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Monument
Tweede Wereldoorlog
Precies 69 jaar nadat er een Lancaster-bommenwerper neerstortte, werd afgelopen zaterdag in
Melderslo een monument ter ere van het gecrashte
vliegtuig onthuld. Het monument staat op de kruising
van de Lottumseweg en de Vlasvenstraat en werd
onthuld door ooggetuige Nel van Rens.

077-467 24 13 • www.veldpaustuinen.nl

Voordat de plechtige gelegenheid begon, was er ontvangst van
genodigden in Museum De Locht. Edie
Pouwels, oprichter van het monument, had in de ontvangstruimte
voor een kleine tentoonstelling over
de vliegtuigcrash gezorgd. Daar kon
men onder andere lezen over de
25 vliegtuigen die zijn neergestort in
de oude gemeente Horst tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Bij de crash in
Melderslo kwamen sergeants Moore,
Stone, Wood, Maunsell en Keogh om.
Sergeants Wilkins en Coventry ontkwamen.
Getuige van dit alles was Nel van
Rens. Sergeant Wilkins, die de crash
overleefde, is in 1986 nog eens teruggeweest bij Nel en haar familie. Edie:

steenstraat 11 Horst,
077-3982439 • www.ahhorst.nl
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trad de Vaandelwacht Bond van
Wapenbroeders in. De gasten werden
geïntroduceerd door Hans Steenmetz.
Daarna volgde een korte historie van
het neerstorten van het vliegtuig.
Lees verder op pagina 03

geldig op 4, 5 en 6 juni

Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

geldig op 4, 5 en 6 juni
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“Ik wilde haar er zoveel mogelijk bij
betrekken en het is natuurlijk mooi als
een ooggetuige het monument kan
openen.”
De onthulling was een plechtige
gelegenheid. Onder trompetgeschal
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Laatste schilwedstrijden aspergefeest Grubbenvorst

Truus Munten schilt asperges als geen ander
Voor het derde jaar op rij won Truus Munten (69) de aspergeschilwedstrijd tijdens het aspergefeest in Grubbenvorst. Zij is daarmee de ongekroonde keizerin in het schillen van de koningin der groenten. Dit is een titel
die de kampioene niet snel zal kwijtraken, want de strijd om het kampioenschap aspergeschillen wordt voorlopig in de volgende edities van het
aspergefeest geschrapt. Truus won met haar laatste titel twee
Floriadetickets, een bos bloemen en een streekpakket.
De laatste jaren liep het aantal
aanmeldingen voor de wedstrijden
sterk terug. Reden voor Stichting
Gewoën Grubbevors de aspergeschilwedstrijden in de toekomst te
schrappen. Voorzitter John Jenniskens
van Gewoën Grubbevors: “De animo

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.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
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dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
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Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
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Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

vanuit de Grubbenvorster bevolking
liep al sinds enkele jaren terug. Op een
gegeven moment kun je niet anders
besluiten om de schilwedstrijden van
het programma af te halen. Jammer
maar heel spijtig.” Of de schilwedstrijd
ooit nog terugkeert op het aspergefeest
kon Jenniskens niet zeggen.
Voor Truus Munten komt daarmee
een einde aan haar hegemonie als
kampioene aspergeschillen. Sinds de
wedstrijden ruim tien jaar geleden
nieuw leven werden ingeblazen,
eindigde Truus steevast bij de top 5 van
beste wedstrijdschillers. “Ach, je moet
reëel blijven. De laatste jaren waren
Frans van Ooijen en ik de enige die zich
vooraf inschreven voor de wedstrijd.
Dan snap ik ook wel dat het einde
oefening is wat de schilwedstrijden
betreft”, aldus de kampioene.

Spannende finale
Toch was de finalewedstrijd van
het aspergeschillen in Grubbenvorst
nog spannend. Nieuwkomer Francien
Relouw eindigde bij de eindbeoordeling

Truus Munten uit Grubbenvorst asperge-schilkampioene voor het leven
van de jury op een tweede plaats met
het kleinst mogelijke verschil. “Truus
heeft de aspergestengels het mooist
geschild. Vergeet niet dat de finalisten
slechts drie minuten de tijd kregen
voor het schillen van een kilo asperges.
Naast de schildikte, beoordeelden we
ook de aspergestengels zelf. Wie de
aspergestengels zo dik schilde dat het
net frieten leken, kreeg minpunten. Dat

was ook het geval bij het breken van
een aspergestengel. De schillen werden
bovendien teruggewogen waaruit we
dan konden aflezen wie de asperge het
dunst schilde. Truus heeft deze laatste
titel dan ook terecht gewonnen, al was
het verschil met Francien marginaal”,
laat jurylid John Jenniskens weten.
Hij werd bij de beoordeling
bijgestaan door Grubbenvorstenaren

Wiel Wijnen en Ruud Meijers.
De schilwedstrijden werden gehouden
voor de kiosk op het Pastoor
Vullinghsplein.
Het aspergefeest met bijbehorende
aspergemarkt en braderie wordt elk
jaar eerste pinksterdag gehouden.
De editie van afgelopen zondag trok,
mede door het fraaie zomerweer,
duizenden bezoekers.

Misdaadcijfers 2011 bekend

Horst aan de Maas
relatief veilig
Horst aan de Maas is een relatief veilige gemeente. Dat staat in de
Misdaadmeter die het AD afgelopen week publiceerde. In vergelijking
met Venray en Venlo vinden er in de gemeente Horst aan de Maas in
verhouding minder delicten plaats. De cijfers over 2011 lijken vergelijkbaar met die van het jaar daarvoor.
Het aantal delicten wat in de
categorie ‘huis’ valt, is wel gestegen.
Zo zijn er in 2011, ondanks initiatieven
van politie en burgers, meer woninginbraken, meer diefstallen uit schuren of
garages, meer inbraken bij bedrijven
en wordt er vaker huisvredebreuk
gepleegd. Dat de grootste drie dorpen
in de gemeente, Horst, Sevenum en
Grubbenvorst in absolute getallen het
hoogst scoren, is niet opmerkelijk. Wel
opvallend is de score van America,
waar in 2011 maar liefst veertig keer
werd ingebroken, waarvan negen keer
bij een bedrijf. Ook in Melderslo werd
in verhouding tot het aantal inwoners
veel ingebroken (vijftien keer).
Horst, Grubbenvorst, Sevenum en
wederom America zijn geen goede
plaats om spullen in de auto te bewaren. Toch daalt het aantal diefstallen
uit voertuigen in de gemeente. In
totaal werden 23 motorvoertuigen
gestolen, minder dan in 2010.
Het aantal vernielingen in de
gemeente daalde in 2011 naar 238.
America, Tienray en Hegelsom werden hier vaker dan gemiddeld slachtoffer van. Mishandelingen kwamen
het meeste voor in de dorpen met

uitgaansgelegenheden zoals Horst,
Sevenum en Grubbenvorst, maar ook
vaker in America, Lottum en Tienray.
In vergelijking met 2010 is het totaal
aantal mishandelingen afgenomen.
Ook zijn in 2011 minder gevallen van
drugshandel geconstateerd.

EK-barbeque
voor vier personen

Culinair 3-gangen diner
voor twee personen

€50,00

€25,00
€77,00

€38,50

Kronenberg het
veiligst
Gekeken naar het aantal inwoners
per dorp heeft America met de
meeste delicten per 1.000 inwoners
te maken (38,4). Zij zitten samen met
Horst (31,9 delicten per 1.000 inwoners) en Evertsoord (25,6 delicten per
1.000 inwoners) boven het gemeentelijk gemiddelde. Kronenberg is met
5,1 delicten per 1.000 inwoners het
veiligste dorp van de gemeente. Ook
Griendtsveen (7,0) en Meterik (9,0)
scoren relatief goed.
In vergelijking met buurgemeenten Venray en Venlo en getoetst aan
het landelijk gemiddelde is Horst
aan de Maas een relatief veilige
gemeente, en staat daarmee op
de 298e plek op de ranglijst van
413 gemeenten.

Mooi verzorgde en
gelakte teennagels
Uitgebreide
Italiaanse lunchsalade
voor twee personen

€25,00

€12,50
€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Monument Tweede Wereldoorlog
Het publiek dat op deze hete middag op de onthulling was afgekomen
kwam toch vooral voor de zeer laag
overvliegende Stinson, een vliegtuig
uit 1943 dat tijdens de oorlog werd
gebruikt door de Engelse troepen. Aan
boord was een 90-jarige veteraan, die
door het luik van het vliegtuig rozenblaadjes strooide. Dit spectaculaire eerbetoon werd door het publiek met veel
bewondering aanschouwd, maar ook
oprichter Edie Pouwels was helemaal in
zijn element.
Wethouder Van Rensch deed een

woordje namens Gemeente Horst
aan de Maas. Genodigden Wing
Commander Cookson van de Royal Air
Force en Tim Chamberlain van de
100 Squadron Association spraken
vervolgens nog enkele woorden van
eerbetoon aan de bemanning van de
neergestorte Lancaster. Alle aanwezigen hielden een gepaste minuut stilte.
Pipe Majors, oftewel doedelzakspelers,
verzorgden het muzikale gedeelte van
de onthulling. Met ‘Highland Cathedral’
en ‘Amazing Grace’ op de achtergrond
legden aanwezigen kransen bij het

monument.
Edie Pouwels is zo’n twee jaar
bezig geweest met de oprichting van
het monument. Je zou denken dat de
fanatiekeling in een zwart gat valt nu
zijn droom helemaal verwezenlijkt
is, maar niets is minder waar: “Het is
drukker dan ooit in mijn eigen oorlogsmuseum ‘Oorlog in de Peel’ en het
volgende evenement zit er alweer aan
te komen.”
Voor meer foto’s van
de onthulling,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Een heerlijke
combinatie

Brood, uien en kaas

Nootvoorziening haalt
dieren naar de tuin

HORST • GRUBBENVORST

Hay Jeurissen uit Horst heeft iets met de natuur. In de voortuin van zijn woning heeft hij voederkastjes
opgehangen. En daar komen dieren van verschillende pluimage op af.

RABOBANK HORST-CENTRUM

“Je moet ruw hout gebruiken. Dat
vinden vogels en eekhoorns het fijnst”,
zegt Hay Jeurissen uit Horst. Hij doelt
op het voederkastje aan de eikenboom
in zijn voortuin. Hay wil de natuur
meer naar de buurten halen. “Mijn
vrouw en ik zijn echte natuurliefhebbers en genieten elke dag weer van
de dieren die onze tuin bezoeken. Ik
heb een voederkastje met noten in de
tuin opgehangen en daar komt iedere
morgen een eekhoorn op af. Maar ook
merels, mezen en spechten genieten
van de lekkernijen. Dat levert soms
prachtige plaatjes op. Soms zitten er

zelfs drie eekhoorns, die als gekken
achter elkaar de boom in schieten als
ze hun buit te pakken hebben.”

Buren volgen initiatief
Hay wijst naar een grote eik in de
hoek van de tuin. “Kijk, daar hangt
nog een kastje, waar vorig jaar een
eekhoornvrouwtje haar kroost heeft
gebaard. Of dat nu ook weer zo is,
weet ik niet. Ik wil de dieren niet
storen. De eekhoorns kunnen in deze
tijd van het jaar moeilijk aan voedsel,
zoals eikels, komen. Daarom help ik
ze een handje met de voederkastjes.”

Het initiatief van Hay om de dieren
meer naar woonwijken te halen krijgt
al navolging. “Een aantal buren heeft
ook kastjes gebouwd en vindt het
prachtig wat er vervolgens allemaal
in hun tuin gebeurt. En ik vind het
dan weer mooi als mijn buren daar
zo van genieten. Trouwens, als
mensen zelf ook een dergelijk kastje
willen bouwen: maak ze ongeveer
50 centimeter lang en de gaten
moeten ongeveer 5 centimeter in
doorsnede zijn. Het is vooral grappig
om te zien hoe een eekhoorn er
helemaal in kruipt.”

DE TWOPETJES Fietsvandalen

nr. 32

INLOOP
OCHTEND

WONEN
iedere 1e zaterdag
van de maand
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Grubbenvorstenaar van het Jaar

Golde Aspergestaeker voor Willemien van
Gardingen-van den Elzen
Aangenaam verrast en bijzonder vereerd nam Willemien van Gardingen-van den Elzen (74) afgelopen zondag de
Golde Aspergestaeker in ontvangst. De uitreiking vond plaats tijdens het aspergefeest in Grubbenvorst en werd
verricht door Servaas Huys.

in de voormalige gemeente
Grubbenvorst en bekleedde zij
vele functies binnen Stichting Jong
Ondernemen.

Actief op vele fronten
Momenteel is zij actief als vrijwilligster bij de Floriade waar ze rondleidingen verzorgt. Sinds 2003 bieden
Willemien en Frans hulp aan kinderen
in Indonesië. Willemien is voorzitter

van Stichting Wahyu die zij met haar
man in 2008 heeft opgericht. De stichting biedt ondersteuning aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali,
Indonesië en wil jongeren stimuleren
om een beroepsopleiding te volgen
en daarmee de zelfstandigheid in
de regio te bevorderen. “Ik regel de
centen voor de stichting en Frans mag
ze uitgeven”, lacht de sympathieke
Grubbenvorstenaar van het Jaar.

Sproeikoppen
gestolen
De politie liet woensdagmorgen via Twitter weten op zoek te zijn
naar de eigenaar van gestolen sproeikoppen. In de nacht van dinsdag
29 op woensdag 30 mei heeft de politie drie personen aangehouden.
Deze personen werden aangehouden in Lottum in verband met koperdiefstal. De gestolen goederen zijn
door de politie veilig gesteld. Zij zijn

Willemien van Gardingen-van den Elzen met echtgenoot Frans
De onderscheiding is bedoeld
voor personen die zich op sociaal of
cultureel gebied verdienstelijk hebben
gemaakt binnen de Grubbenvorster
gemeenschap. De toekenning van de
Golde Aspergestaeker wordt jaarlijks
vanaf 1997 toegekend.

Complete verrassing
Voor Willemien was de uitverkiezing tot Grubbenvorstenaar van
het Jaar een complete verrassing. “Ongeveer twee weken voor
Pinksteren kregen we een telefoontje.
Mijn man Frans (75) nam op, maar ik
was niet thuis. Of ik dan even terug
wilde bellen. Dat deed ik en toen
werd mij duidelijk dat ik de Golde

Aspergestaeker zou ontvangen. Pas
enkele dagen voor Pinksteren kwam
ik erachter dat Frans dat helemaal
niet wist. Echt waar, dat maakte de
verrassing alleen maar groter”, lacht
Willemien.

Niet aan de ketting
te leggen
De uitreiking van de onderscheiding op het Pastoor
Vullinghsplein kende een hilarisch
moment. Servaas Huys, een PvdA-er
in hart en nieren, liet zich in zijn
speech ontvallen zich te verkneukelen
om Willemien, als voormalig raadslid
voor het CDA, aan de ketting te kun-

nen leggen. En daar ging het mis.
Willemien had een halskettinkje
om met een piepklein, moeilijk te
openen slotje. Na enige tijd lukte het
uiteindelijk dan toch om het sierraad,
de Golde Aspergestaeker, aan haar
halsketting te bevestigen, waarop
Willemien zei: “Je ziet Servaas, ik
laat me niet zomaar aan de ketting
leggen.”
Maar politieke kleur of voorkeur
speelt geen rol bij de uitverkiezing
van Grubbenvorstenaar van het Jaar.
Willemien heeft zich op vele fronten
ingezet voor de Grubbenvorster
gemeenschap en daarbuiten. Zo
was zij medeoprichtster van het
Vrouwenberaad Limburg, raadslid

echter nog op zoek naar de eigenaar
van de sproeikoppen. Getuigen of de
eigenaar kunnen contact opnemen
met politie Horst via 0900 88 44.

Weer ongeluk in
zwembad
Een 4-jarige jongen uit het Belgische Schoten is maandagmiddag 28
mei korte tijd buiten bewust zijn geweest. De jongen kreeg een ongeluk
in een buitenzwembad van recreatiepark Loohorst aan de Peelheideweg
in America.
Voor zover nu bekend is, viel
de jongen rond 16.00 uur vanaf de
kant in het water en raakte hierbij
de grond. Alerte omstanders hebben
hem direct uit het water gehaald. De

bewusteloze jongen kwam vrij snel
bij, maar is nog wel ter observatie
per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

Gezondheidszorg
kinderen verhuist
De gezondheidszorg voor kinderen in de gemeente Horst aan de Maas
gaat met ingang van maandag 4 juni naar het nieuwe dienstencentrum
Mikado in Horst.
Het nieuwe consultatiebureau is
ingericht naar de huidige eisen en
normen, biedt ruime openingstijden
en álle onderzoeken op het gebied
van Jeugdgezondheidszorg worden er

geboden. Naast het consultatiebureau
voor 0- tot 4-jarigen is in Mikado ook
de jeugdgezondheidszorg voor 4- tot
19-jarigen als onderdeel van de GGD
gevestigd.

Omleiding tijdens open afbouw Alcatrazz
Vanaf 2 juni beginnen de eerste bouwwerkzaamheden op en om de
kasteelruïnes van Huys ter Horst voor het Alcatrazz-festival. Omdat de
locatie gedurende de opbouw en afbouw aangemerkt wordt als bouwplaats, is het om veiligheidsredenen niet toegestaan het terrein rondom
de kasteelruïne zonder toestemming te betreden.

Op dinsdag 29 mei hield basisschool Weisterbeek uit Horst haar jaarlijkse theatermiddag. Dit jaar
stond de middag in het teken van Afrikaanse muziek. De kinderen hadden drie workshops: leren
spelen op een djembé, Afrikaans dansen en Afrikaans zingen. Na de workshops presenteerden de
leerlingen hun nieuwe verworven talenten aan een grote groep ouders en medeleerlingen.

Het terrein rondom de kasteelruïne is dan ook afgesloten van
2 tot en met 11 juni. De inwoners van
Horst aan de Maas en met name de
bezoekers van Kasteelpark Ter Horst
en (sport-)verenigingen waarvan
de accommodatie grenst aan het

terrein rondom de kasteelruïne zullen
hier enige hinder van ondervinden.
De organisatie vraagt hiervoor hun
begrip. De omleidingen worden ter
plaatse aangegeven.
Voor meer informatie kijk op
www.alcatrazz.nl
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De Klimboom op excursie
naar bouwplaats en hotel
Groep 7b en 8 van basisschool De Klimboom uit Swolgen gingen op excursie naar Hotel Asteria. Hier wordt door
Haegens Bouw BV, gewerkt aan de uitbreiding van het hotel. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe zaal en veertig
hotelkamers. De kinderen hebben zich zo een beeld kunnen vormen van een bouwwerk van het beginstadium tot
het einde én van een hotel.

Kerkstraat 20a , Horst

-AKTIE

3
De kinderen, juf Hanneke en enkele
ouders werden ontvangen door Marcel
van Meijel, bedrijfsleider van Haegens
Bouw en Jaco Nabuurs, manager van
het hotel. Na een korte introductie
werden er twee groepen gevormd.
Eén groep ging op pad met Jaco en
kreeg een rondleiding door het hotel.
De groep werd rondgeleid via allerlei
feestzalen, via de keuken, door het
restaurant naar de hotelkamers en zelfs
naar de bruidssuite. Er werd aandach-

tig geluisterd naar de uitleg over de
diverse beroepen en wat er allemaal
moet gebeuren in een hotel.
De andere groep kreeg een presentatie over Haegens Groep Horst en
ging met Marcel mee om een kijkje te
nemen in de nieuwbouw van het hotel.
Er werd gekeken welke beroepen er
allemaal in de bouw aanwezig zijn.
Zowel beroepen aan de voorzijde van
een project, zoals architect, constructeur en adviseur, als uitvoerende

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel. Actie t/m 30 juni 2012

beroepen als timmerman, metselaar,
stukadoor en tegelzetter kwamen aan
de orde.
Voorzien van een bouwhelm,
hebben de kinderen deze mensen
ook aan het werk gezien. De kinderen
hebben zelf mogen stukadoren en
gingen aan de slag met de uitzet-robot.
Halverwege de middag werden de
kinderen in de bar ontvangen voor een
ijsje. Daarna werden de groepen gewisseld voor een tweede ronde.

Speeltuin krijgt stockcar
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst heeft er sinds afgelopen zaterdag een spiksplinternieuw speeltoestel
bij: een stockcar. Een team van vrijwilligers heeft het toestel onder leiding van Silvester Stammen ontworpen en
gezamenlijk gebouwd.

