnasten een bijna vijf meter
hoge meiboom voor de deur van de
familie Meijboom. Voor zover de drie

Een meiboom is eigenlijk niks
anders dan een versierde paal of boom.
Meestal is het een spar maar steeds
vaker worden ook andere boomsoorten gebruikt. In Zuid-Limburg komt
het plaatsen van een meiboom nog
wel voor. Het Christendom zag in de
verering van de meiboom een heidens
gebruik. Zowel de Kelten alsook de
Romeinen en Germanen vereerden de
meiboom. Toch lukte het de christenen
niet de heidense mythe rondom de
meiboom uit te roeien.

Afscheidsconcert Fairy Tale
Fairy Tale is een akoestische coverband die sinds 2006 muziek maakt in de regio. Zij nemen op zondag 20 mei
vanaf 18.00 uur afscheid in muziekcafé De Buun.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
t 06 -15379092
e a.koster@cijfermeester.nl

solide
proFessioneel
persoonlijk

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Fairy Tale bestaat uit zangeressen
Ellen Thielen en Linda Litjens, (bas)
gitariste Manon Wismans en gitariste
Hanneke Christiaens. De band maakt
alleen akoestische muziek. De zang
wordt ondersteund door middel van

twee akoestische gitaren. Bij
sommige nummers wordt er gebruikgemaakt van percussie instrumenten
om de muziek een extra dimensie te
geven.
Fairy Tale speelt alleen covers.

Dit zijn vooral rock- en popcovers die
in een eigen jasje worden gestoken.
Het optreden in De Buun zal het
laatste optreden zijn van Fairy Tale.
Een paar maanden geleden heeft de
band besloten om te stoppen.
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Zingen en schitteren in droomkoor

Nieuwe dirigent The
Company Grubbenvorst
De in Horst woonachtige Kenny Jansen (30) wordt per direct de nieuwe dirigent van The Company uit
Grubbenvorst. Het koor nam onlangs versneld afscheid van dirigent Tom Weerts die een nieuwe uidaging vond. Voor
The Company was dit een tegenvaller want Weerts kon zijn nieuwe job niet combineren met de repetities van het
Grubbenvorster koor.

Trotse hoofdsponsor
feliciteert

RKSV
Wittenhorst
namens alle sponsoren
met het behalen van het

kampioenschap
Ton Titulaer en Kenny Jansen willen schitteren met The Company
Met Kenny Jansen als nieuwe
dirigent, hopen de koorleden als
vanouds de sterren van de hemel te
gaan zingen. Voorzitter Ton Titulaer van
The Company: “Met het vertrek van Tom
Weerts dreigden we dirigentloos te worden. Samen met Kenny gaan we flink
oefenen om deel te kunnen nemen aan
het megakoor tijdens het Wereldfestival
in Meerlo op 2 september.”

Droomkoor
Kenny Jansen ziet het dirigentschap bij The Company wel zitten.
De Horstenaar is geen onbekende in
de muziekwereld. Beroepsmatig is
hij koordirigent, arrangeur en geeft
pianoles. Als dirigent is hij actief in
Maasbree, Horst, Swalmen, Beringe,
Grubbenvorst en Oostrum. Over
The Company zegt hij: “Een gezellige
groep met een gevarieerd genre aan
zang en muziek. Ik wil me volledig

inzetten om The Company tijdens het
Wereldfestival te laten schitteren.”
Het korenfestival in Meerlo maakt
deel uit van het Wereldfestival waarbij
Jansen samen met de dirigenten Marco
Mariën en Steven Gerrits, werkt aan
een megazangproject. Een koor van
400 zangers dat drie kwartier lang zingt
over het wereldfestivalthema: Building
Dreams in Darkness. Dit megakoor is
opgebouwd uit verschillende koren,
maar bestaat ook uit mensen die
zich individueel inschrijven.
Voor meer informatie hierover, kijk
op www.sos-meerlowanssum.nl

Meezingen voor het
goede doel
Zowel dirigent Kenny Jansen
als voorzitter Titulaer van de
Grubbenvorster Company zijn gecharmeerd van het droomkoor. Titulaer:

“Zingen voor een goed doel is het
mooiste wat er is. Iedereen die graag
zingt kan zich bij ons aanmelden voor
dit project en mee repeteren tot aan
het megaoptreden. Ook jongeren vanaf
groep 8 van de basisschool zijn welkom. Daarvoor organiseren we dan een
aparte repetitie van 19.00 tot 20.00
uur, voordat wij aan de bak mogen.
Met Kenny als dirigent hebben we niet
alleen een droomkoor, maar ook een
droomdirigent”, aldus de Companyvoorzitter. Naast de komst van Kenny
Jansen als nieuwe dirigent, vindt nog
een verandering plaats. De vaste
repetitieavond van het koor verschuift
van maandagavond naar donderdagavond, de enige avond waarop Jansen
nog vrij was. De repetities vinden
plaats in gemeenschapsaccommodatie
‘t Haeren in Grubbenvorst van 20.00 tot
22.00 uur. The Company telt momenteel 24 leden en zes jeugdleden.

Un Petit Peu Festival
Op zaterdag 19 mei organiseert OJC Walhalla in Sevenum Un Petit PeuFestival. Dit festival annex picknick
wordt voor de tweede keer gehouden met een line-up bestaande uit lokale held en singer-songwriter
Christopher Green, Indie-lievelingen Moi Le Voisin en de Hospital Bombers.
Het festivalterrein is in de tuin
van Walhalla en opent om 15.00 uur
met plaatjes van Dolphination-DiscoDolphin dj-Collective, dj’s Mooiboy

& Pronkjonk, en een hapje en een
drankje.
Omstreeks 19.15 uur betreedt
Christopher Green als eerste het

podium, daaropvolgend Moi Le Voisin
om 21.15 uur in het licht van de
ondergaande zon en afsluitend om
23.15 uur de Hospital Bombers.

Aspergeschilwedstrijden
De inschrijving voor de Open Nederlandse aspergeschilwedstrijden is begonnen. Wie mag zich een jaar lang
Aspergeschilkoning of -koningin noemen? Tijdens het Aspergefeest op zondag 27 mei in Grubbenvorst kan de
wedstrijd gevolgd worden of kan er deelgenomen worden.
De opdracht is om zo snel en netjes mogelijk een kilo verse asperges
te schillen. Een deskundige jury zal
de deelnemers beoordelen. Voor de

nieuwe kampioen liggen entreekaarten
voor de Floriade klaar. Alle deelnemers
mogen in elk geval hun vers geschilde
asperges mee naar huis nemen. De

schilwedstrijden beginnen op 27 mei
om 14.30 uur. Het Aspergefeest begint
om 11.30 uur. Inschrijven kan via
www.gewoengrubbevors.nl

www.janssendejonginfra.nl

CV-ketel nodig?
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Grubbenvorster
avondwandelvierdaagse

Zanger gezocht
Banana Pancakes, een coverband uit Meterik, is op zoek naar een
nieuwe zanger. De huidige zanger heeft bekendgemaakt te stoppen.

Lachende gezichten, bloemen en een medaille voor de 540 deelnemers aan de eerste avondwandelvierdaagse
De-4 in Grubbenvorst. Zaterdagmiddag 12 mei werden de laatste afstanden gelopen van de in totaal drie routes van
5, 10 en 15 kilometer rondom Grubbenvorst.

Banana Pancakes is sinds 2007 een
coverband. Ze treden op in NoordLimburg, maar ook in de rest van het
land. De band heeft een breed repertoire en de nadruk ligt op gitaarmuziek. Een greep uit het repertoire zijn

The Offspring, Red Hot Chili Peppers,
The Beatles en Rowwen Hèze. De band
wil graag door als coverband en ze
zijn daarom op zoek naar een nieuwe
zanger. Voor meer informatie kijk op
www.banana-pancakes.nl