SUMMER
SALE

25% KORTING OP DE
VOORJAARSCOLLECTIE*
KORTINGEN TOT WEL 70%

Na een welkomstwoord van Jan
Visser, voorzitter van Stichting Roeffen
Mart, werd het toestel onthuld. Nadat
de HALLO-fotograaf de twee bedenkers
van de stockcar op de foto had gezet,
namen kinderen meteen bezit van het
speeltoestel. “Waat enne ruige race-

auto”, riep een jongetje dat alles op
afstand volgde. Hij klom vervolgens in
de stockcar om er in zijn fantasiewereld
mee weg te scheuren.
“Dat is nou waar we het voor
doen”, zegt Jacq Roebbers, bestuurslid
van Stichting Roeffen Mart. “Hier kun-

nen kinderen 365 dagen per jaar gratis
gebruik van maken. Het is geweldig
dat bedrijven het sponsor- en adoptieproject van een speeltoestel op zich
nemen. Kom over een uurtje maar eens
terug, dan krioelt het hier van spelende
kinderen”, aldus Roebbers.

35% KORTING
OP ZOMERJACKS

gegeven
* tenzij anders aan

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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SCHUTTERIJ
ST. LUCIA HORST
Wij nodigen u van harte uit voor de receptie
van ons nieuw koningspaar:

GER EN HENNY VAN HELDEN
Tevens zult u ook in de gelegenheid zijn tot
feliciteren van:
Broederschapskoning: Hans Peelen
Dameskampioen:
Riek van Helden
Jeugdkampioen:
Guusje van Zadelhoff
Jubilaris (10 jaar lid):

Marieke Lensen

Op zaterdag 2 juni 2012 vanaf 20.00 uur in
ons clubgebouw, Venloseweg 98 in Horst.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze
traditierijke en gezellige schuttersavond.

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.
Bloemen houden van mensen, en zeker
wel de roos. Een bosje rozen van de
Kon. Harmonie kost maar enkele euro’s.
6 juni, bloemenactie Koninklijke
Harmonie van Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Outdoor cooking.
Workshop ‘’Koken in de vrije natuur’’,
met wilde kruiden en vuur maken
zonder lucifers. Samen eten in een
gezellige tipi. Zat 2 juni van 14.00
tot 20.00 uur. info@via-rosa.nl
0478 69 10 06 www.via-rosa.nl
Te koop Toyota Yaris 13 vvti, bj 2004,
zilver met. centr. verg., airco, afneembare trekhaak, 5-deurs, nieuwe
banden, nieuwe accu, km 55.600
€ 6.000,- tel. 077 398 45 73.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Grafmonumenten
en restauratie

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

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.
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!
Linders Interieur voor al uw
voorkomend interieur- en fijn timmerwerk, zoals keukens, kasten, meubels
enz. Nu ook 3D ontwerp en visualisatie
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Gevraagd alle merken sloopauto’s
+ bussen. Correcte afhandeling met
vrijwaring. Eigen ophaalservice
T. 06 10 58 14 70
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Solex en tandem verhuur
www.solexverhuurgriendtsveen.nl ook
diverse arrangementen 0493 52 95 96.
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.
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 huur in Horst, 2-kamer
appartement, gemeubileerd.
Info: 06 13 11 35 66.
M
& ON GR
RE U A
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

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

Wij gaan trouwen!

Sharon Brouwers
&
Sheridan Clemens
geven elkaar het jawoord
op zaterdag 2 juni 2012
om 14.00 uur in
de St. Lambertuskerk in Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 tot 19.30 uur
in Feesterij & Danserij Froxx,
Venrayseweg 116, te Horst
Geen moederdag, geen vaderdag,
gewoon een blije dag. Ook dan
een bosje mooie rozen schenken,
ja dat mag! 6 juni, bloemenactie
Koninklijke Harmonie van Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Woonruimte gezocht Horst of
omgeving, met bij voorkeur minimaal
2 slaapkamers. Op korte termijn te
aanvaarden. 06 43 78 30 32.
Zin in muzieklessen?
Kom dan naar de open repetities van
de Jeugdharmonie op 31 mei om
18.45 en Slagwerkgroep op 5 juni om
20.00 uur bij De Lange of informeer
jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Emotioneel Evenwicht zet je stress,
angst, depressie, frustratie, twijfel
en chronische vermoeidheid om in
Energie en Kracht. Info: 06 53 36 41 64.
Leuke woning te koop
Aangeboden fraaie halfvrijstaande
woning www.molenberg20.nl
Tel. 06 25 40 51 37.
Darters gezocht
Dc De Melderse zoekt nog enkele
darters voor het komend seizoen.
info: cafe ‘t Tunneke 06 15 00 54 33
Mensen opgelet! Te koop rozenboeket.
Een veel-kleurenpalet, voor een prijs
binnen het budget!
6 juni, bloemenactie Koninklijke
Harmonie van Horst.
Kersen te koop. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst- Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Taoistische Verzorg. Praktijk
Gymnastiek, adem-oefeningen, Tai Chi
06 19 58 59 04 2dyn Xing’Yi’Quan.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Geboren

Geboren 22 mei 2012

25 mei 2012
Dochter en zusje van
Niek, Nieke en Jeps van Lin
Grubbenvorsterweg 34C
5973 NB Lottum

Dochter van
Ellen Willemssen en
Wilbert Spreeuwenberg
zusje van Bram
Bosschekampstraat 65
5975 AS Sevenum

Geboren

Geboren op 19 mei 2012

Jan Wies
23 mei 2012
Dochter van
Mark Cox en Ineke Hoex
Frans Woltersstraat 72
5961 DV Horst

dochter van

Anne Frankstraat 29
5912 HC Venlo

Welkom lief meisje!

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

Wiesje

Elle Cox

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

Rob Speijcken en
Lindsey de Bijl

Deise
Dochter en zusje van:
Ralph en Natalie
Nagels-Craenmehr
Tibe en Jelte*
In de Riet 14
5961 DG Horst

Kinderdagverblijf

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

Hypnoseshow za. 16 juni.
Nu met € 5,- korting naar de
Familie-hypnoseshow van Rinke Jacobs
(SBS6/RTL4) op 16 juni in de Wingerd.
Zie advertentie elders in dit blad of
www.hypnotainment.nl/fb

Te koop 2 mooie bruine recreatiepaarden, beide merrie’s. Zowel mak in
tuig als onder het zadel. Stokmaat 1.66
en 1.70, goed lopen en kerngezond.
Een M2 dressuur en goed spr.,
de andere L2 dres.

Oculeerders gevraagd vanaf 14 jaar.
Voor ongeveer half juni. M.T.S. Seuren
tel: 06 46 21 03 13

Dagelijks verse asperges te koop
van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 /
12.00 uur en van 13.00 / 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 / 12.00 uur
en van 13.00 / 16.00 uur.
Fam. Burgers Kempweg 6 Meterik.
Tel. 06 53 93 26 73.

Gevonden in Hegelsom geruit
kinderpetje. Tel. 077 398 53 88.
Te koop hooi, kleine pakken.
Van den Munckhof, Wouterstraat 21
America. Tel. 077 464 18 13.
Te koop pioenrozen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Te koop i.g.st. jongensfiets
geel/groen Urban, 24 inch, € 35.00
Tel. 06 14 12 22 53
Verloren 2 sleutels aan witte sleutelhanger. Tel. 077 398 82 10.
Weerbaarheidscursus voor kinderen
van groep 5/6 en 7/8 in Horst en
Grubbenvorst. Start september 2012.
Opgeven voor 1 juli.
Kijk op www.marietweijs.nl
DVD’s koop je bij Ster!
Wij verkopen ex-verhuur-films 35 tot
wel 75% voordeliger dan de grote
bekende webwinkels! Bij ons keuze
uit meer dan 700 titels! Elke week
nieuwe titels! Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Workshop weerbaarheid 30 euro
3 lessen voor 30 euro! Workshop
Kennismaken met Weerbaarheid.
Op 6, 13 en 20 juni om 13.30u in Horst.
Meer info via www.zelfverzekerdkind.nl
of 06 12 56 09 63.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

Dewi

Geboren op
28 mei 2012

Dag en nacht bereikbaar

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

Imke

Verloren op de weekmarkt in Horst
29-05 een grijs-wit met roze Twins
kinderschoentje mt 20. Aub contact
opnemen met 06 29 04 12 93
Te koop 1.66 ha. tuinbouwgrond
met schuur en 65 are gras.
Tel. 077 – 398 45 22

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

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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Gaellus Open Air blijft groeien
Op zondag 27 mei was de vijfde editie van het gratis festival Gaellus Open Air in Tienray. Gaellus Open Air is vijf
jaar geleden begonnen als opstapje voor beginnende bands om zich in de regio te laten zien aan een groter
publiek. Inmiddels is Gaellus Open Air uitgegroeid tot succesvol festival waarbij nationaal en internationaal talent
niet geschuwd wordt.

theatrale klassiek geïnspireerde
pop. Volgens een toeschouwer ‘een
goede act als je niet naar de uitdrukkingen van de zanger keek’, maar
de muziek was er zeker niet minder
om. Een stevig uurtje punkrock werd
verzorgd door Antillectual. Favoriet bij
velen in het publiek was vervolgens
Bombay Show Pig, een indie-rockband
die bezig is met de release van hun
debuutalbum.

Dj’s uit de regio
Tussen de bands door draaiden
dj duo’s uit de regio. Onder anderen
Dansvoer, Canix Allstars, Niks Draait
Door, Gaellus Girly Boys, Pronkjong &
Mooiboy en Team Rocket. Waar Canix

Allstars wat kleine technische probleempjes had, was Team Rocket een
goede opwarmer voor electronic rockband Dearworld, die het gehele publiek
aan het dansen kreeg. Afsluiter was de
3FM Serious Talent-band Baskerville.
Baskerville stond vorige zomer nog
op het welbekende Sziget festival in
Boedapest.
Een enthousiast publiek zorgde
voor wederom een succesvolle editie
van Gaellus Open Air. ”Dat is toch mooi
dat zoiets kan in Tienray”, aldus Kees
Sanders uit Horst. De organisatie liep
weer gesmeerd en er werd nog tot in
de late uurtjes gedanst op de afterparty
in de soos, die verzorgd werd door
Tanzbar.

Kamers met
Toekomst gestart
In Horst hebben de drie jongeren die deelnemen aan het project
Kamers met Toekomst de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Zij
ontvingen uit handen van Daan Rooijakkers van Synthese de symbolische
sleutel, waarna wethouder Loes Wijnhoven hen de echte sleutels
overhandigde.
Het festival heeft nog elk jaar een
hoger aantal bezoekers weten te trekken. Met een record aantal bezoekers
van 1.300 is Gaellus Open Air een van
de grotere festivals in de omgeving.

Laagdrempelig
festival
Wat het festival volgens de organisatie succesvol maakt is de laagdrempeligheid: er is geen entree en
voor ieder wat wils. Buurtgenoten uit
Tienray komen ’s middags even bin-

nenlopen, diehard fans komen kijken
naar hun favoriete act en festivalliefhebbers beginnen ’s middags rustig op
het gras in de zon en verlaten ’s avonds
dansend het terrein.
Sjuul Stultjens, programmeur van
het festival, was ook dit jaar weer erg
trots op de line-up. Het festival werd
geopend door Songs of Aran, singer
songwriter Aran uit Nijmegen. Daarna
was het de beurt aan Sunday Zombies
& The Brain, een Grubbenvorster funk,
metal, reggae band. Het was misschien
nog wat vroeg voor hun vogelmaskers

en heftige performance, maar het
publiek kwam al gauw los. Christopher
Green uit Broekhuizenvorst speelde in
de late middagzon. De singersongwriter
doet binnenkort mee aan Giel Beelen’s
programma ‘De beste singersongwriter
van Nederland’ en zit inmiddels bij de
laatste dertig deelnemers.

Stevig uurtje
punkrock
Vroeg op de avond speelde
Yesterday’s Men, een band met

Pelgrim komt weer thuis
Ton Hendriks uit Meterik vertrok op maandag 5 maart lopend vanuit Meterik naar Santiago de Compostella in
Spanje. De tocht die hij gelopen heeft staat ook wel bekend onder de naam Camino, een pelgrimstocht. Afgelopen
weekend werd hij door zijn trotse familie thuis onthaald.

Ton heeft de pelgrimstocht sneller
voltooid dan gepland. Zijn familie had
hem eind juni, begin juli terugverwacht. Op woensdag 23 mei arriveerde
hij al in Santiago de Compostella en
afgelopen zondag, 27 mei, kwam hij
weer thuis in Meterik, vol met verhalen

van zijn 88 dagen durende tocht.

Onder luid gezang
Ton is bij velen bekend als ouddirecteur van basisschool De Horizon
in Sevenum. Na zijn vertrek in Meterik
maakte Ton zijn eerste tussenstop dan

ook bij de Sevenumse basisschool.
Hier werd hem onder luid gezang een
goede reis gewenst. Ton begon zijn
tocht samen met oud-directeur van
basisschool De Brink, Frans Beckers.
Hun wegen scheidden een aantal
weken geleden. Frans is nog onderweg.

Johnno, Simona en Brian hebben
er zin in. Vanaf woensdag 30 mei
wonen zij in hun nieuwe woning
in de Norbertusparochie, waar het
project Kamers met Toekomst haar
debuut beleeft. “Ik ga straks meteen
aan de slag”, zegt Johnno. “Ik heb al
spullen in de auto liggen en ga straks
de rest hier naar toe verhuizen.” In
gezamenlijk overleg hebben de drie
bewoners hun kamers verdeeld.
Simona: “Gisteren heb ik met mijn
moeder nog inkopen gedaan voor
mijn nieuwe kamer.” Ook voor Brian
is het project een nieuw begin.
“Vanaf mijn 16e jaar heb ik op
allerlei plekken gewoond en nu heb
ik eindelijk een vaste stek.” Kamers
met Toekomst is een gezamenlijk
project van Synthese, Wonen Limburg
en Gemeente Horst aan de Maas.
Jongeren die bijvoorbeeld vanuit een
problematische thuissituatie komen,
wordt een kans geboden om zelfstandig te gaan wonen. Onder begeleiding van Malu Prijt van Synthese
worden zij letterlijk wegwijs gemaakt
in het zelfstandig wonen. “Ik ga hen
helpen bij praktische zaken als koken
en wassen”, vertelt Malu. “Ze staan
letterlijk aan het begin van een nieuw
leven, en ik vind het fantastisch dat
ik hen daarbij op weg kan helpen. In
het begin ga ik wekelijks een kijkje
nemen, want ik denk dat ze alle drie
veel vragen hebben. Als het loopt, ga

ik nog regelmatig een helpende hand
bieden, maar niet te vaak.”
Brian, Simona en Johnno hebben
alle drie een baan of gaan nog naar
school. Brian: “Ik werk nu bij een
automaterialenhandel en ben aan
het sparen voor een opleiding in de
internationale handel.” Johhno volgt
een BBL-opleiding aan het Bouw
Opleidings Centrum. “Ik weet nu al
dat ik straks jongeren wil gaan helpen
bij een opleiding in de bouw.” Voor
Simona staat ook al vast wat ze wil
worden.
“Momenteel werk ik als hostess
bij een touroperator en ga maandelijks een aantal dagen naar ZuidEuropa. Maar als het aan mij ligt word
ik stewardess bij de KLM.” Het is duidelijk dat deze jongeren de toekomst
hoopvol tegemoet zien. Buurvrouw
van Bergen-Poels komt ook een kijkje
nemen in de Kamers met Toekomstwoning. “Ik ben erg benieuwd naar
mijn nieuwe buren”, zegt zij. “Ze hebben het huis wel mooi aangepast. Ik
hoop alleen dat ze niet teveel herrie
maken, maar ik heb er vertrouwen
in dat het allemaal goed gaat.” Ook
Daan Rooijakkers is enthousiast. “We
hebben de nodige aanvragen gehad
van jongeren uit Horst aan de Maas,
en ik heb er een aantal moeten
teleurstellen. Het is geweldig om te
zien hoe Kamers met Toekomst zo
snel van de grond is gekomen.”
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Orry woont in
Limburgse Peel
Orry heeft onlangs zijn intrek genomen bij Center Parcs de Limburgse
Peel. De vriendelijke wildebras verrast iedere woensdagmiddag de kinderen
op het recreatiepark met een leuke show. Afgelopen donderdag kreeg Orry
bezoek van leerlingen van basisschool de Wouter uit America en van
wethouder Paul Driessen.

Het was feest in de grote hal
bij Center Parcs de Limburgse Peel.
Wethouder Paul Driessen was speciaal
naar het recreatiepark gekomen om
Orry te ontmoeten. Bovendien waren
leerlingen van basisschool de Wouter
op bezoek bij Orry.

Orry is een wildebras
en chaoot
“De figuur Orry is onlangs in het
leven geroepen om de kinderen in
het park op woensdagmiddag te
entertainen”, vertelt Kees Luijbregts,
general manager van Center Parcs

de Limburgse Peel. “Dan is er onder
meer een kinderbingo en een parade.
Bovendien wordt er veel gezongen
en gedanst. Orry is een wildebras en
chaoot. Verder is hij een geweldige
kok. Afgelopen donderdag was hij
vergeten dat hij een taart in de oven
had staan. Tot groot vermaak van
de kinderen was de taart toch nog
gelukt. Ondanks dat Orry zijn draai nog
een beetje moet vinden in ons park,
genieten de kinderen met volle teugen.
Overigens zijn alle kinderen uit Horst
aan de Maas van harte welkom om
de show van Orry bij te wonen”, aldus
Luijbregts.
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Energiezuinig bouwen

Timmermansoog op de
toekomst
Marcel Sijbers kijkt sinds 2009 met andere ogen naar de toekomst. De Kronenberger, specialist in renovaties,
onderhoud en verbouwingen van woningen en bedrijven, adviseert zijn klanten steeds vaker op het gebied van
energiezuinig bouwen. “De voorraad fossiele brandstof op aarde raakt ooit op en we moeten nu beginnen met
oplossingen.”

In 2009 kwam Marcel Sijbers
tijdens een vakantie in Duitsland
toevallig in een soort huizenpark met
museum terecht, waar onder meer
energiezuinig bouwen centraal stond.
“Er stonden huizen die volledig door
aardwarmte werden verwarmd en je
kon er kennismaken met de jongste
snufjes op het gebied van energiezuinig bouwen”, vertelt Sijbers. “ Ik
raakte direct gefascineerd en bedacht
bij wijze van spreken ter plekke dat
ik daar bedrijfsmatig iets mee moest
doen. De Duitsers lopen wat betreft
energiebesparing en milieubeheersing
een stuk voor op de rest van Europa.”
Steeds vaker besluiten woningbezitters
hun huis te renoveren of te verbouwen
in plaats van te verkopen. “En juist dan
is het verstandig om al na te denken
over energiebesparende maatregelen.
Dat je eerst naar je portemonnee kijkt
voordat je aan een verbouwing begint

is logisch. Het komt echter regelmatig
voor dat mensen na de verbouwing
zeggen: ‘misschien had ik die ruimte
beter moeten isoleren’ of ‘ik had eigenlijk wel zonnepanelen gewild’. Soms
valt de verbouwing al duurder uit dan
je had verwacht en als je achteraf nog
iets wilt veranderen lopen de kosten zo
hoog op, dat mensen het maar laten.
Jammer, want je kunt door je vooraf
goed te laten adviseren op korte en
lange termijn een hoop geld besparen.
En met ‘vooraf’ bedoel ik: nog voordat
je naar de bank gaat.”

Verder kijken dan je
eigen generatie
Volgens Sijbers beginnen steeds
meer mensen zich te realiseren dat ze
een eigen verantwoordelijkheid naar
de toekomst hebben. “Je moet verder
kijken dan je eigen generatie. Ik vraag

mij wel eens af of onze kinderen
en kleinkinderen straks nog een
beroep kunnen doen op de huidige
voorraad fossiele brandstof. Kortom,
we moeten ons nu al voorbereiden op
de toekomst, ook in de bouwwereld.
En dan praat ik niet alleen over
besparen op de stookkosten, maar
ook over de juiste ventilatie in huizen.
De politiek heeft de mond vol over
duurzaamheid, maar laat het initiatief
vooral bij de mensen zelf liggen. En
daar zie ik als ondernemer kansen. In
het najaar wil ik dan ook samen met
een installateur, een architect en een
adviseur op het gebied van duurzame
energie een seminar organiseren.
Daar kan iedereen die van plan is te
gaan bouwen of verbouwen advies
krijgen over energiebesparende
bouwmethoden. Want daar heeft
uiteindelijk iedereen baat bij”, zegt
Sijbers tot besluit.
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GEbr. WijNHovEN oPENT EEN vErf- EN bEHaNGafDEliNG

nÚ 20% korting
op verf en behang!

Deze actie loopt t/m 3 juni 2012. De vertrouwde verf- en behang afdeling
van Wijers, Kloosterstraat 12 verhuist naar Colors@Home Wijnhoven
aan de Expeditiestraat 4. Nog steeds in Horst met dezelfde service,
kwaliteit en bekende merken.

zondag 3 juni open van 12.00 tot 17.00 uur
wordt binnenkort:

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

kies voor kwaliteit!

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

Partner in Uw ondernemerschap!
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Gratis WiFi bij Plus Lucassen
Klanten van Plus Lucassen in Horst kunnen vanaf dinsdag 22 mei gratis gebruik maken van draadloos
internet in de supermarkt. Supermarktketen Plus heeft met het gratis WiFi-netwerk in al haar supermarkten de
primeur in Nederland. Deze extra service sluit aan bij de ambitie van Plus om de beste servicesupermarkt van
Nederland te zijn.
Klanten van Plus Lucassen kunnen nu snel en eenvoudig een recept
opzoeken, kijken wat er op het online
boodschappenlijstje staat of checken

of de visite rode of witte wijn drinkt.
Via het Plus-draadloos netwerk hebben
klanten met een smartphone of tablet
direct toegang tot het internet van de

supermarkt zonder in te loggen. De
gratis dienst is geïntroduceerd op verzoek van klanten van de supermarktketen via het Plus-digitaal klantenpanel.
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ANWB: Toverland
leukste uitje
Wie een leuk dagje uit wil, kan volgens de leden van de ANWB het beste
naar attractiepark Toverland gaan. Dat is de uitslag van een landelijke
verkiezing waarbij 50.000 ANWB-leden hun stem uitbrachten.

Chiem Segers lanceert speels leerconcept voor kleuters

Appie en zijn Vriendjes
gaan naar school

Chiem Segers uit Horst heeft grootse plannen met Appie en zijn Vriendjes. Onder die naam een volgens hem uniek
en speels leerconcept op de markt brengen. Hoe gaat Chiem de harten van de schoolgaande kleuters veroveren?
“Voor de allereerste keer naar
school is voor veel kinderen een indrukwekkende ervaring”, vertelt Chiem
Segers. “En ook wat er daarna allemaal
gebeurt spreekt tot de verbeelding van
kleuters. Ik laat Appie en zijn Vriendjes
de avonturen beleven, die de kleintjes
in het echt ook meemaken.” Het idee
achter Appie en zijn Vriendjes is ontstaan vanuit de muzikale achtergrond
van Chiem.

Vooralsnog heeft Appie, de aap twee
vriendjes: Bo, het schaap en Dick, het
varken. “Er komt een serie boekjes
en cd´s op de markt en daarnaast een
assortiment artikelen dat is toegespitst
op de belevenissen van Appie en zijn
Vriendjes èn de kleuters. Denk daarbij
aan broodtrommeltjes, knuffels en
rugzakjes.”

van deze voorwerpen komen straks,
voorzien van Appie of een van zijn
vriendjes op de markt.” Momenteel is
Chiem nog druk in onderhandeling met
leveranciers en de detailhandel. “Ik wil
alles onder eigen beheer houden, dus
leg ik zelf de contacten met fabrikanten
en bijvoorbeeld boekhandels. Voor
het inzingen van de liedjes ga ik
een bekende Nederlandse zangeres
benaderen. Wie dat is, kan ik nog niet
verklappen”, zegt Chiem met een
heimelijke blik.

Woorden afgewisseld
Muziekles geven aan met icoontjes
Chiem schrijft zelf de teksten voor
kinderen
Bekende Nederlandse
de boekjes en de illustraties zijn van
de hand van Lydia Lindeijers. “Zodra ik
“Nadat ik als songwriter was
zangeres benaderen
weer een nieuw verhaaltje heb, gaat
afgestudeerd aan de Popacademie in
Utrecht ben ik muziekles gaan geven
aan kinderen. Daarnaast schreef ik
kinderliedjes en daar wilde ik iets mee
gaan doen. Alleen van kinderliedjes kan
ik niet leven, dacht ik en vervolgens
ben ik gaan brainstormen. Na een
jaar was ik er uit. Het concept rond
Appie en zijn Vriendjes was geboren.”

het vergezeld van schetsjes naar Lydia
en zij werkt de tekeningen verder
uit.” In de verhaaltjes maakt Chiem
gebruik van woorden, die worden
afgewisseld met icoontjes. “Deze
icoontjes verwijzen naar afbeeldingen
en zo leren de kinderen spelenderwijs
voorwerpen herkennen. En sommige

Op de vraag waar Appie en zijn
Vriendjes volgend jaar staan, antwoordt hij: “De lancering van Appie
en zijn Vriendjes heb ik gepland op
1 september van dit jaar. En over een
jaar? Dan hoop ik dat de artikelen in de
winkel liggen en Appie er een heleboel
vriendjes bij heeft gekregen.”

Via de ANWB konden de leden
stemmen op honderden uitjes. Op
donderdag 25 mei werd op het
hoofdkantoor van de ANWB in Den
Haag bekendgemaakt dat attractiepark
Toverland de meeste stemmen heeft
gekregen. Ook in de top 3 staan de
Efteling en Ouwehands Dierenpark.
Toverland mag zich nu een jaar lang
‘Leukste uitje van Nederland’ noemen.
Caroline Maessen, algemeen directeur
van Toverland, reageerde trots. “Dit is

een geweldige opsteker voor ons park
en alle medewerkers. Wij zetten ons
elke dag in om onze bezoekers een
onvergetelijke dag te bezorgen. Wij zijn
landelijk misschien nog niet zo bekend
als sommige andere attractieparken,
maar de mensen die ons park hebben
bezocht zijn wel superenthousiast. Dat
blijkt wel uit deze prijs. Bij deze verkiezing hebben de bezoekers zelf hun
stem uit mogen brengen, een mooiere
waardering kun je niet krijgen.”

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

3 juni 2012
centrum venray
12.00-17.00 uur
diverse activiteiten
gratis parkeren

VEN
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Y
RA
201
1
201
3

beste
binnenstad dag

Zaterdag 16 juni a.s. 20.00 uur De Wingerd Sevenum
Tegen inlevering van deze advertentie € 5,- korting
bij alle voorverkoopadressen of via de website
www.hypnotainment.nl actiecode: wngrd1606
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Mark kent het naadje van de kous
De weekmarkt in Horst kent een groot aanbod aan artikelen. Van groente tot kleding. En van cd´s tot kaas. De
kraam van Mark Vervijfeijke vormt echter een buitenbeentje op de markt. Hij verkoopt er inmiddels 3 jaar beenmode en dan voornamelijk sokken.

De exotische beplanting die
op de Floriade te zien is, is
afkomstig uit Melderslo. Met zijn
exotenkwekerij- en groothandel
Flores in Terra verzorgt eigenaar
Albrecht Brands niet alleen de
beplanting voor de tropische kas,
maar richtte ook diverse tuinen
met grotere solitaire planten in.
Tijdens de open dagen van 2 tot
en met 11 juni kan men komen
kijken.
Iedereen is van harte welkom
om tussen 2 en 11 juni vrij rond te
lopen in de kassen in Melderslo van
maar liefst 20.000 vierkante meter.
Hier zijn ruim honderd verschillende
soorten planten in alle soorten en
maten te bewonderen, die doorgaans niet in tuincentra te vinden
zijn. Bezoekers kunnen daarnaast
vragen stellen en gebruikmaken van
de aanbiedingen.
De open dagen zijn van
10.00 tot 17.00 uur en toegang
is gratis. Ook op zondag zijn de
deuren van Flores in Terra geopend.
Voor meer informatie, kijk op
www.floresinterra.nl

rekening met de wensen van de klant.
Als de leggings het goed doen, zorg ik
dat de juiste kleuren en maten in de
kraam liggen. Ik bied in de breedste zin
een zo´n compleet mogelijk assortiment
beenmode aan. Overigens heb ik een
heel belangrijke regel: niet goed, geld
terug. Ik doe dus niet aan ruilen of
tegoedbonnen.”

Samen maak je de
markt

“Het is een bijzonder product,
waaraan ik verknocht ben”, vertelt de
goedlachse Mark. “Als mannetje van 8
jaar ging ik op woensdagmiddag met
mijn oom mee. Hij stond op de markt
met sokken, dus je kunt wel stellen

dat ik er mee ben opgegroeid.” Nadat
hij van zijn oom het vak had geleerd,
besloot Mark in 1992 voor zichzelf
te beginnen. Het laat zich raden met
welke artikelen. “Met sokken, natuurlijk. Ik regel alles zelf. Van inkoop tot

verkoop en de boekhouding. Verder
houd ik zoveel mogelijk de trends bij,
zodat ik mijn klanten altijd de laatste
mode kan bieden.”
Mark luistert goed naar wat zijn
klanten willen. “Ik houd bij het inkopen

Het leven als marktkoopman bevalt
Mark uitstekend. “Ik doe dit nu ruim 20
jaar en geniet er elke dag van. Ik sta op
diverse markten in de regio. Overal zie
je elke week weer nieuwe gezichten.”
Afhankelijk van het seizoen weet Mark
precies wat de klanten zoeken. “Nu het
wat warmer wordt, gaan de mensen
weer wandelen. Dat merk ik aan de
stijgende vraag naar wandelsokken.
Eén van de artikelen, die bij mij het
hardst lopen zijn werksokken. De kwaliteit, die ik verkoop kun je bijna nergens
meer vinden.”
De sfeer tussen de collega´s marktkooplui is ook prima. Als Mark poseert
voor de foto, roept zijn overbuurvrouw:
“Markie, lache, hé.” Er verschijnt een
tevreden glimlach op zijn mond. “Leuk,
hè. Ik zeg altijd maar: samen maak je
de markt.”

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kippebouten 8 voor € 5,00
Konijnebouten 7 voor € 10,00
Voor al uw kip, konijn en kalkoen

Natuurlijk genieten!
Licht gerijpt 35+ (de magere graskaas) kilo 8,50
Bij ons keuze uit 10 soorten magere kaas veel smaak en nog romig!

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

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

Tegen inlevering van deze bon

10% korting op uw bestelling
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

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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Kinderkapster maakt kappersbezoek gezellig
“Ik wil niet naar de kapper”, moeten ouders vaak aanhoren. “Alle kinderen moeten naar de kapper, maar je
hebt er altijd kinderen tussen zitten die het eng vinden”, weet Helmy Segers (55) uit Horst. Ze knipt al een kleine
20 jaar kinderen uit de regio en ver daarbuiten. Haar geheim? Ze luistert naar de kinderen en zorgt ervoor dat ze
zich welkom voelen.

Helmy heeft de studie voor
pedagogisch medewerker gevolgd
en werkte een aantal jaren voor een
kinderpsycholoog in het ziekenhuis.
“Ik zorgde dat de kinderen goed

voorbereid werden op bijvoorbeeld
een operatie of onderzoek.” Na haar
werk in het ziekenhuis volgde ze
een kappersopleiding en merkte ze
dat er daar maar weinig aandacht

was voor het knippen van kinderen.
“Ik wist inmiddels dat het voor
kinderen niet anders is of een dokter
naar je oren moet kijken, of een
kapper naar je haren: het kan allebei

net zo eng zijn. Ik wilde daar iets
aan veranderen en opende mijn
eigen kinderkapsalon.”

Paardenstoel en
eendenföhn
“Mijn hele kapsalon is op kinderen
afgestemd”, vertelt ze enthousiast.
Voor de spiegel staat een speciale
stoel in de vorm van een houten
paard. “Bij de meeste kappers voelen
de kinderen zich niet welkom. Dat kan
verschillende oorzaken hebben. Denk
maar eens aan de grote zwarte stoel.
Natuurlijk, de föhn in de vorm van een
eend zie je overal, maar dat maakt
een kapsalon nog niet kindvriendelijk.
Veel kappers houden niet zo van het
knippen van kinderen, omdat de
kinderen niet stil kunnen zitten of
moeten huilen. Die kinderen voelen
dat ze niet welkom zijn”, vertelt ze.
“In mijn salon moeten de volwassenen
zich aanpassen aan de omgeving.”
“Ik heb vaak ouders aan de
telefoon die vertellen hoe moeilijk
hun kind te knippen is. Dan komen
ze bij mij binnen en houden ze het
kind gelijk vast. Van die aanpak hou
ik helemaal niet. Het is toch logisch
dat de kinderen dan gaan tegensputteren.” Helmy gaat een gesprek
met de kinderen aan en overlegt met
de kinderen wat er geknipt moet
worden. “Zelfs een kind van 2 jaar

kan aangeven wat hij of zij prettig
en mooi vindt.” Kinderen komen van
heinde en verre naar haar kapsalon.
“Ik krijg alle kinderen geknipt. Dat
is wat ik de ouders garandeer. Het
gebeurt wel eens dat ze eerst aan de
ruimte komen wennen en even komen
spelen, maar dat is zelden nodig. Je
moet gewoon naar ze luisteren en
zorgen dat ze zich thuis en welkom
voelen.”

Overleggen met de
kinderen
Helmy vindt het belangrijk dat
kinderen met plezier naar de kapper
gaan. “Veel kinderen moeten over een
drempel heen. Het is belangrijk dat de
kinderen in hun jeugd fijn bezoekjes
aan de kapper brengen. Dat merk je
als je volwassen bent ook.” Ze is nu
bezig met het opzetten van een cursus.
Met de cursus hoopt ze kappers te
kunnen leren hoe ze met kinderen om
moeten gaan. Wanneer de cursus van
start gaat is nog niet bekend. “Ik heb
op verschillende plaatsen flyers verspreid en hoop dat ik zo snel mogelijk
aanmeldingen binnenkrijg. Al zijn het
er maar drie, dan begin ik.” Helmy
hoopt dat ze met haar cursus zorgt
voor een omwenteling in de kappersbranche.
Helmy’s salon is geopend aan de
Meterikseweg bij haar aan huis.

www.lozeman.nl
Loopmaaiers

vanaf

€425,-

Zitmaaiers vanaf

Frontmaaiers vanaf

€2.110,-

€4.465,-

Passend

maaien in i
Ook voor
e
d
ere tuin!
gebruikte machines.
Markt 14 • Lottum • telefoon 077-4632341 • lottum@lozeman.nl

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

Hangpotten perkplanten
Alle soorten; reuzekeuze!

Bougainvillea vol bloem!
Struik en stam, vele kleuren

Verbena, Million bells en Surfinia
Uit eigen kweek, 12 cm pot, supergroot! p.st. 1,99

Tibouchina op stam

p.st. 12,99
Prachtig blad, veel knop en donkerpaarse bloem

Rozen

groot assortiment
Alle soorten struik-, stam- en klimrozen

-30%
30%
-30%
1,49
8,49
-20%

Aanbiedingen
Aanbiedi
Aanb
iedingen
ngen ge
geldig t/m 5 juni 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
V ld
Velden,
V
Vorstweg
60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur
Openingstijde

Zondags Dé plantenspecialist van Limburg!
d
geop9-1en
7 Uur
van
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas

Dit moet u weten.

Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen de
serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van aantrekkelijke
tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties. U kunt ze vergelijken
op www.eindelijkglasvezel.nl. Maar u kunt ook even langskomen in onze glasvezelwinkel waar wij u
graag helpen bij het maken van de juiste keuze. Bent u met glasvezel duurder uit dan met uw huidige
abonnementen? Integendeel! U krijgt meer voor minder geld. Alle geweldige voordelen en nieuwe
mogelijkheden van glasvezel!

Wie wordt úw
serviceprovider?

Glasvezel
biedt zoveel
méér.

Met de Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van
KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/glasvezel

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID
OM TE KIEZEN.
Dat wordt genieten.
Glasvezel heeft grote
voordelen.

Geen moeilijke keuzes, met allerlei pakketten
en gedoe. Maar in één keer klaar voor nu
en straks: internet, TV, bellen… alles dus.
Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl/horst-aan-de-maas

Nooit meer de kabel delen.

Ongekend snel internet.
Glasvezel werkt op een hele andere manier dan
de bestaande kabels van koperdraad. Op glasvezel
reist de informatie met de snelheid van het licht.
Dat betekent ongekend snel surfen, gamen
en bestanden verzenden en ontvangen. Een
film downloaden? Of een compleet fotoalbum
uploaden? Dat gaat voortaan in een oogwenk!

OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt.
Dat is het grote voordeel van OnsBrabantNet.
Wij staan dicht bij u.
www.onsbrabantnet.nl/horstaandemaas

Wist u dat u de bestaande kabel deelt met uw
buren en uw huisgenoten? Zijn meerdere mensen
tegelijk online of wordt er op verschillende plaatsen
tv gekeken, dan lopen de prestaties terug. Zo
niet met glasvezel. Dankzij de haast onbeperkte
capaciteit kan alles opeens tegelijk en hebt u altijd
even snel internet en altijd superieur tv kijken met
glashelder beeld en glaszuiver geluid. Daarbij is
glasvezel bijzonder stabiel en betrouwbaar. Met
glasvezel van Reggefiber heeft elk huishouden zijn
eigen glasvezel tot in de woning.

De hoge snelheid van glasvezel is één,
maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk
en de service die daarbij hoort even
belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel

Planning en gebiedsindeling Horst aan de Maas.
N270

N270

Meerlo
N270

Broekhuizenvorst

Tienray

N271

Swolgen
Broekhuizen

A73

Welkom met
uw vragen.

N277

Over glasvezel is veel te vertellen.
Daarom bent u van harte welkom in
onze glasvezelwinkel. We nemen alle tijd
voor uw vragen en kunnen u uitgebreid
en onafhankelijk informeren over de
abonnementen van de serviceproviders in
uw woonplaats.

Lottum

Melderslo
1c

N277

1b
1a

Horst
America

Hegelsom

Griendtsveen
N556

N271

Grubbenvorst
A73

Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Kronenberg
N277

Sevenum

Direct meer weten?

1b
1a

Glasvezelwinkel.

N556

A67
A73

Kijk voor de planning van de werkzaamheden in uw woonplaats op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Kerkstraat 5
5961 GC Horst aan de Maas
Kijk voor de openingstijden op onze website.
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Eigen Haard 50 jaar
Eigen Haard City Meubel uit Sevenum bestaat 50 jaar. Gert van Gassel en zijn medewerkers willen dit samen met
hun klanten vieren. Op 7 juni starten de festiviteiten, maar eerst blikt Gert terug op de afgelopen 5 decennia.

Na talloze ver- en aanbouwingen
van het pand bleef de drang naar
uitbreiding groeien en opende vader
een filiaal in Lottum en twee in
Venray. Deze heeft hij uiteindelijk
weer afgestoten.”

Vroeger kocht de
klant wat in de
winkel stond

“Mijn vader Huub van Gassel is
in 1962 gestart met Eigen Haard,
nadat hij een meubelmakerij van
zijn oom Hein had overgenomen”,
vertelt Gert van Gassel. “Pa werkte bij

Philips in Eindhoven, maar wilde voor
zichzelf beginnen. Waar mijn oom
nog ambachtelijk bezig was, maakte
mijn vader van het bedrijf een winkel
in woninginrichtingsartikelen. Op de

plek waar nu Walhalla in Sevenum
zit is het allemaal begonnen. Een
paar jaar later verhuisde vader Van
Gassel de winkel naar wat toen nog
de Pastoor Vullinghsstraat heette.

In 1988 ging Gert zelf in het
bedrijf werken. “Aanvankelijk wilde ik
dat helemaal niet. Ik had een goede
baan bij de bank en altijd geroepen
dat ik niet in de zaak van vader
wilde. Uiteindelijk ben ik overstag
gegaan en begonnen in Venlo. We
hadden inderdaad weer meerdere
winkels. Echter door de overstroming
van de Maas in 1993 en 1995
was het plezier er af. Je kunt zo´n
heropbouw een keer aan, maar een
tweede werd ons teveel. Mijn ouders
gaven tegelijkertijd aan minder te
willen werken, dus besloot ik in
Sevenum verder te gaan.” In 50 jaar
tijd is er veel veranderd, ook in de
meubelbranche. “Vroeger kochten de
klanten wat er in de winkel stond. De
meubels werden keurig thuisbezorgd
en vader moest er voor zorgen dat er
snel iets anders in de winkel stond. En
als je vloerbedekking nodig had, was
de keuze veelal beperkt tot kokos. Nu

is dat compleet veranderd. De keuze
is enorm. Had je vroeger de keuze uit
donkere of heel donkere meubelen,
nu is er veel meer kleur te krijgen.”

De komende 50 jaar
zit het goed
Om mee te groeien met de
markt, werd gezocht naar een
plek in Sevenum om een nieuwe
winkel te vestigen. “In 1996 ben ik
naar de gemeente gestapt en heb
aangegeven dat ik belangstelling
had voor de plek tussen Phicoop en
de bebouwde kom. Aangezien dat
agrarisch gebied was, had het nogal
wat voeten in de aarde voordat het
bestemmingsplan was aangepast en
de benodigde vergunningen waren
afgegeven. Bovendien bestond het
stuk grond uit meerdere kavels, dus
de aankopen namen ook de nodige
tijd in beslag. In 2000 konden we
uiteindelijk hier van start gaan
en inmiddels hebben we alweer
uitgebreid.” Dat het bloed kruipt waar
het niet gaan kan blijkt uit het feit dat
Gert´s zoon Tim al heeft aangegeven
de zaak mee te gaan runnen.
“Mooi hè? Ik lag destijds als baby in
‘Walhalla’ tussen het kantoor en het
naaiatelier en Tim lag jaren later in
de Maxi-Cosi bij het beeldscherm.
Kortom, wat de volgende 50 jaar
betreft zit het wel goed.”