Klokkenmakersdag
De klokkenmakersdag op zondag 20 mei in Museum De Locht in
Melderslo is voor iedereen die bij de tijd wil blijven. Diverse klokkenmakers
presenteren uurwerken, laten zien hoe reparaties uitgevoerd moeten
worden en welk gereedschap daarvoor nodig is. Zij kunnen ook advies
geven hoe klokken te repareren.
Daarnaast is er in het streekmuseum tot november een grote tentoonstelling ingericht over de maatschappelijke en economische ontwikkelingen
in Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950.
Vele facetten worden daarbij belicht,

zoals het boerenleven, de vakbonden en het onderwijs. Het museum
is alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur
geopend. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

18e oldtimertoertocht
Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, vindt in Kronenberg voor de
18e keer de Hemelrit plaats. De Hemelrit is een tocht voor bromfietsen,
motoren en scooters van voor 1975.
Op deze laatste wandeldag
verzamelden alle lopers zich in het
Ursulinenpark waarna gezamenlijk werd gefinisht op het Pastoor
Vullinghsplein. Wethouder Loes
Wijnhoven en bestuursleden van De-4
reikten de medailles uit.
“Deze eerste editie is een groot
succes ondanks het feit dat de don-

derdagavond uitviel vanwege onweer
dat werd verwacht”, zegt Jacques
Geurts namens de organisatie. Ondanks
het feit dat er slechts drie dagen is
gewandeld, ontvingen de deelnemers
toch een medaille. “Dat mag omdat
we De-4 organiseren onder auspiciën
van de Nederlandse wandelsportorganisatie KNBLO. Dat is zo opgenomen

in de reglementen en maar goed ook,
want we willen de wandelaars niet aan
gevaar blootstellen”, aldus Geurts. Het
succes van De-4 krijgt een vervolg en
wordt in 2013 gehouden van 15 tot en
met 18 mei.
Voor meer foto’s
van de wandelvierdaagse, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

PERKPLANTEN
•

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

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
MOOIE HANGPOTTEN E 4,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

& Strategie

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Tel. 077-3982922/06-54306964

Verkoop van alle merken

www.viduro.nl/peter

20

van 12.00 tot 17.00 uur

www.wiegersxl.nl

JELSKE WILMER
& BAND

Tuinstoel Ponte Relax
Inclusief kussens
Elders € 289,-. Onze prijs

ZO

2

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

Kies voor focus, kies voor Viduro

mzier
00ple
20woon

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

Zondag 20 mei open

Industrielaan 4
5721 BC Asten

MARKETING & COMMUNICATIE

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en Tuinmeubelen

kerkplein in Kronenberg. Verzekering
en helm zijn verplicht. De dag wordt
afgesloten met een optreden van
From USA op Hemelpop, ook bij het
Kronenbergs café. Voor meer informatie, kijk op www.hemelrit.nl of bel Matt
Huys op 077 467 38 61.

Positi nering

AUTOBEDRIJF

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Om 10.30 uur vertrekken de
bromfietsen vanaf het kerkplein in
Kronenberg voor een 75 kilometer
lange rit. Om 11.00 uur starten de
motoren en scooters hun iets langere
route. Inschrijving is mogelijk vanaf
09.30 uur bij café Ummenthun, bij het

€199,-

(Oude) teaktafels in alle maten

MEI

ZO

Nu actieprijs

Hoekbank Norbo

In 3 kleuren

2 zit • hoek • 2 zit
Uit voorraad leverbaar

€999,-

Uit voorraad leverbaar

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

JOEP VAN WEGBERG
& FRIENDS

27
MEI

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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Jelske Wilmer
in Cambrinus
De Venlose Jelske Wilmer staat op zondag 20 mei met haar band op het
podium van Cambrinus in Horst. Ze bracht enige tijd geleden haar debuutalbum Breeze uit.