Vrijdag 1 juni

Zaterdag 2 juni

ZONDAG 3 juni

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONShOw
L. van den hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Focus 1.6 5drs Trend,
2011, 21.912 km, Moondust
Silver, airco, cruise control,
elektrische ramen
Nieuwprijs € 23.091,-

Peugeot 207 3drs 1.6 HDiF 110
clipk FELINE, 2006, 126.000 km, cli
mate control, half leren bekleding,
cruise control, sportstoelen
Nieuwprijs € 26.000,-

Vw Polo 1.4 16v 85 pk, 5drs
Comfortline, 2011, peppergrey,
15.464 km, cruise control, boordcomputer, ABS, airco
Nieuwprijs € 17.450,-

Audi A1 1.2 TFSi 86 pk, Ambition
Pro Line Business, 2011, rood,
20.829 km, LM velgen, navigatie,
multifunctioneel lederen stuurwiel
Nieuwprijs € 25.200,-

NU € 17.900,-

NU € 8.950,-

NU € 13.950,-

NU € 18.950,-

occas

room
www.d
L. van den hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl
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Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl

AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

AutoArena | SEAT - Škoda
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl
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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.

Marian Mooren-Keltjens
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 50-jarige Marian Mooren-Keltjens uit Meerlo
geplukt. Marian is getrouwd met Geert Mooren (51), met wie ze een
rozenkwekerij en handelsbedrijf in rozen heeft. Het echtpaar Mooren is
25 jaar getrouwd en heeft twee kinderen. Dochter Leonie is 20 en hun zoon
Vic is 17 jaar oud. De twee boxer-honden Sam en Moes maken eveneens
deel uit van het gezin.

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 uit de ingrediënten naar
boven halen.

Witte
chocoladeparfait

te promoten. “Ik hou niet zozeer van
administratief werk maar het moet nu
eenmaal gebeuren. Vaak zoek ik samen
met Geert naar mogelijkheden om
rozen op een andere, onderscheidende
manier in de markt te zetten. De roos
die we zoeken moet gezond zijn en
voldoende decoratieve mogelijkheden
hebben”, aldus Mooren. Ondanks alle
drukte heeft ze toch nog tijd voor
hobby’s: een avondje per week fitnessen en regelmatig wandelen met Sam
en Moes. Ook doet ze aan bloemschikken, waarbij ze haar creatieve ideeën
regelmatig toepast op beurzen of
tentoonstellingen.

goed glas wijn. Ook de prachtige
historische gebouwen en het Italiaanse
temperament van de mensen liggen
haar wel. Maar soms ontbreekt de tijd
om op vakantie te gaan. “Het werk
gaat vaak voor en dat is niet altijd even
leuk. Eigenlijk zou Geert ook meer tijd
voor zichzelf moeten nemen en eens
een terrasje pikken of een wandeling
maken met de honden. Maar ja, ik ben
er intussen wel aan gewend geraakt.
Dat heb ik van thuis uit meegekregen,
alles heeft zijn ups en downs. Mijn
vader zei altijd ‘je moet kijken wat je
wél hebt of kunt, en niet naar wat je
niet hebt of kunt’ ”, aldus Marian.

Rustig dorp

Trendsetter

Marian woont graag in Meerlo, de
geboorteplaats van Geert. “Het is een
rustig dorp waar iedereen z’n gangetje
gaat. Dit mag van mij wel zo blijven.
Meerlo heeft nog diverse winkels en
het is er prima wonen. Het mooiste
plekje van Meerlo vind ik de natuurlijke
omgeving nabij het kasteeltje aan de
Mielderse Baek. Van de andere dorpen
in Horst aan de Maas is Lottum mijn
favoriete dorp.” Daarbij geeft ze wel
aan dat beroepsmatige betrokkenheid,
ze helpt bij het Rozenfestival, en het
feit dat haar familie uit Lottum komt,
daarbij een rol spelen.

Het tv-kijkgedrag van de Meerlose
beperkt zich tot programma´s waar
mensen hun talenten showen
op het gebied van dans, zang, of
kookkunsten. Oorlogsfilms en voetbal
zijn niet haar ding. Marian steekt
graag iets op van anderen en ze zou
graag eens een autoriteit op het
gebied van tuinen willen ontmoeten,
met name iemand die trendsetter
is op tuingebied. Zij wil weten hoe
nieuwe tuintrends ontdekt worden.
In het verleden heeft ze al het geluk
tv-ster Rob Verlinden te mogen
ontmoeten. “Een man met passie en
kennis van tuinen. Heerlijk om naar
zo’n man te luisteren. Als je passie
voor een product hebt kun je dit ook
overbrengen op de consument. Dat is
een gave waar ik veel bewondering
voor heb”, besluit ze het interview.

Vaders spreuk
Wanneer de rozendrukte afneemt,
gaat Marian het liefst naar Italië op
vakantie. Genieten van de pure keuken
zonder veel poespas maar met een

Benodigdheden:
· 2 eetlepels suiker
· 5 eetlepels water
· 300 gram witte chocolade
· 3 eieren
· 3 deciliter slagroom
Bereiding:
· Bekleed een cakevorm met
huishoudfolie;
· verwijder kreukels en vouwen
zoveel mogelijk;
· doe de suiker en het water in een
pan;
· verwarm de pan op een laag vuur
en roer tot de suiker is opgelost;
· breng de suiker aan de kook en
laat deze in 2 minuten tot een
siroop inkoken;
· haal de pan van het vuur;
· breek de chocolade in stukjes en
roer ze door de siroop;
· blijf roeren tot de chocolade
gesmolten is en er een glad
mengsel ontstaat;
· laat het even afkoelen;
· scheid de eidooiers van het eiwit;
· klop de eidooiers door het
chocolademengsel;
· laat het helemaal afkoelen;
· klop de slagroom lobbig en spatel
deze door de chocolade;
· klop de eiwitten stijf en spatel ze
door het chocolademengsel;
· schenk het mengsel in de
cakevorm en zet dit een nacht in
de vriezer;
· haal de terrine 15 minuten voor
het serveren uit de vriezer;
· keer hem op een schaal en snijd er
plakken van;
· serveer het ijs met een vruchtencouillis.

Rozen zijn de Meerlose Marian niet
vreemd, want zij is in Lottum geboren.
Marian was tot 2008 werkzaam als
bloemiste, gaf cursussen en had een
klein winkeltje met bloemwerk op

bestelling. Door toenemende drukte
binnen hun rozenkwekerij besloot
ze daarmee te stoppen. Nu verzorgt
Marian de bedrijfsadministratie en doet
veel aan decoratief werk om de rozen

PUZZEL

Sudoku

Ik bouw mee!
Jij ook?

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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4

6

4

1

9

2

8

7

3

5

8

5

3

4

1

7

6

2

9

2

7

9

3

5

6

1

8

4

3

1

6

5

8

4

9

7

2

9

8

7

6

3

2

4

5

1

5

2

4

1

7

9

3

6

8

7

6

5

2

4

1

8

9

3

1

9

2

8

6

3

5

4

7

4

3

8

7

9

5

2

1

6

Pascal is uitvoerder bij Aannemersbedrijf Jongen B.V.. Hij bouwt met
veel enthousiasme en plezier aan de Blauwververstraat in Venray. Een
nieuwbouwproject bestaande uit vier kleinschalige woonvormen voor
mensen met dementie. De eerste bewoners nemen er eind 2012 hun
intrek. Pascal is trots op zijn werk.
Wil jij ook je steentje bijdragen aan het werk van Pascal. Ben je ook
trots op het werken met mensen met dementie? Ga dan aan de slag in
de Blauwververstraat als verzorgende IG of coördinator van zorg en
diensten. Dit is jouw kans! Wil je alvast een beetje weten wat je kunt
verwachten in de functie? Kijk dan op www.dezorggroep.nl.
Jij en De Zorggroep. Bouw je mee?
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De serviceverlening van de bieb mag niet lijden onder de bezuinigingen
Zo’n 69% van de stemmers is het eens met de stelling. 31% vindt dat de
serviceverlening van de bieb mag lijden onder de bezuinigingen. Aanleiding
is de onzekerheid waar de bibliotheken in Horst aan de Maas mee leven.
Dat er bezuinigd moet worden, dat staat vast. Hoe, dat is de vraag. 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. Harry de Ridder uit Broekhuizenvorst vraagt zich af

“waarom destijds de bibliotheek moest verhuizen naar een duur prestigeobject, terwijl men al wist dat dit jaarlijks verlies zou opleveren. Kort door
de bocht. Verspilling van gemeenschapsgeld.” Een Horster stemmer vraagt
zich af: “Nog niet bij stil gestaan dat er tal van buitenlanders in Horst de bieb
opzoeken voor een cursus Nederlands en een e-mailtje naar het thuisfront?”
Zij vinden niet dat de serviceverlening van de bibliotheken mag lijden onder
de bezuinigingen.

Samen
Kop
leven
Ik voel me veilig in mijn gemeente
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uit recente misdaadcijfers blijkt dat er in Horst aan de Maas gemiddeld
minder misdaad is dan in omliggende gemeenten. Gemiddeld 22 op de 1.000
inwoners in Horst aan de Maas krijgen jaarlijks met een vorm van criminele activiteiten te maken. Hoewel fraude en drugshandel steeds minder voorkomen, is het
aantal inbraken, ondanks toegenomen inzet van politie en burgers, gestegen. De
Waak voor Inbraak-campagne heeft burgers wellicht alerter gemaakt, maar criminelen blijken nog niet onder de indruk. Mishandeling, met name uitgaansgeweld,

komt in bepaalde kernen ook regelmatig voor en leidt tot overlast. Ook vandalisme is een van de meest voorkomende problemen. Vergeleken met andere
gemeenten en het landelijk gemiddelde scoort Horst aan de Maas echter goed.
Toch zijn juist woninginbraken een reden voor mensen om zich minder veilig te
voelen. De cijfers tonen dat Horst aan de Maas in 2011 iets veiliger is geworden
dan in 2010. Ervaart u dat als inwoner ook zo? Voelt u zich veilig? Of neemt de
vrees voor inbraken toe? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Bloemen in Horst aan de Maas fleuren de gemeente op > eens 67% oneens 33%

EL
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Gehakt half om half
Rund biefreepjes
Heerlijke asperge ham salade
Asperge ham quiche

€ 6,50
100 gram € 1,85
100 gram € 1,65
100 gram € 1,95
Hele kilo

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

Autobedrijf

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

de Wij
m nv
aa an
nd
:

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

Riesling Cave de Turckheim
Een Riesling die nooit verveelt. Mooie balans tussen milde
fruitzuren en nuances van citrus en groene appel.
Vandaar een excellente wijn
voor bij vis, zeevruchten en
natuurlijk asperges.

97,9Pefl9esr
E3 fl6ess,9
en E1

Warsteiner
24X30CL

E 10,95

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

Hoofdstraat 8a
5961 EZ Horst
tel.: 077 398 33 64

www.anjaloek.nl

Naast
Tekst samenleven ook
samen leven. Met deze
D!rk
Reacties: kwinkslag lijken
gewiekste
www.hallohorstaandemaas.nl
alle
problemen die kunnen
voortkomen uit bezuinigingen,
een peulenschil. Als iedereen
even lief voor z’n zieke
buurman van 90 gaat zorgen
en iedereen zo’n twee à drie
bestuurstaken bij verenigingen
op zich neemt, komt het
allemaal goed.
Ik hoor u al denken en geef
meteen toe: doemdenken heeft
nooit zin. Maar fantaseren over
een ideale wereld ook niet.
Begrijp me niet verkeerd,
spontane burgerinitiatieven zijn
prima en het hele concept van
meer voor je omgeving doen is
absoluut lovenswaardig. Ik vrees
alleen ook een tikkeltje idealistisch. Er zijn niet genoeg
huisvrouwen meer die vier halve
dagen in de week vrij hebben
om de zieke buurman in bad te
doen, wekelijks de gymzaal te
poetsen en de groenstrook voor
de deur bij te houden. Die
huisvrouwen werken tegenwoordig ook. Applaus daarvoor,
tussen haakjes. Het verenigingsleven in Horst aan de Maas kan
nog steeds leunen op een grote
schare vrijwilligers.
Bestuursleden, daar komt een
tekort aan. Want dat is structureel elke donderdag vergaderen,
elke maandag clubavond. Ook
de zieke buurman moet op
regelmatige tijden verschoond
en naar bed gebracht worden.
Het risico in deze ‘basis’ voor
bezuinigingen zit ‘m niet in de
onwil van mensen: gij hebt uw
naasten lief heeft, zeker in
dorpen als de onze, gelukkig nog
steeds betekenis. Het risico zit
‘m in de groeiende druk om
naast twee banen en een hobby
nog meer vrijwilligerswerk te
gaan doen. Want meer, dat zal
moeten. Tuurlijk, het is gezellig,
het is voor je eigen buurt en als
wij het niet doen, wie dan wel?
Maar vrijwilligerswerk doet men
omdat men het leuk vindt, uit
vrije wil (vandaar het woord).
Vrijwillig is niet af te dwingen in
begrotingen. Is er nog ruimte
voor spontane ideeën of grootste
projecten als een MFC, als
diezelfde vrijwilligers het hele
jaar al overladen worden met
tweeënhalve bestuursfuncties,
zusterspraktijken en schoffeldiensten? Of is dat vooral totaal
irrelevant, zolang de buurman
nog zelf kan plassen?
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Birdman Festival
zoekt co-creators
Het Birdman Festival, vorig jaar voor het eerst georganiseerd, gaat
verder op de ingeslagen weg. Het festival wordt uitgebreid met een heus
dorp en gaat muzikaal nog veel breder inzetten dan afgelopen jaar. Vanaf
nu kan iedereen die zich geroepen voelt om een creatieve bijdrage te
leveren, zich via de website aanmelden.

De organisatie vraagt aandacht
voor het ‘Birdman Village’. Dit
‘nieuwe kerkdorp’ van de gemeente
Horst aan de Maas wordt op 1 september opengesteld voor het publiek.
En zoals je in een dorp een buurtsuper, een kerk , kapper of bioscoop zult
vinden, zal dit ook bij het Birdman
Village het geval zijn. Elk op zijn eigen
unieke manier. Geïnteresseerden
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kunnen zich aanmelden via de website en binnenkort zullen er kavels
beschikbaar komen waar men zijn
of haar ambacht of creatieve kunstje
uit kan oefenen en kan vertonen aan
het grote publiek. Birdman kenmerkt
zich verder door een breed, gevarieerd aanbod van muziek, theater en
vermaak. Kijk voor meer informatie
op www.birdmanfestival.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau
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tv-kast
21/2 zits bank
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al vanaf €1950,-
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Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg

Citaverde College in
ﬁnale

De finalisten van de Nationale Beroepenwedstrijden Tuinaanleg (NBT) 2012 zijn bekend. Zestien teams streden
in regionale voorrondes tegen elkaar. De winnaars strijden tijdens de finale van 30 mei tot 2 juni op de Floriade
voor de nationale titel. Namens het Citaverde College gaan Thijs de Hoog en Erik Corneth strijden om de nationale
titel.

Bij de tuinaanleg-wedstrijden leggen leerlingen een tuin aan. Deze tuin
moet voldoen aan bepaalde criteria.
Zo moeten de tuinen vijf bij vijf meter
zijn en moeten ze binnen 52 uur (26
uur per persoon) aangelegd wor-

den. De jury beoordeelt de tuinen op
vaktechnische eisen. Tijdens de finale
van de Nationale Beroepenwedstrijd
Tuinaanleg op de Floriade van 30 mei
tot 2 juni laten de jonge vakmensen
hun talenten zien. Tijdens deze wed-

strijden leggen de deelnemende
scholieren tuinen aan waarin zij te
maken krijgen met verschillende
facetten van het hoveniersvak. De prijsuitreiking is zaterdag 2 juni om 14.30
uur op het TRI-paviljoen op de Floriade.

Marieke Otten op
het Dendron
Donderdag 24 mei werd voor de vierde keer het Dendron Top 3 Project, een leesbevorderende activiteit van
BiblioNu Horst, Kernteam LWOO en de mediatheek voor vl2, afgesloten met een bezoek van schrijfster Marieke
Otten.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS H

SPECTIE
OUTWORMIN

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Crist Coppens
4 kipspiezen

(ook voor op de barbecue)

€ 5.00

500 gram satévlees € 5.95
met gratis bakje satésaus

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Tijdens het project brachten de
leerlingen twee bezoeken aan de
bibliotheek waarbij ze drie opdrachten
moesten maken. Als afsluiting werden
ze bezocht door de schrijfster. Marieke
Otten begon meteen over haar boeken:
ze was nieuwsgierig hoe de leerlingen
haar boeken vonden en liet ze vertellen
over de inhoud. Daarna vroeg ze de
leerlingen welk punt ze het boek
gaven. Ook las ze voor uit diverse
boeken.

Voor de lunch was vl1 aan de
beurt: de leerlingen hadden op eigen
initiatief heel veel verschillende titels
van Marieke gelezen en stelden hier
ook volop vragen over. Tijdens deze
bijeenkomst kwam naar voren dat
Marieke het boek ‘Gewoon Wouter’
tot nu toe het mooiste vindt van wat
zij geschreven heeft. Marieke vroeg
tijdens beide bijeenkomsten de
leerlingen naar onderwerpen waarover
zij een keertje een boek zou moeten

schrijven: ze ging met een waslijst aan
voorstellen terug naar huis.
Vl2 lunchte eerst samen met
Marieke, en medewerkers van de
mediatheek en Biblionu Horst in de
kleine aula. De leerlingen hadden
individueel minimaal één boek van
Marieke gelezen en hiervan stripverhaal
gemaakt. Marieke selecteerde de drie
beste verhalen. De winnaars mochten
alle drie een boek uitzoeken en dit
laten signeren.
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15 VRAGEN aan Anita Keizers

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anita Keizers
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik op woensdagmiddag, na school,
altijd met vriendinnen wilden afspreken. Dan gingen we lekker buiten
spelen samen met alle andere kinderen
die ook in de buurt buiten waren.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik kan me er geen herinneren, heb
eigenlijk nooit echt gelogen. O jawel,
een klein leugentje: ik wilde graag
nieuwe make-up, dus ik zei dat die op
was, terwijl dat helemaal niet zo was.
Welke superkracht zou je willen

hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik doe al bijna tien jaar aan majorette.
Ik zou wel graag de superkracht willen
hebben dat ik daar supergoed in zou
zijn, zodat ik naar het EK en WK mag.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een heel mooi zandstrand met een
blauwe zee en een leuk uitgaanstentje.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden, vriendinnen en op
mijn vriend. De meesten zijn er altijd
voor mij als ik ergens mee zit.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind dat de liedjes van Rowwen Hèze
allemaal mooie teksten hebben. In veel
van die liedjes hoor je dingen die ook
daadwerkelijk zo zouden kunnen zijn
of op die manier kunnen voorkomen,

waardoor ze me vaak aan het denken
zetten.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Midden in de stad of op het strand een
terrasje pikken, veel bier drinken en
kijken wat voor volk er rond loopt.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Scoebiedoe-touwtjes. Ik maakte vaak
met vriendinnen sleutelhangers met
deze knooptechniek. Natuurlijk probeerde ik altijd de mooiste te maken.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Mallorca, omdat het daar altijd lekker
warm is en ik hou wel van bruin worden. Maar eigenlijk alle gebieden die

Vanaf 1 juni óók Opel-dealer

Wij zijn op zoek naar een

allround
1e automonteur
met APK -2 erkenning

richting Spanje gaan, vind ik daar wel
geschikt voor.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vorig jaar toen ik van school naar huis
fietste, zag ik een vrouw in de struiken
liggen. Ik heb haar er toen uitgehaald en naar het dichtstbijzijnde huis
gebracht. Daar hebben ze verder voor
haar gezorgd. Ze was niet goed geworden en was daardoor gevallen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de Turk. Daar bestellen we ieder
weekend pizza en döner met alle vrienden, voor in de keet.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor bijen. Bij ons thuis in
de kas zaten vroeger veel bijen. Ik was
nog erg klein en snapte niet dat die
beestjes konden prikken, dacht dat
het hele lieve diertjes waren. Ik ging
er met mijn hand bij en werd vaak
geprikt. Sindsdien moet ik niks meer
van bijen hebben.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends op tijd opstaan, dan gaan
winkelen en ’s middags een terrasje
pakken. Tussendoor nog ergens lekker
iets eten en dan ’s avonds naar een
discotheek met mijn vriend, vrienden
en vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Nee, ik hoef geen tatoeage, daar zit
je je hele leven aan vast. Dan heb ik
liever een piercing, die kun je er altijd
nog uithalen. Ik zou dan een navelpiercing en meer oorbellen nemen,
ik heb er nu al vijf verdeeld over mijn
twee oren.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er later uit zal zien, of
ik kinderen krijg, of ik de vrienden waar
ik nu mee optrek dan nog steeds heb
en welke baan ik later heb.

m/v

Voor interesse neem contact op
met John Wilbers 06-51261321
of stuur een mail naar
autowilbers@planet.nl

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

HET ADRES VOOR:
• VAKKUNDIG ADVIES
• ONDERDELEN EN
ACCESSOIRES,
• REPARATIE EN
ONDERHOUD!
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www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

Autobedrijf Hansen bv
Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

Mies
Column
Hotspot
Amsterdam
Niet alleen de figuurlijke,
toeristische en coole betekenis
van de woordcombinatie hotspot
was afgelopen week toe te
kennen aan Amsterdam, ook
letterlijk gezien kon onze
hoofdstad bestempeld worden
met deze titel: snikheet was het.
In mijn studentenhuisje, wat
door de vele ramen aardig wat
zon vangt, was het vorige week
met de tropische temperaturen,
voor zover mogelijk in Nederland,
niet om uit te houden. De
thermometer in huis steeg tot
een temperatuur van 28 graden
en de felle zon zorgde voor een
benauwd gevoel. Behalve dat
m’n schoolwerk niet echt met
een hoog tempo afgewerkt werd,
deed ik ’s nachts ook geen oog
dicht. Alle ramen en mijn
balkondeuren stonden open
zodat het een beetje kon
doorwaaien, een koude douche,
een glas koele ranja: het mocht
allemaal niet baten.
Een studentenaircootje leek
me wel wat, zo’n ventilator, die
moest ik een hebben. Op de
valreep om 17.55 uur langs de
Blokker: uitverkocht. Hmpf.
Gelukkig beloofde de klantenservice van Praxis me meer geluk,
de deuren bleven tot 21.00 uur
open en er stonden nog genoeg
ventilators in de winkel te koop.
Huppakee, snel mijn krakfiets op.
De eerste de beste ventilator, ook
nog eens in de aanbieding, wat
een geluk, bracht ik naar de
kassa.
Door mijn haast en enthousiasme had ik even niet goed
vooruit gedacht, as usual... Hoe
kreeg ik in godsnaam die grote
doos mee de fiets op, door het
drukke stadsverkeer, naar huis?
Na wat gestoei was ik eindelijk
thuis en kon ik gaan genieten
van mijn ’aircootje’. Ik stalde alle
onderdelen uit en las aandachtig
de gebruiksaanwijzing voor de
opbouw van het ding. Weer niet
vooruit gedacht. In de rij onderdelen lagen namelijk ook wat
schroefjes. Ehh.. een schroevendraaier heb ik niet in ons meisjesstudentenhuis. Hoe zet ik dat
ding dan in elkaar? Met een mes?
Een vork? De achterkant van een
theelepeltje? Blijkbaar is de
schroevendraaier een uniek
product, want namaken met
geïmproviseerde producten lukt
je niet, kan ik je vertellen.
Pff.. nog steeds geen ventilator dus. Die tropische temperaturen bleven nog wel even op
mijn kamer. Echt een hotspot joh,
bij mij thuis.
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Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
In verband met de verwachte drukte als
gevolg van het vervallen van de kinderbijschrijving waren er in april 3 extra avondopenstellingen op donderdagen.
In de april- en ook de meivakantie zijn er al
veel extra mensen geweest.
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de
Maas weer extra avondopenstellingen in
de drukke zomerperiode. Vanaf 7 juni is de
afdeling Burgerzaken open van 16.00 uur tot
20.00 uur. Dit betreft de data 7 juni, 14 juni,
21 juni en 28 juni.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze

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

Nu de gemeente het met minder moet doen,
is zij er trots op dat organisaties zoals het
Centrummanagement de verfraaiing van het
centrum van Horst met bloemen blijft doen. Dit
is een voorbeeld voor andere organisaties of
wijkbewoners om samen de handen ineen te
slaan en een bloembak te “adopteren” ter verfraaiing van een centrum, straat of plein.
De gemeente stelt de bloembak ter beschikking

Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en
het afhalen van het reisdocument aanwezig
moet zijn en eventueel in het bezit hebbende
reisdocumenten moet inleveren.
U kunt bij de nieuws items op de website
bekijken of u door uw aangevraagde
paspoort of Nederlandse identiteitskaart
klaar ligt.

Openbare hoorzitting van de
commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten

Citaat van de
week: Ger van Rensch
Tijd is verandering, beiden dus niet te stoppen,
maar wél te sturen

Check ook de andere bestuurders op hun weblogs en twitter!
Kijk op www.horstaandemaas.nl (‘Collegeleden op sociale media’)

Dinsdag 5 juni geen openbare bijeenkomst raad

Extra Commissie Ruimte
7 juni 2012
De commissie Ruimte vergadert EXTRA op
donderdag 7 juni 2012 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas.
Op de agenda staat het bespreken van het beleid van de ruimtelijke visie intensieve veehouderij en glastuinbouw in de integrale structuurvisie.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst maken de
commissieleden een rondrit per bus in het buitengebied. Op deze manier krijgt de commissie
een beeld bij de structuurvisie.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op donderdag 7 juni 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Bezoek eens de markt in
Horst of Sevenum
Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
is er een markt in het centrum van Horst. In de
zomermaanden, van 15 mei tot en met 18 september, is deze markt van 09.00 tot 13.00 uur.

Adopteer een bloembak

Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur is er een markt in het centrum van
Sevenum.

Op dinsdag 5 juni 2012 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde 2 bezwaarschriften gericht tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor het vergroten van 2
woningen gelegen aan de Stuksbeemden
te Horst.

en de adoptant verzorgt dan zowel de aanplant
evenals het onderhoud van de bak.
Heeft u interesse om een bloembak te
adopteren, dan kunt u zich voor 10 juni 2012
aanmelden bij de gemeente. Dat kan via
gemeente@horstaandemaas.nl of via
(077) 477 97 77.

Om 19.00 uur komt aan de orde het
bezwaarschrift gericht tegen de weigering van
een omgevingsvergunning eerste fase voor
het oprichten van 3 sleufsilo's op het perceel
Nieuwenhofweg te Melderslo.
Om 19.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning
voor het oprichten van een carport aan De Cocq
van Haeftenstraat te Meerlo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Informatieavond huisvesting arbeidsmigranten:

Huisvesting arbeidsmigranten
goed geregeld!
De gemeente Horst aan de Maas heet arbeidsmigranten welkom. In een agrarische gemeente,
zoals Horst aan de Maas is, zijn arbeidsmigranten belangrijk. Zij leveren een positieve bijdrage
aan onze economie. Voor de arbeidsmigranten zijn diverse huisvestingsmogelijkheden. Wij
hechten er veel waarde aan dat de huisvesting voor de tijdelijke arbeidsmigranten goed en
veilig is.
Uit een analyse is gebleken dat de huisvesting
voor tijdelijke arbeidsmigranten in veel gevallen niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Of, er is geen vergunning voor het
realiseren en/of het gebruik van de huisvesting
aangevraagd. De gemeente heeft als uitgangspunt om de kwaliteit van de huisvesting van
tijdelijke arbeidsmigranten goed te regelen. Om
huisvesters hierbij tegemoet te komen, biedt de
gemeente de mogelijkheid om de huisvesting
met extra begeleiding te legaliseren.
Wij willen alle locaties die voldoen aan de
richtlijnen genoemd in het “Beleidskader
Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Horst
aan de Maas 2010” (www.horstaandemaas.nl)
in één keer legaliseren in een bestemmingsplan. Hiermee maakt de gemeente het voor de
huisvesters gemakkelijker en goedkoper!
Enkele huisvesters hebben al gebruik gemaakt
van de mogelijkheid de huisvesting in het
bestemmingsplan vast te leggen en hebben geinvesteerd. De legalisering van de huisvesting
biedt rechtszekerheid voor de huisvester en de
arbeidsmigrant en geeft aan dat de huisvesting
goed geregeld is.

De voordelen van rechtszekerheid voor de
huisvester zijn betere financieringsmogelijkheden bij de banken en géén risico op handhaving
op illegale huisvesting. Tevens heeft er dan een
technische beoordeling plaatsgevonden van
onder andere brandveiligheidsvoorschriften.
De legalisering kan ook maatschappelijk draagvlak in de omgeving opleveren, aangezien één
van de richtlijnen het adequate beheer van de
huisvesting is. Dus, minder overlast in de buurt.
Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er een
mogelijkheid voor inspraak voor belanghebbenden (o.a. buurtbewoners).
Op 14 juni a.s. van 19.00-21.00 uur wordt een
informatieavond voor de huisvesters georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis.
Een groot aantal bij ons bekende huisvesters is
aangeschreven.
Heeft u, als huisvester, geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u die op www.horstaandemaas.
nl/Gemeentehuis/Projecten/Beleid_buitenlandse_werknemers terug vinden en u aanmelden
voor deze avond. Tevens treft u daar overige
informatie aan over arbeidsmigranten.

Floriade 19

31
05

Clabbers Communicatie presenteert zich
op de Floriade
Veertien ondernemers en het Toeristisch Platform van de gemeente Horst aan de Maas presenteren zich gezamenlijk in het Huis van de Smaak op de Floriade. Eén van deze innovatieve ondernemers is Clabbers Communicatie.
Clabbers Communicatie is een
strategisch communicatie- en reclameadviesbureau uit Grubbenvorst. Het
bureau heeft zich in de loop van de
jaren ontwikkeld als allround communicatieadviesbureau. Marc Clabbers,
directeur, vertelt: “De kracht van
Clabbers Communicatie zit in vier pijlers
waarin we specialisten in huis hebben:
marketing en communicatie, ontwerp en
vormgeving, websites en social media
en drukwerk en printproducties. Met een
team van adviseurs, vormgevers, webdesigners en een eigen drukkerij in huis,
kunnen we bedrijven een full-service
communicatiepakket aanbieden.”
Marc Clabbers was vanaf de eerste
bijeenkomst van de Floriade erg onder
de indruk van de wereldtentoonstelling
op oud Grubbenvorster grondgebied.

“Ik had meteen de drive om iets met
de Floriade te doen. We zijn al snel aan
de slag gegaan met het organiseren
van een aantal activiteiten, waaronder
het opzetten van een website onder
de naam Floriade2012. De website
openbaarde alle informatie en publicaties waar de organisatie van de Floriade
het nog liet afweten. Om die reden
werd het gebruik van de domeinnaam
Floriade2012.nl enkele jaren door de
Nederlandse Tuinbouw Raad gedoogd.”
De deelname aan het Floriadepodium van Clabbers Communicatie ziet
Marc als een kans om het adviesbureau
onder de aandacht te brengen. “We
adviseren bestaande en nieuwe relaties
om zich beter in de markt te presenteren. Niet alleen uit de eigen regio, maar
ook voor buitenlandse organisaties die

zich in de Euregio willen vestigen, waaronder bijvoorbeeld Chinese bedrijven.
Om deze organisaties te bereiken is
deelname aan de Floriade ideaal.”
De commercial over Clabbers
Communicatie die op het podium van
de Gemeente Horst aan de Maas wordt
afgespeeld, is Engelstalig en Chinees
ondertiteld om juist deze doelgroepen
te bereiken. “We zijn altijd bezig met
vernieuwing”, vertelt Marc. “We hebben
onder andere een app voor urenregistratie ontwikkeld, stansvormenbibliotheek.
nl opgezet en de Boardy, een milieuvriendelijke papieren USB-stick, bedacht
en ontwikkeld.”
Voor meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemendpodium, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

FLORIADEAGENDA

@LeonLitjens Met @markverheijen1
serviceclub lighthouse in villaﬂora
geinformeerd over @ﬂoriade_2012
klavertje 4 en greenpark venlo

Zaterdag 2 juni Vocal Group Hoor’s Horst

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Overlast ongedierte bij
tuinafvalkorven
Het lijkt wel zomer! Tijdens deze zonnige dagen
krijgen veel mensen zin om in de tuin te werken.
Dat merkt de gemeente aan de hoeveelheid
tuinafval die wordt aangeboden in de korven.
Er wordt regelmatig keukenafval en fruit in de
korven aangetroffen, waar ongedierte op af
komt, met name ratten. Dit is natuurlijk een
ongewenste situatie, daarom géén keukenafval
of fruit in de tuinafvalkorven deponeren.
Drie keer per week worden in de kernen de
korven geleegd. In het buitengebied gebeurt dit
twee keer per week. Dan nog kan het in deze
drukke tijd een enkele keer gebeuren dat u een
volle tuinkorf aantreft.

mogen niet in de korf. U kunt deze elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren
bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg
43 in Horst.
• Grote partijen tuinafval en grof tuinafval kunnen ook op afroep bij u aan huis opgehaald
worden, tegen betaling van de transportkosten. U kunt hiervoor een afspraak maken via
het callcenter van de gemeente, telefoon
(077) 477 97 77.
• Houd de omgeving van de tuinkorf schoon:
het is niet toegestaan tuinafval naast de
korven te deponeren.
• Gebruik de korf ‘sociaal’: uw buren willen hun
tuinafval ook graag kwijt!

Om dit te voorkomen, gelden de volgende
regels voor het gebruik van de tuinkorven:
• In de korven mag alléén fijn tuinafval. Dat is
tuinafval dat niet langer is dan 50 centimeter,
zoals bladeren, snoeiafval, planten, grasmaaisel en heggensnoeisel. Langer tuinafval
zorgt ervoor dat de korven niet goed kunnen
worden geleegd.
• Grote hoeveelheden tuinafval en grof tuinafval (zoals boomstronken en lange takken)

Bekendmakingen
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
Hoebertweg 4b

Kronenberg
Meerweg

Broekhuizen
Sef van Megenlaan
Plan Maasoever, perceelnummer 132 sectie D

Melderslo
Onkelweg 16
Beemdweg 5b (verzonden 24 mei 2012)
Boomsweg 2A

Grubbenvorst
Kromboschweg 1
Kloosterstraat
Hegelsom
Tongerloseweg 11
Horst
Vrouwboomweg 4
De Librije
Wittebrugweg 3
Schengweg 5a en 7

Meterik
Roothweg 1
Sevenum
Snelkensstraat 10
Op den Bergen 6
Raadhuisplein
Swolgen
Schoolstraat – Jan van Swolgenstraat
Tienray
Over de Beek 2

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Aspergetheater Arise
Bezoekers van de Floriade worden iedere woensdag- en zaterdagmiddag getrakteerd op het theaterstuk Arise.
De voorstelling, gewijd aan de asperge, wordt gespeeld op het centrale plein van het Floriadeterrein. Richard Wilms,
directeur van Aceera uit Hegelsom, vertelt over de totstandkoming van de productie.

“Het begon met een brainstormsessie met mensen uit de aspergesector”,
vertelt Wilms. “De centrale vraag was:
hoe brengen wij de asperge op ludieke
wijze onder de aandacht van het
Floriadepubliek? Het idee ontstond voor
een theaterstuk. Er werd gekozen voor
een combinatie van straattheater en
een voorstelling op een vaste plek op
het Floriadeterrein. In het uiteindelijke
resultaat, het theaterstuk Arise, beelden vijftien acteurs het levensverhaal
van de asperge uit. In twintig minuten
maakt het publiek op theatrale wijze
kennis met de teelt en consumptie van
de koningin van de groente. Het decor
is spectaculair: een levensgrote aspergesorteermachine, geïnspireerd op een
scène uit Modern Times, de wereldberoemde film van Charlie Chaplin.”

Speciale koets voor
aspergekoningin

@keeshcvanrooij Hoge Chinese delegatie op Floriade.
Oﬃciële ontvangst, gesprekken en ruimte voor cultuur.
Meer foto’s op facebook. http://pic.twitter.com/3yQmrWci

Arise wordt op woensdagen
en zaterdagen om 13.30 uur uitgevoerd op het centrale plein van het
Floriadeterrein. “Een perfecte plek,
want iedereen komt daar langs”,
zegt Richard. “Zodra de voorstelling
begint, stroomt van alle kanten het
publiek toe. Gemiddeld hebben wij 300
toeschouwers en daar zijn we heel blij
mee.”
Voor de regie van Arise werd Marco
van der Plasse uit Boxmeer gevraagd.
“Marco staat bekend om zijn theater-
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producties op locatie. Na de voorstelling op het plein start het straattheater,
compleet met een speciale koets voor
de Aspergekoningin. De acteurs vertellen met korte acts het verhaal van de
asperge, zoals de meeste mensen het
niet kennen. Zo wordt met een detector
de zoektocht naar asperges uitgebeeld
en probeert een dealer asperges
te slijten. Voor de acteurs een hele
uitdaging, want ze moeten het verhaal
zonder woorden en met verbeeldingskracht uitdragen.”

Tevreden over opzet
Naast het vermaken van het
publiek hebben de theatervoorstellingen nog een andere functie. “Het
is de bedoeling het publiek voor een
nadere uitleg over het product naar
het aspergepaviljoen te leiden. Daar
kan men bijvoorbeeld `live´ het steken
van de asperge bekijken. We zijn tot
nu toe heel tevreden over het aantal
bezoekers van het aspergepaviljoen en
ik durf daaruit te concluderen dat onze
opzet is geslaagd”, zegt Richard Wilms
tot besluit.
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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.

Kermis Horst
Tijdens de afgelopen voorjaarskermis hebben we als PvdA-PK met een
flink aantal bezoekers, exploitanten en horecaondernemers gesproken
over de opzet van de kermis. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben
we via de verschillende sociale media, mijn weblog en face-to-face aan
een grotere groep betrokkenen gevraagd wat ze van de huidige opzet van
de kermis vinden.
De meningen die we kregen,
variëren, maar zijn onder te verdelen
in een aantal opmerkingen. Moeten
er een of twee kermissen zijn? Moet

de kermis van zaterdag tot en met
woensdag duren of kan hij beter van
vrijdag tot en met dinsdag worden
gehouden? Moet de horeca worden

uitgedaagd een groot entertainment
aanbod neer te zetten of moeten er
zoals nu meerdere kleinschalige zaken
worden georganiseerd?

Huidige opzet van de
kermis herzien
Is de locatie van de attracties in
relatie tot de horeca goed of moet daar
in geschoven worden?

Omdat wij als fractie vinden dat het
in het belang van Horst, en daarmee
de gemeente Horst aan de Maas, is dat
de Horster kermis zo succesvol mogelijk
is hebben we het college gevraagd
hierover met alle belanghebbenden,
van bezoekers tot horeca tot exploitanten, in gesprek te gaan en op basis
van deze gesprekken te bekijken of de
huidige opzet van de kermis herzien
moet worden.

Als fractie hebben we al veel
reacties gehad over de mening van
Horst aan de Maas, maar blijf reageren en laat ons weten hoe volgens
jullie de kermis er uit zou moeten
zien. Dit kan via www.roybouten.nl of
via www.pvdapk.nl

Roy Bouten,
namens de PvdA-PK fractie

Bibliotheekwerk Horst aan de Maas
Als fractie hebben we, mede naar aanleiding van onvolledige berichtgeving in verschillende media, vele tientallen vragen gekregen over ons
standpunt over de sluiting van bibliotheken in Horst aan de Maas. Naast
dat we deze mensen allemaal een direct antwoord hebben gegeven,
willen we ook deze mogelijkheid aangrijpen om nogmaals duidelijkheid te
scheppen.
In de laatste raadsvergadering
hebben we letterlijk het volgende
gezegd: “Het bibliotheekwerk is aan
hervorming toe. Minder geld van de
gemeente naar stenen en meer naar
boeken en digitale ontsluiting.” We

hebben het hierbij echter niet over
sluiting gehad, maar creatieve oplossingen voorgedragen. Zo hebben we ook
letterlijk gezegd: “De kosten voor het
gebouw in Horst zijn fors. Een optie kan
zijn om te zoeken naar medehuurders

en de vloeroppervlakte van de bieb
te verkleinen. Met een goede digitale
ontsluiting hoeven ook niet meer
alle boeken zichtbaar te zijn voor het
publiek waardoor ruimte kan worden
bespaard.”