Modelautoruilbeurs Sevenum
Jelske is een singer-songwriter
en haar muziek is het beste te
omschrijven als lichte popmuziek die
af en toe neigt naar jazz, blues en
soms funk.
Naar aanleiding van haar
optreden op het Zomerparkfeest
in Venlo omschreef 3voor12, een
multimediaal popmuziek platform

van de VPRO, haar als het Limburgse
antwoord op Amy Macdonald en
Adele. De band van Jelske wordt
compleet gemaakt door Alexander
op ’t Veld, Ruud Jacobs, Joep van
Wegberg en Michel Otten.
Het optreden begint om 16.00
uur. Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Lezing en inloop
Parochiehuis
Zondag 20 mei wordt er gestart met een nieuwe activiteit in het
Parochiehuis in Sevenum. Onder de naam Inloop en Inkijk kan men van
10.30 tot 12.30 uur in het parochiehuis binnenlopen voor een kop koffie
en een praatje.
Naast de inloop is er een kleine
expositie in de bovenzaal. Er zijn
plantportretten te zien van Greet
Boekholt uit Weert. Deze portretten
hebben betrekking op Maria.
Ook hangt er een spreukenlijn met
als thema: natuur en de maand mei.

Dinsdag 22 mei om 20.00 uur is
er een lezing in de bovenzaal. Deze
avond wordt verzorgd door vader
Pierik, geestelijk leider van de gemeenschap Foyer de Charité Marthe
Robin in Thorn. Het thema van deze
lezing is het Pinkstergeheim.

Nu fikse
kortingen
op de
lingerieafdeling!

OOK VOOR JOU!

LEUKE LENTEMODE

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

Op De Schatberg in Sevenum wordt op zondag 20 mei de 22e modelautoruilbeurs Sevenum gehouden. Er zijn standhouders aanwezig uit Nederland, België en Duitsland om hun verzameling auto’s,
tractoren, vrachtauto’s, brommers en motoren te laten zien en te verkopen.
De modelautoruilbeurs is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor verzamelaars en wordt vier keer per
jaar georganiseerd in Sevenum. Het aanbod van de modelauto’s is divers. Zo zijn er grondverzetmodellen en
brandweerauto’s te verkrijgen. Doordat de beurs een ruim aanbod heeft, is er vaak iemand om het laatste
verzamelnieuws mee uit te wisselen. De beurs is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis. Voor
meer informatie kijk op www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Amerikaanse rock
in America
Café Station America organiseert op zaterdag 19 mei de American Rock Experience, een avond vol met
tributebands die muziek van AC/DC, de Foo Fighters, Thin Lizzy en Johnny Cash spelen. Het evenement begint om
18.00 uur.
De band AC/DC-UK speelt muziek
van, hoe kan het ook anders, AC/DC. Zij
spelen al jarenlang het hele repertoire
van de rockband, met nummers als
Thunderstruck en Highway to Hell. “We
claimen niet de AC/DC-show te zijn. Wij
claimen alleen dat we je een uur van je
favoriete Acca/Dacca-nummers zullen
brengen”, aldus de band.
Best of Foo speelt nummers van
de Amerikaanse Foo Fighters, een van

Slender
You Fit

Sport- en afslank
instituut

Slank voor de zomer ...dat kan!
Snel, gemakkelijk en effectief
afslanken met Proti Shape*

6-10 kilo
in
4 weken

• persoonlijke begeleiding
• geen jojo effect
• aanpak van vet%
• behoud van spiermassa
ak voor
een afspra
Maak nu
prek!
es
s intakeg
een grati
*Deze producten zijn ook verkrijgbaar
in onze webshop op www.slenderyoufit.nl.
Kijk hier ook voor meer info.

Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

de meest succesvolle rockbands van de
laatste decennia. Best of Foo probeert
het geluid van de Foo Fighters zo dicht
mogelijk te benaderen. De muzikanten
speelden voorheen met Slash en Purple
Haze.
Philo is de tributeband die nummers van Thin Lizzy ten gehore zal
brengen. Philo is een band uit Horst,
begin 2012 opgericht door vijf muzikanten die allemaal al jaren in diverse