Hervorming
bibliotheekwezen
Tenslotte hebben we gevraagd naar
de mogelijke effecten van volledige
sluitingen en de mogelijkheid geopperd

om deze bibliotheken als schoolbibliotheek te kunnen behouden. In de
tweede termijn van deze behandeling heb ik namens de PvdA-PK fractie
gezegd dat we om te beginnen
“onszelf, met het college, de opdracht
moeten geven om te bediscussiëren
hoe dat wij naar de hervormingen
rondom het bibiotheekwezen kijken.”
Met andere woorden: wij hebben niet
gepleit voor een sluiting van een of
meerdere bibiotheken, maar pleiten
al jaren voor een hervorming van het

bibliotheekwerk waarbij we kiezen
voor kwaliteit voor al onze inwoners. Op basis van deze, mede door
ons voorgestelde, visiebijeenkomst
vallen eventuele besluiten over hoe
de bibliotheek van de toekomst is
ingericht waarbij voor ons leesbevordering, bestrijding analfabetisme
en kwalitatieve kansen voor onze
inwoners centraal staan. Reacties zijn
uiteraard welkom.
Roy Bouten,
namens de PvdA-PK fractie

Ondanks overschot toch bezuinigingen
en sluiting van bibliotheken
In de vergadering van 22 mei van de gemeenteraad is gesproken over
de uitgangspunten voor de begroting van 2013 en de voorstellen van de
diverse partijen met betrekking tot de bestedingen en de bezuinigingen in
dat jaar: de Kadernota.
Het is een jaarlijks terugkerend
ritueel en dit jaar nog belangrijker
vanwege de bezuinigingen, die door
Den Haag zullen worden opgelegd.
Belangrijk daarbij is de huidige financiële situatie. Dit zijn de feiten: de
jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van ruim 1,6 miljoen euro.
De verwachting is dat het cumulatieve

saldo van de begrotingen tot en met
2016 ruim 4 miljoen euro (positief!) zal
zijn. De hoogte van de huidige reserves
van onze gemeente bedraagt circa 61
miljoen euro.
Dat is zeer riant en daarvoor heeft
D66 dan ook het college, de ambtelijke
organisatie (en de raad zelf) uitbundig
geprezen. Een dergelijke riante positie

geeft de plannenmakers mogelijkheden.
En daar zit hem nou net de kneep.
Het huidige college is niet van plan
deze riante positie te gebruiken voor
het behoud van voorzieningen, die
voor veel burgers zeer belangrijk zijn
zoals de bibliotheken in Grubbenvorst
en Sevenum en ook wil het college
vasthouden aan de extra bezuiniging
van minimaal 4 miljoen euro.
D66 heeft (net als de SP) aangegeven tegen de sluiting van de
prachtige bibliotheken te zijn, maar wij

waren roependen in de woestijn. CDA,
Essentie en PvdA-Pk willen nog wel
praten over het ontwikkelen van een
nieuwe visie voor de bibliotheek, maar
weigeren het begrote bezuinigingsbedrag van tafel te halen.

Strikt vasthouden aan
extra bezuinigingen
D66 heeft ook als enige ervoor
gepleit om niet zo strikt vast te houden
aan de extra bezuiniging van minimaal
4 miljoen euro, die als uitgangspunt in

de kadernota staat. We hebben gewezen op de riante financiële positie
van onze gemeente, maar ook daarin
stonden wij alleen.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook op zaterdag 2 juni van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl
KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie
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Natuurrijke ﬁetsroutes met
trots onthult in Meterik
Stichting Landschap Horst aan de Maas heeft op zaterdag 26 mei bij molen Eendracht Maakt Macht in Meterik
twee nieuwe en twee uitgebreide fietsroutes gepresenteerd. Het gaat om de Staakbonenroute, de Peel-Heideroute,
de Lochtroute en de Groengroep Landschapsroute. Het traject beslaat in totaal 140 kilometer door het boerenlandschap van Horst aan de Maas.

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

Verse blauwe bessen!
Vanaf heden weer verkrijgbaar in onze
gekoelde verkoopautomaat.
Voor kadopakketten en blauwe bessenprodukten
is onze winkel geopend:
Vrijdag 9.00 - 17.30 uur
Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst

WIE JARIG IS TRAKTEERT
gen
Jubileumaanbiedinen
op alle afdeling
Mariette
Mode
geeft
talrijke
kortingen
vanwege
het 10-jarig
jubileum!

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

De fietsroutes die afgelopen
weekend officieel werden geopend
zijn onderdeel van het project
Boerenlandschap Routestructuren van
Stichting Landschap Horst aan de Maas.
Het project, dat wordt gesubsidieerd
door de gemeente, zorgt voor forse
uitbreiding en verbetering van de
wandel- en fietsroutes. Verder staat er
nog een uitbereiding van 100 kilometer
op het programma rond de kernen van
Meerlo, Swolgen, Meterik, Hegelsom en
America.
Volgens Ton van Hoof, voorzitter
van Stichting Landschap Horst aan de
Maas, is er nog veel werk aan de winkel, maar getuige zijn lovende woorden
over de samenwerking, is hij vol
vertrouwen. Ton Wismans van Stichting
Groengroep Sevenum noemt de samen-

werking met Stichting Landschap Horst
aan de Maas een schot in de roos. Hij is
blij dat alles vernieuwd is. “Er stonden
borden langs de routes die nog nooit
vervangen waren of kapot waren. Het
was echt heel hard nodig. We hadden
dit nooit zonder elkaar gekund.
Momenteel wordt bekeken of interactieve routes, zoals een schatgraversroute, mountainbikeroute, skateroute
en een bijzondere bomenroute, gerealiseerd kunnen worden. Ton van Hoof is
in ieder geval enthousiast. “We hebben
nu bijna alle kanten van de gemeente
voorzien. De enige witte vlek die we
nog willen dichten als daar budget voor
is, is het gebied rond Meerlo, Tienray
en Swolgen.”
Burgemeester Kees van Rooij, die al
fietsende de borden mocht onthullen,

droeg de verenigingen en vrijwilligers
een warm hart toe. “Ik mag trots zijn
op de inwoners van mijn gemeente. Er
staat nog veel op de planning, maar
met jullie samenwerking kan er misschien nog wel veel meer gerealiseerd
worden.” Hij denkt dat de fietsroutes
veel aandacht gaan krijgen van toeristen. “Het zijn mede de toeristen die
vroegen om meerdere routes. Doordat
die nu gerealiseerd zijn, wordt onze
gemeente nog aantrekkelijker. Niet
alleen door het mooie landschap en de
historie, maar ook door de mensen die
er aan werken.”
Op de folders van alle gerealiseerde
fiets- en wandelroutes moet nog even
gewacht worden. De routes zijn wel
alvast te downloaden via
www.horsterlandschap.nl

MS Fonds zoekt collectanten
Volgens het Nationaal MS Fonds zijn de inwoners van Horst gul en geven ze graag tijdens de MS collecteweek.
Het MS Fonds heeft echter een probleem: met het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren
aangebeld worden.
Het Nationaal MS Fonds zoekt
daarom meer collectanten voor de
MS Collecte. “Vorig jaar zijn er zeven
collectanten langs de deuren gegaan,
maar dat is echt te weinig”, zegt
Pamela Zaat van het Nationaal MS
Fonds. “Om bij alle 12.060 inwoners
aan te bellen moeten er eigenlijk
ruim 51 collectanten zijn”, vervolgt

ze. Over MS wordt vaak gedacht dat
het een spierziekte is. Maar MS is een
zenuwziekte, waarbij de beschermlaag
rondom de zenuwen, het zogeheten
myeline, wordt aangetast. Hierdoor
kunnen de signalen vanuit de hersenen
de spieren moeilijker bereiken of zelfs
helemaal niet. Bewegen kan daardoor
steeds moeilijk worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief
op de gebieden voorlichting, coaching
én onderzoek. De MS collecteweek is
van 19 tot en met 24 november. Voor
meer informatie, neem contact op
met Pamela Zaat via pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Voor meer informatie over het fonds,
kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Veldverkoop en kruidenworkshop
Zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst start op zaterdag 2 juni weer met hun veldverkoop. Vanaf dan is
de tuin elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend voor geïnteresseerden. In de veldkraam zijn verse
groenten en kruiden te vinden en er is gelegenheid om de tuin te bekijken.
Daarnaast organisert De Vrije
Akker op vrijdag 15 juni van
09.45 tot 11.45 uur een workshop
Kruiden in de keuken. Tijdens deze
workshop behandelen ze verschillende manieren om kruiden op een
makkelijke en snelle manier in de

maaltijd te verwerken, zoals in dips,
spreads, soep, in nagerechten en
in dressings. Ook het inmaken met
kruiden komt aan bod, in olie en
in azijn. Inbegrepen zijn een rondleiding door de kruidentuin, zelf leren
oogsten, verschillende gerechtjes

maken en proeven en zelf een olie
of kruidenazijn maken om mee naar
huis te nemen.
Voor meer informatie en aanmelding voor de workshop, kijk op
www.devrijeakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com
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Ook voor mensen zonder Kadett

Opel Kadett-treffen in
Kronenberg
De Opel Kadett C Club Nederland organiseert van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni haar 22e Internationale
Kadett C meeting op het evenemententerrein bij Manege d’n Umswing in Kronenberg. Deelnemers uit diversen
landen hebben zich aangemeld. Het terrein is vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur geopend.

verenigingen 23
Open repetities

Koninklijke Harmonie
Horst werft leden
Elk jaar organiseert de Koninklijke Harmonie van Horst activiteiten om
nieuwe leden te werven en zich te kunnen verzekeren van nieuwe aanwas,
waardoor het harmonieorkest en de slagwerkgroep in stand gehouden
kunnen worden. Hiervoor organiseren ze ook een open repetitie.
De afgelopen tijd zijn er
op de basisscholen door een
aantal muzikanten workshops
gegeven. Na de zomervakantie
gaan de muzieklessen voor de
leerlingenopleiding weer van
start. De Harmonie wil de jeugd
hiervoor enthousiast maken door de
mogelijkheid te geven om twee open
repetities te bezoeken en te kijken wat
er allemaal te zien en te beluisteren
valt. De open repetitie van het

jeugdharmonieorkest is op donderdag
31 mei van 18.45 tot 19.45 uur en
op dinsdag 5 juni is de repetitie van
de slagwerkgroep van 20.00 tot
21.30 uur. Beide repetitie zijn bij café
De Lange aan het Wilhelminaplein in
Horst. Leden van de jeugdcommissie
zijn aanwezig voor het beantwoorden
van vragen. Aanmelding bij de
harmonie kan tot eind juni bij Leo Huijs
op 077 398 19 75 of via
jeugdorkest@harmonievanhorst.nl

Gezamenlijke collecte
America
In America wordt dit jaar voor de zesde keer de gezamenlijke
nationale collecte gehouden.

De deelnemers kunnen op het
terrein kamperen en hebben dan het
hele weekend de tijd om elkaars Kadett
te bewonderen, op onderdelenjacht te
gaan, of juist zelf onderdelen verkopen.

Uitdagingen
Op vrijdagavond kunnen de
deelnemers en diverse clubs elkaar
uitdagen voor een ludiek spel, een
biertje drinken en feesten op de muziek
van de dj. Op zaterdagavond is er eerst

een kinderdisco.
De Manegehal is voor eten
en drinken: ’s morgens is er de
mogelijkheid om te ontbijten en de
hele dag kan men hier terecht voor
koffie, thee of een drankje.

Kinderen kunnen zich
uitleven
Kinderen kunnen zich uitleven op
het springkussen of in de kinderhoek

deelnemen aan een kleurwedstrijd.
Op zondagmiddag wordt het weekend
afgesloten met de prijsuitreiking voor
de mooiste Kadetts in de verschillende
categorieën. Er zijn bekers voor de
verschillende types Kadett C.
Ook mensen zonder Kadett C
zijn van harte welkom om te komen
kijken. Voor meer informatie kijk
op www.opelkadettcclub.nl of bel
Jolanda Versleijen, na 19.00 uur, op
06 30 64 43 35.

Hiervoor ontvangt iedere
Americaan eind mei een envelop
in de brievenbus met daarin een
invullijst, waarop alle deelnemende
fondsen staan. Op deze lijst vult men
in welk bedrag men wil schenken aan

een bepaald fonds. Dit kan uiteraard
ook een bijdrage aan meerdere
fondsen zijn.
De enveloppen worden weer
opgehaald door collectanten in de
week van 4 tot en met 8 juni.

’t Zoemhukske Horst

Solitaire bijen
In het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst kunnen
geïnteresseerden op zondagmiddag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur van alles
te weten komen over de solitaire bijen.

BEKIJK HET VOLLEDIGE
AANBOD OP ONZE WEBSITE
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

HORST
LIBRIJE 48

BROEKHUIZENVORST
OP DE SPEKT 78

AMERICA
KABROEKSTRAAT 10- 12
REKKELIJKE
ZÉÉR AANTM
S
BODE PRIJ

Vrijstaand woonhuis gelegen op een op mooie
locatie nabij het centrum. Geheel omsloten
achtertuin op het zuiden met speels niveauverschil.
Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 405 m2. Inhoud 420 m3.

Modern appartement gelegen op de 3e etage. Eigen
parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen maar
liefst 64 m². 3 slaapkamers en badkamer. Keuken
nog naar eigen wens in te richten. Lift aanwezig.
Woonoppervlakte 120 m². Inhoud 385 m³.

Wonen in prachtige omgeving nabij de Maas en
bossen? Alle voorzieningen op loopafstand?
Uitstekend onderhouden vrijstaande woning gelegen
op royaal perceel met veel privacy. Vrijstaande
garage met vliering, schilderwerk vernieuwd 2011.
Perceelsoppervlakte 668 m². Inhoud 520 m³.

VRAAGPRIJS E 225.000,- k.k.

KOOPSOM € 275.000,- v.o.n.

VRAAGPRIJS € 275.000,- k.k.

Extra kijkdagen:
9 juni 2012 11.30 uur - 13.00 uur
16 juni 2012 11.30 uur - 13.00 uur
Biedingen kunnen worden uitgebracht van
9 t/m 30 juni 2012

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

WWW.ERAMAASREGIO.NL
HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 9

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

NIEUW

GRUBBENVORST
DORPSTRAAT 8-10

NIEUW

Uitstekend onderhouden vrijstaande bungalow
met garage gelegen op ruim perceel. Zeer ruime
woonkamer en prachtige tuinkamer. Dak vernieuwd
in 2003. Woning is instapklaar. Perceeloppervlakte
1284 m². Inhoud 630 m³

Vrijst. levensloopbestendig landhuis nabij centrum.
Inpandige garage en vrijstaand tuinhuis in ruime
tuin met veel privacy. In totaal 5 slaapkamers.
Kortom: een prima woning waar je zó in kunt!
Perceeloppervlakte 1390 m². Inhoud ca. 945 m³.

Prachtig karakteristiek herenhuis met een rijke
historie gelegen op ruim perceel. Separate kantoor
c.q. praktijkruimte met eigen ingang.
Diepe achtertuin op het zuiden. Ruime garage.
Keurig onderhouden. Perceeloppervlakte 920 m².
Inhoud 1050 m³.

VRAAGPRIJS € 375.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 449.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 575.000.- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

In tegenstelling tot de honingbij, die met duizenden soortgenoten
samenwoont, leeft de solitaire bij
alleen en legt in holletjes in de grond
haar bevruchte eitjes. Er zijn talloze
soorten solitairen zoals de behangersbij, de wolbij, de metsel, ieder soort
haalt haar voedsel van specifieke
bloemen. De solitaire bij legt een
bevrucht eitje en wat stuifmeel in een
broedcel en sluit dat af, daarna weer
een eitje en wat stuifmeel, nog een
afsluiting en zo verder tot het langwerpige buisje gevuld is. De jonge bijtjes

komen pas het volgend voorjaar uit
om dan de cyclus te herhalen. Solitaire
bijen steken niet en een nestgelegenheid maken voor deze insecten
in de tuin is gemakkelijk. Dit wordt
zondag dan ook gedemonstreerd. IVN
Maasdorpen heeft ervoor gezorgd dat
er in de tuin van het praktijkcentrum
een bijenhotel werd geplaatst. Ook
kan men nader kennis maken met
hommels, hoe zien ze eruit, hoe ze
hun nest maken en hoe hun levenscyclus is. Voor meer informatie, kijk op
www.zoemhukske.nl
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Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
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
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Zeven jubilarissen tijdens Kolckconcert

365 jaar lid,
een huldiging waardig
Tijdens het Kolckconcert op zondagmiddag 10 juni op de binnenplaats van Hoeve de Kolck in Broekhuizenvorst
worden zeven jubilarissen van fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen in het zonnetje gezet. Opvallend is dat onder de
jubilarissen drie broers en twee broers zijn.

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

•

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

PERKPLANTEN
NU 25% KORTING
Dagelijks van 9.00-18.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

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

Heerlijk asperges eten!
De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

verse aardbeien
van de volle gron
d
rood en dik,
sappig en rijp

de smaken lambad
darselect, korona, a, elianny,
sonata en elsanta

vanaf €

1,00 per 500 gr
op=op!

Samen zijn de zeven jubilarissen 365 jaar lid van fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen. Haij
Derikx, Frans Derikx, Nol Clabbers en
Wim Clabbers zijn 60 jaar lid. Antoon
Hanssen en Jeu Derikx zijn 50 jaar lid
en Harrie Verheijen is 25 jaar lid. Haij
Derikx begon zijn muzikale loopbaan op
bugel, speelde daarna enkele jaren op
de piston en ging weer terug naar de
bugel. Haij was bijna 30 jaar bestuurslid
en was lange tijd lid van de activiteitencommissie. Frans Derikx begon
als kleine tromslager en eind jaren
50 werd hij de drapeaudrager. In 1990
schonk hij het huidige vaandel aan de
fanfare. Nol Clabbers speelt al 60 jaar
bugel. Zijn broer Wim begon op bugel,
maakte een uitstapje naar sopraan en
ook hij kwam terug naar bugel. Wim
was lid van de muziekcommissie en is
onderdirigent van de fanfare. Antoon

Hanssen begon op hoorn, speelde
enige jaren trombone en daarna tuba.
Hij was enkele jaren bestuurslid en
coördinator bij verschillende activiteiten. Jeu Derikx begon op alto, speelde
enige jaren piston en daarna hoorn
en is in 1976 overgestapt naar de
bariton. Hij is bijna 34 jaar archivaris
van de fanfare en al 22 jaar lid van de
activiteitencommissie. Ook verzorgt Jeu
het verenigingsblaadje ’t Nootje. Harrie
Verheijen begon op hoorn en ging
via trombone naar bugel. Hij is sinds
enkele jaren lid van de muziekcommissie. Hij is de oprichter van joekskapel Zuk ma Uut en was enkele jaren
voorzitter van jeugdfanfare BMBM.
De jubilarissen hebben vele hoogtepunten met de fanfare meegemaakt.
Niet alleen werden goede resultaten
behaald op de concoursen, maar waren
er ook vele mooie concerten in binnen

en buitenland. Hoogtepunten zijn het
defilé Schutzenfest in Neuss in 1967,
het defilé op Paleis Soestdijk in 1968,
de wereldpremière van Fluit en Fanfare
in mei 1970 in Paradiso in Amsterdam,
en het 100-jarig en 125-jarig jubileum
van de fanfare. Tijdens het Kolckconcert
zijn enkele prominente gasten aanwezig, zoals Raymond Knops, voorzitter van de Limburgse Muziekbond
en wethouder Ger van Rensch van
Gemeente Horst aan de Maas. Zij
spelden tijdens de huldiging de versierselen op en reiken de oorkonden uit.
Deelnemers aan het concert zijn fanfare
Velden, jeugdfanfare BMBM, St. Petrus
Banden Venraij en de fanfare van
Broekhuizenvorst en Ooijen. Speciaal
voor de jubilarissen speelt de kapel
Freunden Echo uit Overloon. Het concert
begint om 13.00 uur en iedereen is van
harte uitgenodigd. Toegang is gratis.

Spinning marathon
Op 16 juni wordt er bij Rongen Sport in Horst een spinning marathon voor Duchenne georganiseerd. Tijdens
deze marathon kan men van 13.00 tot 16.00 uur spinnen. Elk uur start er een nieuwe groep.
Het goede doel waarvoor via deze
marathon zoveel mogelijk geld opgehaald wordt, is Duchenne Heroes, een
initiatief om geld bijeen te krijgen
voor onderzoek naar de ziekte van
Duchenne. Dit is een spierziekte die
vooral bij jonge jongens voorkomt.

Door onderzoek is de levensverwachting voor deze jongens al fors
toegenomen.
Deelnemen aan deze marathon kan
op verschillende manieren, individueel
of in een team van drie personen. Men
kan zich inschrijven om één of meer-

dere uren mee te doen en betaalt
inschrijfgeld. Geheel gratis ontvangt
elke deelnemer een promotiepakket
met daarin nuttige zaken voor tijdens
de marathon en ook voor erna.
Voor inschrijven, ga naar
www.mudhunters4duchenne.nl

Open dag jeu de boulesbaan
De gerenoveerde jeu de boulesbaan in Swolgen wordt zondag 3 juni in gebruik genomen als voorproefje op het
seizoen 2012. De open dag duurt van 12.00 tot 18.00 uur en is bij het Pastoersweike in Swolgen, waar de baan ligt.
De baan is door de jeugd van
jeu de boulesclub Swolgen zelf
gerenoveerd. Om het geheel een
feestelijk tintje te geven is voorzitter
Fred Bisschop van petanqueclub
Venlo uitgenodigd. Ook wordt er

een demonstratie verzorgd door een
ervaren balspeler. Zelf start de JDB-club
aan het seizoen met achttien personen
tussen de 18 en 40 jaar. De dag wordt
op z’n Frans gezellig gemaakt onder
het genot van baquette met wijn en

andere lekkernijen. Op 10 juni start de
competitie. Belangstellenden zijn van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen.
Voor meer informatie, bel
Tim Groetelaers op 06 23 72 10 74.
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De dorpsraden stellen zich voor, deel 12

Je kunt niet om Tienray heen
De nieuwe dorpsraad van Tienray is sinds enkele maanden weer in bedrijf. Zeven vrouw en man sterk hebben
een frisse doorstart gemaakt en ontplooien nieuwe initiatieven die het wonen en komen in Tienray
veraangenamen.

van Maarschalkerwaard. “Wij staan
gewoon tussen de Tienraynaren.”
Christel Heldens vertelt: “Zo ben ik pas
aangeschoven bij een werkgroep die
Klein Lourdes een eigentijdse draai gaat
geven. Ik woon pas twee jaar in Tienray
en ik verwacht op deze manier meer
binding met het dorp te krijgen.”

Vernieuwde opzet
Tienderse kermis

Erik van Maarschalkerwaard, Christel Heldens, Arjanne van ´t Klooster,
Melissa Gerritsen-Voorn en Gerard Witlox. Niet aanwezig: Anthony van Baal en Jos Hogenkamp
“We pakken een aantal zaken
anders aan”, vertelt Melissa GerritsenVoorn. ”Zo gaan we de band met
het dorp en de Tienraynaren verder
vergroten, onder meer via de sociale
media. Dat is Jos Hogenkamp (vanavond afwezig) zijn ‘pakkie-an’. Op
Facebook hebben we op dit moment

al meer dan 150 vrienden. Wij zien de
sociale media als een van de middelen
om meer interactie met de inwoners
te krijgen. Verder heeft ieder raadslid
zijn eigen sociale contacten. De nieuwe
raad is ontstaan uit een groep mensen
in de leeftijd van 28 tot 56 jaar met
een grote variatie in belangstelling,

LOTTUMSEWEG 53 • 5971 BV • GRUBBENVORST
T: 077 - 3663168 • WWW.BENSGRUBBENVORST.NL

Wegens omstandigheden zijn wij helaas

“SERVICE
ZOALS
SERVICEin BEDOELD
genoodzaakt
onze vestiging
GrubbenvorstIS”
per 1 juni 2012 te sluiten.

MAAKUiteraard
GERUST EEN
AFSPRAAK
EN LAAT
U VRIJBLIJVEND
INFORMEREN
bent
u van harte
welkom
in onze vestiging

in Stevensbeek.

beroep en politieke voorkeur. Er is
bewust gezocht naar een veelzijdige
samenstelling van de dorpsraad.” In
de raad zitten drie oud-raadsleden.
Anthony van Baal heeft zich weer op
zijn oude stek als voorzitter genesteld.
“Er is een duidelijke taakverdeling
afgesproken”, vertelt raadslid Erik

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl

altijd naar wens.

Henrie Bens en medewerkers

AUT
AUTOBEDRIJF
RIJF

Dovend vuurtje
opnieuw
aanwakkeren
”Zo hebben wij 30 km-stickers
uitgedeeld onder de bewoners
van 30 km-zones, die zij duidelijk
zichtbaar op hun vuilniscontainers
hebben geplakt. Verder zijn we nog
bezig met omleidingsroutes voor
vracht- en landbouwverkeer in het
dorp.” Op de vraag wat de rol van
Erik van Maarschalkerwaard in de
dorpsraad is, antwoordt hij: “Ik doe
de afwas.” Lachend vult Arjanne hem
aan: “Jij bent de creatieve kracht in
de raad. En de ogen en oren van het
dorp en dat is voor Tienray uitermate
belangrijk.” De dorpsraadsleden
zien zichzelf stuk voor stuk als een
verbindingsstuk tussen inwoners,
werkgroepen en de gemeente. “Het
is beslist niet de bedoeling dat wij
overal een vinger in de pap hebben”,
zegt Gerard. “Wij proberen vooral
te faciliteren. Als een project of
probleem te lang voortsleept moeten
we zo af en toe een dovend vuurtje
opnieuw aanwakkeren, maar dat
hoort erbij.”

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

Slagerij is open van woe t/m za
Catering leveren wij 7 dagen per week

Bedankt voor het in
gestelde
Een ons
auto
van vertrouwen.
Bens....

Het dorpsontwikkelingsplan (DOP)
Tienray dat in 2009 is gepresenteerd
staat nog steeds centraal. “Het DOP
gaat in op de ideeën van de inwoners
zelf en het moet gezegd: ons dorp
wordt steeds mooier”, vertelt Arjanne
van ´t Klooster, secretaresse van de
dorpsraad. Gerard Witlox vult haar aan:
“Het DOP laat zien dat verbindingen
leggen tussen mensen heel belangrijk
is. Ik neem de ‘portefeuille’ accommodaties voor mijn rekening en dan zie je
hoe je door slim samenwerken tussen
verschillende groepen oplossingen
bedenkt. Neem nou het Parochiehuis.
Daar zouden de ouderen in het dorp
overdag prima hun dagactiviteiten
kunnen doen, terwijl het verenigingsleven ´s avonds gebruik kan maken van
dezelfde accommodatie.” Melissa: “Nog
zo´n mooi voorbeeld van samenwerking
is de vernieuwde opzet van de kermis
in Tienray. De dorpsraad nam het initiatief in samenwerking met OJC Gaellus
en nu draagt de soos het organiseren
van de vernieuwde Tienderse kermis
vrijwel zelfstandig.”

Melissa zit in de werkgroep verkeersveiligheid. “Ook daar zie je hoe
belangrijk de betrokkenheid van de
Tienraynaren is. Wij willen de mensen
meer bewust maken van verkeersonveilige situaties in het dorp en richten
daar onze acties op.”

Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05
Volg ons ook via

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

gratis wegen

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Flores in Terra BV

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
Cateringservice
Jolanda Pouwels

De specialist in kuipplanten, exoten en mediterrane planten.

OPEN DAGEN 2012 op 20.000 M

2

Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 2 juni
t/m maandag 11 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur

Zet ook met vaderdag
iets lekkers op tafel!

Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Motonostalgia Griendtsveen

donderdag vrijdag zaterdag
★ Italiaanse bollen
3 stuks E 1,25
★ Roomboter kruimelvlaai
van E 7,60 voor E 6,75

Brommers kieken

maandag dinsdag woensdag
★ Oranje donuts
Brood- en Banketbakkerij
4 voor E 3,00
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
★ Kampioentjes 4+1 GRATIS
Fax 077-396 13 92

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

NKOSTEN!

NU 6% BTW

EN LOO
, SANITAIR
S
L
E
G
E
T
P
O

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.

5r
2a
ja

In Griendtsveen was het afgelopen weekend feest voor liefhebbers van oude bromfietsen, motoren en auto´s. In
en rond De Zaal stonden tientallen oldtimer brommers opgesteld en vond een onderdelenbeurs plaats. Centraal
stond dit jaar het merk NSU, dat zowel bromfietsen, motoren als auto´s heeft gebouwd. Bovendien waren voor de
brommers, motoren en auto´s speciale toertochten uitgezet.

Het was al vroeg op de dag een
plekje in de schaduw opzoeken voor
de deelnemers aan MotoNostalgia. In
een zonovergoten Griendtsveen vond
voor het tweede opeenvolgende jaar
het evenement rond oude bromfietsen,
motoren en auto´s plaats. Dat NSU
centraal stond was overduidelijk want
naast een grote rij bromfietsen en
motoren konden ook diverse modellen

van NSU-auto´s bewonderd worden. De
organisatie had kosten noch moeite
gespaard om er een feestweekend
van te maken. Naast de activiteiten
rond de twee- en vierwielers konden
liefhebbers van de sfeer van de
jaren 50 en 60 naar het petticoat en
vetkuivenbal en voor de kleinsten
was er een kinderkermis. Op zondag
vond een toertocht voor brommers

en oude motoren door de Peel plaats,
terwijl maandag de auto´s aan de
beurt waren. Het ligt in de bedoeling
om van MotoNostalgia een jaarlijks
terugkerend evenement te maken,
als vervanging van de kermis in
Griendtsveen.
Voor meer foto’s
van MotoNostalgia,
zie www.hallohorstaandemaas.nl

Meterik en America

Uitwisselingsconcert
Fanfares
Op zaterdag 2 juni om 20.00 uur verzorgen fanfare Concordia uit Meterik en fanfare St. Caecilia uit America een
concertavond in het MFC te Meterik. Het concert is voor beide fanfares een oefening voor het peeltoernooi.

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

Kijk ook eens op insectenw
ering.com
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

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

011120023

•
•
•
•

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d
Voor fanfare Concordia zal 2012 een
extra spannend jaar worden. Zij nemen
in oktober ook deel aan het bondsconcours in de Oranjerie in Roermond.
Zij brengen met het concourswerk
Grijsoord een zeer aangrijpend muziekwerk ten gehore. Ook St. Caecilia

probeert het publiek te raken met het
muziekwerk Goodnight Sarajevo van
Leon Vliex. Door het aankondigen van
de te spelen muziekwerken, waarbij
vooral het verhaal achter de muziekcomposities vaak intrigeert, gaat de
muziek nog meer tot de verbeelding

spreken en kunnen de muzikanten en een luisterend publiek vaak
de emoties en bedoelingen van de
componist voelen. Fanfares Concordia
en St. Caecilia nodigen iedereen uit om
bij dit bijzondere concert aanwezig te
zijn. De entree is gratis.
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Zomercarnaval

Bert vaan Alberts Toën
Bert vaan Alberts Toën (Bvat) gaat nog een keer optreden. Bvat was in
begin jaren 80 een groep die zich afzette tegen het conservatieve Horster
carnavalsgebeuren. De prins werd ver van het volk in de bus rondgereden en
onderscheidingen die juist als protest tegen de gevestigde orde bedoeld
waren, werden weer als uitermate belangrijk gezien.
De carnavalsnummer van Bert
vaan Alberts Toën na bijna dertig jaar
nog steeds gedraaid en uit volle borst
meegezongen, het zijn echte klassiekers geworden. De moëiste mus vaan
Horst, Wer genne preens dit joar en
het door de Heideroosjes gecoverde
Padvindersclub kunnen door de gehele
Horster bevolking worden meegezongen. Op zaterdag 16 juni wordt dat

oude Mission Impossible-gevoel nog
eens gevoeld bij het echt allerlaatste
optreden van Bert vaan Alberts Toën,
in de originele bezetting uit 1984. Op
het programma op 16 juni staan ook
Joske en Jori, Ald Iëzer, Ivan en Frank,
Dansgarde Laura, Topatinga, Chris en
Sven, Drie vaan de Wortelepin, Thei en
Marij, Thijssen en Co, Bert vaan Alberts
Toën en W-Dreej.

Boekje open: Limburgs
verleden verteld
Tot november is in Museum De Locht in Melderslo een interessante
tentoonstelling ingericht over de maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950. Op zondag 3 juni
wordt een lezing georganiseerd over dit onderwerp.
Er zijn in die periode tal van
veranderingen opgetreden, zoals
op het terrein van het boerenleven,
de vakbonden, het onderwijs en de
infrastructuur. Het is een ontwikkeling
‘van karrenspoor tot A73’ en ‘Van
keuterboer tot agrarische ondernemer’.
Om aan deze expositie extra aandacht

te schenken wordt op zondagmiddag
3 juni om 14.00 uur over dit thema
een lezing gegeven door de heer Van
Bergen. Op diezelfde middag is er een
demonstratie likeur maken. Museum
De Locht is alle dagen open van 11.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

Broekhuizense
exposeert bij BiblioNu
De hele maand juni is bij BiblioNu in Horst werk te zien van Jeanne
Poulussen. Poulussen, sinds 2004 woonachtig in Broekhuizen, is sinds
enkele jaren actief en gepassioneerd bezig met tekenen en schilderen.
Zij werkt vooral met aquarel, maar ook met olie- en acrylverf, henna,
potlood en pastelkrijt.

Sevenum Opel GT city
Een weekend lang was Sevenum Opel GT City. Naar verluidt waren 230 exemplaren van deze
legendarische sport coupé van Opel in het weekend van 26 en 27 mei neergestreken op De Schatberg in
Sevenum. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje stonden de auto’s rij aan rij naast elkaar opgesteld, waarbij
hun eigenaren net zo leken te glimmen als de GT’s zelf. Met dit evenement werd het 35-jarig bestaan van de
internationale Opel GT Club gevierd. Er waren exemplaren uit Nederland en Duitsland, maar ook Zwitserland
en Frankrijk waren goed vertegenwoordigd. De Opel GT, ook wel de ‘poor man’s Corvette’ genoemd was
begin jaren zeventig voor velen een droomauto. Tijdens de meeting waren naast de oorspronkelijke GT ook
de nieuwe modellen te bewonderen.
Voor meer foto’s van de Opel GT meeting, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Jeanne’s collectie omvat een grote
diversiteit aan originele onderwerpen:
van realistische portretten tot abstracte
figuren en van bloemen en natuurgezichten tot stillevens. Jeanne: “Al
mijn werken zijn mijn ‘kindjes’, maar
inmiddels is de verzameling zo groot
geworden, dat ik deze graag wil delen
met anderen, en dus ook wil verkopen.
Voor zeer toegankelijke prijzen, dus

voor ieder bereikbaar.”
Poulussen begon met tekenen als
rouwverwerking na het verlies van haar
dochter in 1998. Het helende effect
hiervan, zelf ervaren, deelt zij inmiddels met anderen in haar praktijk door
middel van sessies waarin men met
diverse materialen intuïtief of meditatief kan werken. Ook geeft zij les aan
beginners in groepsverband.

Onderz ek
& Analyse

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

It’s Clean

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

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

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/isabel
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Nieuws van

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

26 juni 2012: Ledenbijeenkomst Rabobank Maashorst

De coöperatie groeit en
bloeit op de Floriade!
Op dinsdagavond 26 juni vindt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van
Rabobank Maashorst plaats op een bijzondere locatie, het Congrespaviljoen
gelegen op het Floriade-terrein. Op deze avond presenteren wij alle leden
van Rabobank Maashorst een gevarieerd programma.
Programma:
Vanaf 18.45 uur

Parkeren op parkeerterrein voor bezoekers. Vervolgens reist u
met de shuttlebus naar de ingang van het Floriadeterrein. Houd er
s.v.p. rekening mee dat de reistijd ca. 20 minuten in beslag neemt.
Vanaf 19.00 uur Ontvangst met een hapje en drankje
20.00 uur
Interviews door Simone van Trier met:
● Rob Knoops (Directievoorzitter Rabobank Maashorst)
● Ge Vossen (Voorzitter Raad van Commissarissen)
● en vertegenwoordigers Ledenraad van Rabobank Maashorst
20.45 uur
Korte pauze
21.15 uur
Prof. dr. Willem Vermeend
22.00 uur
Optreden delegatie Horster Revue
22.30 - 23.30 uur Gezellig samenzijn / afsluiting

Als gast hebben wij prof. dr. Willem
Vermeend uitgenodigd, één van de grote

specialisten op financieel en fiscaal
terrein in Nederland. Hij zal o.a. ingaan
op de economische, financiële en
politieke ontwikkelingen in ons land
en daarbij een verbinding leggen met
de regio Noord-Limburg. Een unieke
kans voor leden van Rabobank
Maashorst om de visie van Willem
Vermeend te vernemen.

Maar ook het entertainment ontbreekt
niet. We stellen het enorm op prijs dat
een groep artiesten van de Horster
Revue tijdens deze ledenavond haar
opwachting maakt. Diverse nummers
worden ten gehore gebracht met
begeleiding van het revue-orkest.
Geniet van onze lokale artiesten!
Wij zijn ervan overtuigd dat dit weer
een boeiende avond wordt die een
uitstekende combinatie biedt van
informatie en entertainment.

Meld u tijdig aan via
www.maashorstleden.nl, want
vol is vol. Graag tot ziens op
dinsdagavond 26 juni!
Kijk ook eens opebsite:
nw
sp
onze eciale lede

en.nl

www.maashorstled
Willem Vermeend

Foto: Evert Jan Daniels

1e zaterdag
Datum: Iedere aand
van de m
12.00 uur
Tijdstip: 09.30 - k Maashorst
n
Locatie: Raboba Horst
Centrum
Steenstraat 3
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

Vlnr: Margot Zeevenhoven, Chantal van Kessel en Maja Kateman-van Opbergen

Chantal van Kessel
is Zakenvrouw
Noord-Limburg 2012
Tijdens een avondvullend programma in het Congrespaviljoen op het
Floriadeterrein werden op dinsdagavond 22 mei jl. de drie finalisten aan het
publiek voorgesteld. Ruim 500 gasten uit de hele regio waren aanwezig bij
de uitreiking en stemden mee op hun favoriete zakenvrouw.
Chantal van Kessel, directeur/
eigenaar Interior by B.V. won
uiteindelijk de award ‘Zakenvrouw
van het jaar Noord-Limburg 2012’.

strategische planning en
betrokkenheid. De jury noemde haar
een zeer vrouwelijke noot in een erg
mannelijke omgeving.

De jury lette bij het kiezen van de
winnaar op eigenschappen als visie,
innovatie, doorzettingsvermogen en
leidinggevende capaciteiten.
“De winnende zakenvrouw is een
inspirerend voorbeeld voor andere
zakenvrouwen,” aldus juryvoorzitter
Carla Pluijmaekers.
Margot Zeevenhoven, directeur/
eigenaar Olympia Uitzendbureau werd
door de jury geprezen als een
gedreven onderneemster die met haar
mensen samen het bedrijf heeft
uitgebouwd. Margot laat het bedrijf
groeien met behoud van kwaliteit. Ook
over Maja Kateman-van Opbergen,
directeur/eigenaar Reisbureau Vice
Versa sprak de jury lovende woorden.
Maja weet haar onderneming in deze
moeilijke sectorale markt goed staande
te houden, door nieuwe ideeën en
plannen uit te werken om de markt
naar zich toe te trekken. Chantal van
Kessel, directeur/eigenaar Interior By
B.V. werd geprezen om haar goede

De Rabobanken Maashorst, Peel en
Maas, Venlo en Venray waren in 2012
samen de hoofdsponsor van deze
verkiezing. Alice van de Tillaart,
directeur Bedrijfsmanagement
Rabobank Venray, was onder de
indruk van de professionaliteit. “Het
evenement was tot in de puntjes
georganiseerd en ook op het gebied
van publiciteit heeft de Stichting
Zakenvrouw Noord-Limburg zich van
haar beste kant laten zien. Als
vertegenwoordiger van de
Rabobanken Maashorst, Peel en Maas,
Venlo en Venray feliciteer ik Chantal
van Kessel en wens haar een
fantastisch jaar toe als Zakenvrouw
Noord-Limburg 2012 met veel zakelijke
successen. Uiteraard wens ik ook
Margot Zeevenhoven en Maja
Kateman veel succes.
Ik heb er vertrouwen in dat er ook
volgend jaar weer voldoende goede
kandidaten zijn voor de titel
Zakenvrouw Noord-Limburg.”

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

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.

cultuur 29

31
05

Afscheidsconcert in Bondszaal America

Heideroosjes sluit af
waar het begon
Horster band Heideroosjes neemt afscheid van het Limburgse publiek op
de plek waar het voor hen allemaal begon: America. Op vrijdag 7 september
speelt het viertal in de Bondszaal in America.

Het is de laatste keer dat de band
Heideroosjes te zien is in eigen regio.
Eind september stoppen zij met optreden. De organisatie van het concert in
America is in handen van jongerencentrum Cartouche, dat hiermee haar
35-jarig bestaan viert.
“We wilden de cirkel rondmaken” aldus gitarist Frank Kleuskens.
“Heideroosjes deed haar eerste
optreden in Cartouche in America.”
Nu eindigt de band haar carrière in de
Bondszaal in America. “Cartouche zelf
zijn we ontgroeid, daar passen niet
genoeg fans in”, lacht Kleuskens.
De hele avond zal in het teken
staan van terugblikken. Ook het

voorprogramma bestaat uit bands
die in de jaren 90 bestonden. De
eerste support act is al bekend:
From beyond. De band uit Wanssum
speelden jaren geleden veelvuldig in
het regionale sozencircuit. Op verzoek
van Heideroosjes en Cartouche komt
de band éénmalig weer bij elkaar.
Er wordt nog één support act toegevoegd aan het afscheidsconcert van de
Heideroosjes.
Hun laatste concert in Limburg
begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie over het
concert en de voorverkoop, kijk op
www.heideroosjes.com en
www.ojccartouche.nl Foto: John Klijnen

CherryBomb nog één
keer op vol volume
De band Cherrybomb, met leden uit onder andere Horst en Swolgen, heeft
besloten een punt te zetten achter een jarenlange muziekcarrière. De band
ontstond in 1999 na een try-out tijdens het Boemelweekend in Horst.