Het

bands in de regio actief zijn. Zij spelen
nummers als The Boys are back in Town
en Whiskey in the Jar.
Three Amigo’s spelen nummers
van Johnny Cash. Af en toe schakelen
ze een zangeres in om de zangpartijen
van June Carter voor haar rekening te
nemen. Sinds 2004 spelen zij op podia.
Voor meer informatie over de
American Rock Experience, kijk op
www.americanrockexperience.nl

grootste

oorlogsmuseum
van Nederland
P R E S E N T E E RT

MILITRACKS
19-20 mei 2012

•unieke Wehrmacht
WOII voertuigen show
•meerijden over een circuit
•100+ kramen op de
militariamarkt
•kijk eens op internet:
www.militracks.nl
www.facebook.com/
militracks

Museumpark 1, 5825 AM Overloon
Tel. 0478-641 250 www.libertypark.nl
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Live on Stage Festival

Dorpsraadsvergadering

Dorpsraadsvergadering

Inloop en inkijk

za 19 mei 20.30 uur
Locatie: Blok10 en
Wilhelminaplein

do 24 mei 20.00 uur
Locatie: In de Riet

do 24 mei
Locatie: café Kleuskens

zo 20 mei 10.30-12.30 uur
Locatie: Parochiehuis

Kronenberg

Sevenum

do 17 mei 09.30 uur
Locatie: kerkplein

do 17 mei
Locatie: kerk

Voetbalvriendjesdag

Rommelmarkt

vr 18 mei
Organisatie: AVV
Locatie: Voetbalveld

zo 20 mei 11.00 – 14.30 uur
Organisatie: UVB Horst
Locatie: Dijkerheideweg

American Rock Experience

Concert

za 19 mei 18.00 uur
Locatie: Station America

zo 20 mei 11.30 uur
Organisatie:
Muziekvereniging Tienray
Locatie: Aardbeienland

Griendtsveen
Bierfeest

za 19 mei 19.30 – 01.30 uur
Organisatie: SJG Papparazzi
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst

Workshops Muziek maken
zo 20 mei 13.30 – 16.00 uur
Org: Harmonie St. Joseph
Locatie: ‘t Haeren

Hemelrit

Meerlo

Lezing wereldvoedselproblematiek
vr 18 mei 20.00 uur
Org: SOS Meerlo-Wanssum
Locatie: ‘t Brugeind

Optreden
Jelske Wilmer & Band

Kermis

zo 20 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 19 t/m di 22 mei
Locatie: centrum

Afscheidsconcert
Fairy Tale

Open repetitie
ma 21 mei 18.30 – 19.30 uur
Organisatie: Pop-kor’n
Locatie: ‘t Gasthoes

Horst

do 17 mei 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

di 22 mei 20.00 uur
Locatie: café De Beurs

Quiltcafé

Boekpresentatie ‘Bloedgoud’

vr 18 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 23 mei 19.30 uur
Locatie: BiblioNu

Rommelmarkt
do 17 mei 13.00-17.00 uur
Org: tafeltennisvereniging Seta
Locatie: clubgebouw Stapvast

Nestkastjescontrole
vr 18 mei 14.00 uur
Org: Vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: vertrek parkeerplaats
Graskuilenweg

di 22 mei 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Swolgen

Gezamenlijke collecte
ma 21 t/m vr 25 mei

Dorpsraadsvergadering
met College van B&W

Optreden Shagging Ponies

vr 18 mei 09.00-15.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark

vr 18 mei 21.30 uur
Locatie: d’n Toerstop

Tienray

Receptie kampioenen

za 19 mei 21.30 uur
Locatie: d’n Toerstop

Zomerdarts

Lezing over
Pinkstergeheim

do 24 mei
Locatie: zaal Wilhelmina

Optreden Idiot Proof

Optreden Gad Fly en
Eendagsvlieg

zo 20 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: Rondom de Wingerd

Keepers Challenge

Melderslo

zo 20 mei 18.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Eerste Heilige Communie

Voorjaarsmarkt

Marialof
vr 18 mei 19.00 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark ’t Spansel

Un Petit Peu Festival

Meterik

za 19 mei
Locatie: OJC Walhalla

vr 18 t/m zo 20 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportvelden

Modelautoruilbeurs

do 17 mei 15.00 uur
Locatie: kerk

Lenteconcert
za 19 mei 20.00 uur
Organisatie: Gemengd
Zangkoor Tienray
Locatie: parochiehuis

Jeugdvoetbaltoernooi
zo 20 mei 10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Verkoopinfo ‘De Afhang’ fase 2
• Merendeel van de kavels
hebben vrij uitzicht over de
beekzone.
• Individuele wensen zijn
bespreekbaar.
• Zeer energiezuinig,
energielabel A+.
• Eerste jaren nauwelijks of
geen onderhoud.
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Riante
Twee-onder-één-kapwoningen
Vanaf € 259.000,- v.o.n.

Luxueuze
Twee-onder-één-kapwoningen
Vanaf € 276.000,- v.o.n.

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

Comfortabele
Eéngezinswoningen
Vanaf € 178.300,- v.o.n.

Comfortabele
Patiobungalows
Vanaf € 209.000,- v.o.n.

Karakteristieke
Herenhuizen
Vanaf € 309.000,- v.o.n.

www.deafhangfase2.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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
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

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

Tandarts

Heilige mis

11.00

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

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

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

18.00
14.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

112

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

BIJ ONS D

Magere varkenspoulet
Pampa schijven of rollade
Gebraden fricandeau
Kipfilet met peppadew

€ 4,95
100 gram € 1,25
100 gram € 1,85
100 gram € 1,95
500 gram

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Kronenberg

Spoedgevallendienst
17 t/m 24 mei
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Brand, ongeval of misdrijf

EL
UW VOOERZEDWEEEK

Hegelsom

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

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

service 31

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

Uw specialist in Garagedeuren
ur
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077-4663920 | 06-12671363

www.mathpeeters.nl

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE!
GEOPEND
HEMELVAARTSDAG .00 uur
VAN 10.00 TOT 16

NU WEER VOLOP ACTIES, DAAR GAAN WE WEER!
ABSOLUTE KWALITEITSPLANTEN
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
12 PERKPLANTEN € 1,50
KNOLBEGONIA € 0,50 ZAAIGERANIUMS € 0,50
SURFINIA’S (hangpetunia’s) sky blue € 0,50
actieweek PETUNIA’S 12 voor € 2,50
verder alle soorten perk-, kuip en hangplanten.
zomerknaller gazania’s voor volle zon € 0,50
ACTIES TOT EN MET, BIJ KWEKERIJ DE LIFRA
7 dagen per week geopend. Ma t/m vr 9.00 t/m 20.00
zaterdags t/m 18.00 en iedere zondag in mei t/m 15.00
alleen wij.... zetten de prijs erbij!

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE!
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97

32

nieuws
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

En weer ging een wens in vervulling …
Op vrijdagochtend 11 mei jl. werden twee medewerkers van het team
Facilitaire Services en een groep van zeven schoolverlaters van de
basisschool uit Griendtsveen vergezeld door twee activiteitenbegeleidsters
en het schoolhoofd hartelijk ontvangen door een gids van de Museum de
Kantfabriek in Horst.

De gids leidde de groep rond door de
fabriek en vertelde uitgebreid over de
kantklosmachines waar men vroeger en
nu nog steeds kant mee maakt. Vervolgens werd ook de fraaie tentoonstelling
van pruiken en kostuums uit musicals en
opera’s uitvoerig bekeken.

Na de rondleiding werd gesmuld van een
‘lunch’ in de nabij gelegen snackbar.
Daarna vond het tweede gedeelte van
het programma plaats in Museum de
Kantfabriek. De groep bestaande uit
schoolverlaters, begeleiders en
bankmedewerkers kon creatief aan de
slag in een workshop ‘punchen’. Er stond
twee tafels gereed vol met lapjes stof en
allerlei versieringen zoals kralen, lint,
garen, knopen en nog veel meer. Met
deze lapjes stof mochten de creatieve
deelnemers zelf achter een speciale
punchmachine een leuke tas, make-upetui (voor de meiden) of een etui voor

een gsm (voor de jongens) maken.
De leerlingen hebben enorm genoten
van dit bezoek en bedankten Rabobank
Maashorst voor het vervullen van hun wens.

Gesloten en toch open. Dat is het idee.
Op maandag 28 mei (tweede
Pinksterdag) zijn onze kantoren
gesloten.

Op dinsdag 29 mei staan wij weer voor
u klaar. Regel uw bankzaken 24 uur per
dag via www.rabobank.nl/maashorst

Tip: Bezoek de Floriade 2012

Noordlimburgse Rabobanken hoofdsponsor
verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg
De Rabobanken Maashorst, Venlo, Venray en Peel en Maas zijn samen hoofdsponsor van de verkiezing Zakenvrouw
van Noord-Limburg. Op dinsdag 22 mei as. wordt de meest inspirerende zakenvrouw van Noord-Limburg uitgeroepen
op de Floriade 2012.
De verkiezing is een initiatief van Stichting
Zakenvrouw Noord-Limburg, die als doel
heeft om het ondernemerschap en
management door vrouwen meer in de
schijnwerpers te zetten. Ook de Rabobank
ziet dat het vrouwelijk ondernemerschap
zich in een stijgende lijn bevindt en vindt
de verkiezing een bijzonder initiatief. De
Rabobank waardeert het met name dat
de stichting vrouwen belicht die succesvol ondernemerschap combineren met
hun gezinssituatie.
Meet & Greetbijeenkomst
Op 17 april jl. vond een meet & greetbijeenkomst plaats in het bedrijf van
Verhaag Parket in Sevenum. Sponsoren
maakten kennis met de 10 kandidaten:
• Marcia Adams, Synthese
• Maryloes Baur-Murk,
Bilderberg Chateau Holtmühle
• Marjo Gielen,
Helder Reiningsproducten B.V.

• Maja Kateman-van Opbergen,
Reisbureau Vice Versa
• Chantal van Kessel, Interior by B.V.
• Peggy Leurs, Tuincentrum Leurs
• Nicole Litjens, Kwekerij Litjens B.V.
• Mieke Verhaegh, Trias B.V.
• Yvonne Welbers,
Culinair Creatief Ruud Welbers
• Margot Zeevenhoven, Olympia
Uitzendbureau
In interviewvorm vertelden de kandidaten
over hun beweegredenen en motivatie
om een succesvol en inspirerend ondernemer te zijn. Zij belichtten dit vanuit hun
eigen deskundigheid, vakmanschap of
ervaring. Alice van den Tillaart, directeur
Bedrijfsmanagement Rabobank Venray,
lichtte toe waarom de Rabobanken in
Noord-Limburg deze verkiezing een warm
hart toedragen.
Juryvoorzitter Mevrouw Carla Pluijmaekers,
voorzitter Kamer van Koophandel

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

Limburg, maakte tenslotte de drie
genomineerde Zakenvrouwen bekend:
1. Chantal van Kessel, Interior by B.V.
2. Maja Kateman-van Opbergen,
Reisbureau Vice Versa
3. Margot Zeevenhoven,
Olympia Uitzendbureau
De Rabobanken Maashorst, Venlo,
Venray en Peel en Maas wensen de
drie genomineerde kandidaten heel
veel succes toe!

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Kijk ook eens opebsite:
nw
sp
onze eciale lede

en.nl

www.maashorstled

Ingang Rabobankkantoor Steenstraat
(winkelstraat)
gesloten van
24 mei t/m 26 mei
In verband met een reparatie
aan de vloer zijn de toegangsdeur en het portaal (gelegen
aan de winkelstraat) van ons
kantoor aan de Steenstraat 3
te Horst van donderdag 24 mei
tot en met zaterdag 26 mei
17.00 uur gesloten. Dat
betekent dat ook de geldautomaat in het voorportaal
niet bereikbaar is.
Het kantoor is op donderdag 25
en vrijdag 25 mei gewoon
geopend voor bezoekers. De
particulierenbalie is bereikbaar via
de bedrijveningang gelegen aan
de achterzijde van het kantoor. Aan
de achterzijde van ons kantoor (in
het portaal en buitengevel) zijn
twee geldautomaten beschikbaar
voor geldopnames.
Excuses voor de overlast. Wij doen
ons uiterste best om de reparatie
zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