Carbootsale Horst
verhuist tijdelijk
Voorheen werd de carbootsale op de Kasteellaan in Horst gehouden, maar vanwege andere evenementen is
de organisatie op zondag 10 juni en zondag 9 september uitgeweken naar het evenemententerrein van
Kasteelpark Ter Horst.

Carbootsale Horst krijgt door
de nieuwe locatie nieuwe kansen
en gaat het groots aanpakken
met 400 standplaatsen met
gebruikte artikelen, antiek,

curiosa en hebbedingetjes. Het
evenemententerrein is bereikbaar via
het Peeldijkje.
De markten van 8 juli en
12 augustus worden gewoon

!

gehouden op en rond de kasteelruïne
aan de Kasteellaan in Horst. De markt
is open van 08.30 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.carbootsalehorst.nl

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!

Zoals bij veel bands heeft ook
CherryBomb in de loop der jaren enkele
wisselingen van bandleden gehad,
maar aan de ‘roots’ van de band staan
nog steeds gitarist Rob uit Horst en
zangeres Anita uit Swolgen.
Sinds 2006 staat CherryBomb in de
huidige samenstelling op de planken
door de uiteindelijke aanvulling van
drummer Ron, bassist Otto en gitarist
Joost. Met een breed en repertoire met
nummers van AC/DC, Bryan Adams,
Guano Apes, Anouk, Status Quo, U2,

Foo Fighters en Skunk Anansie werd
het publiek bediend. De bandleden
zullen ieder hun eigen muzikale pad
gaan bewandelen op zoek naar een
nieuwe uitdaging. CherryBomb zal nog
één keer een optreden geven en wel
op zaterdag 16 juni op het podium van
zaal Wilhelmina in Swolgen. De band
CRE8 gaat ervoor zorgen dat de zaal op
gepaste wijze wordt voorverwarmd en
dj Tim Little zorgt ervoor dat de zaal
niet meer afkoelt. De avond begint om
20.30 uur en de entree is gratis.

HORST

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

Van 13.00 uur
tot 17.00 uur

30

sport
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Strijd om eerste
plaats
Het debuterend jeugdteam van tennisvereniging ’t Löbke uit Swolgen, met
spelers van 14 tot 17 jaar, strijdt zondagochtend 3 juni op sportpark Kerkebos
om de eerste plaats districtscompetitie 2e klasse regio Zuid Voorjaar 2012.

Christiaens Group is een internationaal opererende organisatie die turn-key
oplossingen realiseert in de champignonteelt en afvalverwerking industrie.
Wij zijn een middelgrote organisatie met ruim 100 medewerkers en i.v.m.
onze groei zijn wij op zoek naar de invulling van de volgende functies.

Christiaens Group

Verkoopmedewerker Binnendienst WTB

Je bent verantwoordelijk voor de verkoopondersteuning in technische en commerciële
zin. De nadruk zal liggen op het uitwerken van offertes voor het machine park voor
de productie van grondstoffen voor de Champignonteelt en afval verwerking.
>> christiaens.com/vacatures/VB212.pdf

Christiaens Construction (Bouw)

Meewerkend voorman Staal

Je zorgt voor een optimaal verloop en hoge kwaliteit van vervaardigen van
staalconstructies en staalcomponenten en geeft daar waar nodig leiding aan derden.
>> christiaens.com/vacatures/VS212.pdf

Bouwkundig tekenaar

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van bouwkundige details en componenten.
Belangrijke werkzaamheden zijn het maken van deze details en werkplaatstekeningen.
>> christiaens.com/vacatures/BT512.pdf

Tekenaar WTB

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van klimaatunits en kleine machines.
Het belangrijkste deel van de werkzaamheden bestaat uit het maken van werkplaatstekeningen en plaatuitslagen.
>> christiaens.com/vacatures/TWTB512.pdf

Christiaens Machines (Machines)

Projectleider

Je begeleidt projecten, voor de afdeling machinebouw, van begin tot eind. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit de begeleiding en realisatie van het project in al
zijn facetten maar met de nadruk sturen op financiële resultaten.
>> christiaens.com/vacatures/PW212.pdf

Technisch Inkoper

Je verzorgt de inkoop van alle producten en onderdelen die voor de verschillende
lopende projecten van belang zijn.
>> christiaens.com/vacatures/TI212.pdf

Documentalist

Je zorgt voor duidelijke omschrijvingen van de machines in relatie tot de wetgeving.
>> christiaens.com/vacatures/D212.pdf

Technisch Ontwikkelaar

Het team, bestaande uit Jens
Bonten, Sil Janssen, Bram Reek, Koen
Campman en Tijmen Timmer is de competitie goed van start gegaan en is erin
geslaagd tot nu toe alle wedstrijden
overtuigend te winnen.

Tijdens de competitie is de club erin
geslaagd het jeugdteam van nieuwe
shirts te voorzien. Deze zijn geleverd
door hoofdsponsor Meulendijks Sport en
Travel uit Horst. Voor meer informatie,
kijk op www.lobke-swolgen.nl

Spannende tijden
bij De Merels
Door: korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo
speelde zondag 27 mei de beslissingswedstrijd tegen NDZW uit
Haarsteeg. Het verliezende team zou rechtstreeks uit de hoofdklasse
degraderen naar de overgangsklasse. Het winnende team moet zondag
een promotie-/degradatiewedstrijd spelen tegen SVOC ’01.
Voor beide teams stond er deze
wedstrijd veel op het spel. In de eerste
helft speelde NDZW net wat gretiger
dan De Merels. De stand bleef echter
gelijk op gaan. Dan stond NDZW met
1 punt voor, dan weer De Merels. In de
tweede helft kwam er bij De Merels
meer felheid in het spel. Desondanks
bleef het doelsaldo nog steeds gelijk
op gaan. Met nog minder dan 3 minuten op de klok kwamen De Merels met

1 punt voor te staan. Deze voorsprong
hebben zij de bloedstollende laatste
minuten vol kunnen houden. De eindstand werd 10-11 voor De Merels. De
promotie-/degradatiewedstrijd tegen
SVOC ’01 wordt zondag 3 juni gespeeld
bij Avanti in Schijndel. De wedstrijd
begint om 10.30 uur. Ook deze wedstrijd moeten De Merels winnen om
volgend jaar weer in de hoofdklasse
uit te kunnen komen.

Sportief van binnen
en van buiten
Basisschool Onder de Wieken uit Meterik startte op dinsdag 15 mei het
schoolproject Sport en Spel. De komende weken besteden alle groepen op
verschillende manieren aandacht aan dit thema.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van machines,
van concept tot en met nazorg.
>> christiaens.com/vacatures/TO212.pdf

Christiaens Controls (Technische Installatie)

Werkvoorbereider/Projectleider WTB

Je draagt zorg ervoor dat projecten worden uitgevoerd volgens de door de engineer
vastgestelde specificaties vanaf bestelling tot oplevering.
>> christiaens.com/vacatures/P212.pdf

Werkvoorbereider/Projectleider E

Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van projecten, zodat deze efficiënt, tijdig
en conform afspraken worden opgeleverd.
>> christiaens.com/vacatures/T2-212.pdf

Interesse? Dan nodigen wij jou uit om je sollicitatie i.c.m. je CV binnen 2 weken
op te sturen naar: Christiaens Group, t.a.v. Debbie Naus, Witveldweg 106, 5961
ND Horst. Je mag natuurlijk ook reageren via e-mail: dna@christiaens.com

www.christiaens.com

Het schoolproject Sport en Spel
werd gestart met een sportdag, maar de
basisschool uit Meterik vindt niet alleen
de lichamelijke sportiviteit belangrijk.
Ook het goed omgaan met elkaar is een
belangrijk onderwerp. In dit kader zijn er
op donderdag 24 mei door de landelijke
Stichting Tegen Zinloos Geweld in de
groepen 4 tot en met 8 lessen gegeven

over pesten en moed. Aan de orde kwamen begrippen als verdraagzaamheid,
respect en agressie. Er werd ook gepraat
over hoe een ruzie goed opgelost
kan worden en hoe je het beste kunt
omgaan met vervelende opmerkingen
van anderen. De boodschap van de lessen was duidelijk: Pesten en geweld is
niet stoer, maar juist dom.
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Pinkstertoernooi Sparta ’18
succesvol verlopen
Op tweede pinksterdag heeft in Sevenum op sportpark ‘t Spansel het jaarlijkse Rabobank Pinkstertoernooi van
Sparta ’18 voor de E- en F-jeugd in de regio plaatsgevonden. Zo’n 48 jeugdteams, verdeeld over vier E-poules en
vier F-poules streden onder de warme zon om het kampioenschap in hun klasse.

Scootmobielen

088-2012200

Wij regelen samen met U de PGA aanvragen

Lentekriebels?

Mango heeft ook het grootste assortiment vaste- en Vouwscootmobielen
van Nederland. Wij bieden u nu 5 jaar garantie op alle scootmobielen.
Kom langs of kijk op www.mango-venlo.nl

70 km bereik
22 km/uur

Met Mango genieten van de lente...
Venrayseweg 26, 5928 NZ Venlo

Showroom open:
Di. t/m Vrij. Van 9.30 tot 17.30 uur
Zat. Van 9.30 tot 15.00 uur
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Het bedrijf Verhaag Parket en
Afbouwprojecten uit Sevenum
stelde dit jaar twee wisselbokalen
ter beschikking. Deze wisselbokalen
worden jaarlijks verloot onder de

poulewinnaars van zowel de E- als
de F-groep. De Verhaag-wisselbokaal
voor de E-groep ging dit jaar naar
HBSV E1 uit Blerick. Bij de F-groep
mocht Wittenhorst F3 uit Horst de

wisselbokaal in ontvangst nemen.
De jeugdcommissie van Sparta ’18
laat weten terug te kijken op een
goed verlopen, gezellig en sportief
toernooi.

Tafeltennis bij senioren
Sevenum
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Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

Vanaf nu stroom GRATIS!
Zonnepanelen met subsidie

Dat tafeltennis een sport is voor alle leeftijden, bewijzen de ’oudjes’ van de KBO in Sevenum. Sinds oktober
2008 tafeltennist een groep senioren in het clublokaal van Seta in sporthal Stapvast in Sevenum. Elke dinsdag- en
donderdagmorgen spelen de dames en heren van 09.30 tot 11.30 uur enkel- en dubbelspelwedstrijden.

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING!

VOLOP ZOMERBLOEIERS
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN!
PERKPLANTEN NU 12 VOOR € 1,50
OPRUIMING GERANIUMS NU € 0,60
ZOMERKNALLER zaaigeraniums € 0,40
SURFINIA’S en margrieten NU € 0,50
LOBELIA’S NU 12 voor € 1,00 op=op
OPRUIMING OP=OP OP=OP OP=OP
Wie denkt dat de oudere spelers
niet fanatiek zijn, vergist zich. De
oudjes, zoals ze zichzelf noemen,
bijten nog flink van zich af en blijven
vrijwel het hele jaar doorspelen.
Op de dinsdagmorgen wordt er 45
minuten gericht getraind onder leiding van Hans Hagens. Ingewikkelde
oefeningen worden afgewisseld

met vrolijke spelletjes zoals het van
tafel mikken van plastic bekertjes.
Sommigen van deze groep spelen
mee in de recreantencompetitie van
de afdeling Limburg van de NTTB. Dit
jaar eindigden ze in hun klasse op
een derde plaats.
Op de foto staan de vier oudste spelers van de KBO-groep. Wim

Philipsen werd dit jaar 80 en is met
tafeltennis begonnen in oktober
2008. Hay van Enckevort (83) had
voor het laatst in 1952 een tafeltennisbatje in zijn hand. Leo Wilms (82)
speelt al ongeveer 20 jaar. Sraar van
Wijlick (83) was voorzitter van Seta
van 1976 tot 1985. In totaal staat er
dus 328 jaar aan de tafel.

LET OP: nieuwe openingstijden:
open ma t/m vr van 9.00 t/m 18.00 uur
za. 9.00 t/m 16.00 uur

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING!
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

Sportimpuls informatiebijeenkomst

Set Up beachvolleybaldagen
Meerlo staat tijdens twee weekenden in juni volledig in het teken van de spannende en sportieve beachvolleybaldagen op een speciaal aangelegd strandveld. Volleybalclub Set Up uit Meerlo organiseert op vrijdagavond 15 juni
het bedrijvenbeachvolleybal en op zondag 17 juni het jeugdbeachvolleybaltoernooi.

Huis voor de Sport houdt op dinsdag 12 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur
een informatieavond over de nieuwe subsidieregeling ‘de Sportimpuls’.
Het doel van de regeling is om lokale sport- en beweegaanbieders financieel
te ondersteunen bij de opzet van activiteiten. De informatiebijeenkomst
vindt plaats op sportpark Kerkebos in Swolgen.
Het kabinet heeft in februari de
subsidieregeling Sportimpuls vastgesteld. Hiermee wil het de gezonde
leefstijl van mensen van 4 tot en met
80 jaar bevorderen. Per project kan
minimaal 10.000 euro subsidie aangevraagd worden.

Looptijd van
twee jaar
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Projecten moeten een looptijd
hebben van twee jaar. Het bijzondere aan de Sportimpuls is dat het
beschikbare budget rechtstreeks naar
de sportaanbieders gaat en niet naar
de gemeente of de sportbond. Een
belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is
samenwerking. Het kan gaan om een
samenwerking tussen verenigingen
onderling, maar ook tussen vereniging, onderwijsinstelling, gezondheidscentrum, zorginstelling, sportschool of
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ouderenorganisatie. Onder het motto
‘Snel en eenvoudig profiteren van de
nieuwe sportimpuls’ worden geïnteresseerden tijdens de informatieavond
bijgepraat over de regeling, worden
concrete mogelijkheden geïnventariseerd en wordt ondersteuning geboden bij het doen van een aanvraag.

Zowel commercieel
als niet-commercieel
De bijeenkomst is bedoeld voor
commerciële- en niet commerciële
sportaanbieders. Aanmelden kan tot
vrijdag 8 juni door te mailen naar
r.vandenbekerom@huisvoordesport.
org Bij het aanmelden wordt verzocht
uw naam, organisatie, eventuele
ideeën en het aantal mensen te vermelden. Voor meer informatie bel Ron
van den Bekerom op 06 31 04 49 29.
Voor meer informatie over de regeling
kijk op www.sportindebuurt.nl

Een week later, op zondag 24 juni,
worden de Meerlose beachvolleybaldagen afgesloten met een open
beachvolleybaltoernooi. De twaalf
speelvelden zijn aangelegd op het grote
terrein achter sportzaal ’t Brugeind
in Meerlo, de thuishaven van Set Up.
Er is nog beperkte gelegenheid voor
teams om zich op te geven voor deze
beachvolleybaldagen. Het bedrijventoernooi vindt voor het vijfde jaar plaats en
mag zich verheugen in een groeiende

belangstelling. Het toernooi is 15 juni
van 18.15 tot 22.00 uur. Het jeugdtoernooi vindt voor de vierde keer plaats.
Het is bedoeld voor jongens en meisjes
C en B van niveau 1 tot en met 6. Dit
toernooi is zondag 17 juni van 11.00 tot
17.00 uur. Inschrijven voor deze toernooien kan tot 7 juni. Het open beachvolleybaltoernooi is met de dertiende
jaargang de basis van de Meerlose
beachvolleybaldagen. Families, vrienden
en buren vormen teams en gaan met

elkaar al volleyballend de strijd aan om
de kampioen van 2012 te worden. Bij
het grote zandstrand staat de feesttent
waar de hele dag zomerse muziek klinkt
en voldoende eten en drinken voor
deelnemers en publiek is. Dit toernooi
is zondag 24 juni en daarvan sluit de
inschrijving op 14 juni.
Voor meer informatie, kijk op
www.vcsetup.nl of bel de voorzitter
van de beachvolleybalcommissie,
Edwin Kohrman, op 06 16 61 46 48.

Meuleveld wint
ﬁnale schoolvoetbal
Na twee eerdere toernooien gewonnen te hebben, speelde een team van basisschool Meuleveld uit Horst op
23 mei de finale van het scholenvoetbaltoernooi in Blerick. Na een spannende dag mocht de basisschool zich
verheugen met het beste schoolvoetbalteam van 420 basisscholen uit Noord-Limburg.

Op voorhand werd gedacht dat het
toernooi zeer lastig zou worden, want
alle leerlingen kwamen de 23e net
terug van hun schoolkamp. Toch waren
er grondige voorbereidingen. Meuleveld
begon slecht met een 2-0 verlies van
De Hommel uit Venray. Zij herstelden
zich met overwinningen op basisschool
Onder de Wieken uit Meterik, Maria
Goretti uit Gennep en Sint Willibordus

uit Venlo. Met een tweede plaats werd
de kruisfinale gewonnen van Sint Jozef
uit Overloon. De finale moest weer
gespeeld worden tegen het team van
basisschool De Hommel uit Venray.
De Hommel had op dat moment alles
gewonnen en nog geen tegengoal
gehad. Zij waren dus de grote favoriet.
De Hommel kreeg ook meteen twee
grote kansen maar de bal wilde er niet

in. Meuleveld werd steeds beter en een
goal van Sven van Ooijen en later van
Jarno Philipsen zorgde voor een 2-0
overwinning. De districtsfinale schoolvoetbal wordt gespeeld op 2 juni in
Susteren. Ook het meidenteam van de
Meuleveld speelde om regio kampioen
te worden. Zij speelden in Overloon
en wisten zich met een goede tweede
plaats net niet te kwalificeren.
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Van Leuven grijpt naast
podium
Door: Van der Sleen/Gebben Racing
Coureur Kevin van Leuven uit Swolgen wist pinkstermaandag de vierde plaats te bemachtigen in de wedstrijd
voor het ONK Dutch Supersport op het stratencircuit Paalgraven in Oss. Dit is weer een prima resultaat voor de
Yamaha-coureur, die na drie wedstrijden op de zesde plaats in het tussenklassement staat.

Kleuskens en Cox
verlaten Wittenhorst
Trainer en coach Richard Kleuskens en teamleider Huub Cox, vertrekken vroeger dan gepland bij het eerste elftal van voetbalclub Wittenhorst
uit Horst. Het lopende contract is in goed onderling overleg ontbonden.
Richard Kleuskens trad op 1 juli
2010 in dienst met de intentie om
binnen drie jaar met een herkenbaar
elftal een vaste plek in de tweede
klasse te verwerven. Samen met Huub
Cox maakte hij dat afgelopen seizoen
meer dan waar. Na twee succesvolle
jaren, promotie naar de tweede klasse
en het recente kampioenschap, waarmee promotie naar de eerste klasse
werd afgedwongen, hebben Kleuskens
en Cox nu besloten op het hoogtepunt
te stoppen. “Soms is het moment daar
dat je beslissingen moet nemen over

Van Leuven vermijdt stratencircuits
liever. Toch keek hij na de race in Oss
tevreden terug op zijn optreden. “Dit
was het maximale voor mij”, aldus de
Swolgenaar. Voor de 22-jarige coureur
was het lang geleden dat hij op
Paalgraven had gereden.
Op het circuit waar het veel op snel
optrekken en hard remmen aankomt,
verliep zijn eerste kwalificatie niet naar
wens. Technische problemen waren
daar debet aan, maar toch wist Van
Leuven de vijfde tijd neer te zetten.
Nadat de mankementen verholpen
waren kon hij in de tweede kwalificatie
zijn tijd verbeteren en zich verzekeren

van de vierde plaats op de startgrid.
Hij kwam in de race goed uit de
startblokken maar wist daar niet van
te profiteren en kwam bij de eerste
doorkomst als vierde over de finishlijn. Na enkele ronden op afstand van
Voskamp, Bovee en Walraven steeds
als vierde door te komen, werd de
wedstrijd onderbroken vanwege een
valpartij van Frank Bakker. De brokstukken en de olie moesten van het asfalt
verwijderd worden.
De race werd hierdoor ingekort
naar slechts zeven ronden, in de ogen
van vele teams ONK-onwaardig. Van
Leuven volgde op een iets grotere

afstand de drie koplopers en werd zelf
op de huid gezeten door Druyff, Van
der Aa en Van Poppel. Zonder al te veel
moeite wist hij de aanvallen te pareren
waardoor hij als vierde finishte. “Ik ben
tevreden”, verklaarde Van Leuven na
afloop. “Beide starts waren goed. Ik
kon helaas niet aanklampen en heb
op dit stratencircuit ook geen onnodige risico’s genomen. De voor mij
liggende rijders maakten geen fout
en ik probeerde de vierde plaats te
consolideren, wat lukte.” Van Leuven
behaalde in de drie wedstrijden tot nu
toe 29 punten.

je toekomst en welk moment kan
er mooier zijn dan na het behaalde
kampioenschap in de eerste klasse?
Deze jonge ploeg heeft nog erg veel
mogelijkheden en een opvolger kan
hier de komende seizoenen een
prachtig vervolg aan geven”, aldus
Kleuskens. Ton Hagens, voorzitter van
Wittenhorst, respecteert de beslissing.
“Ik ben uitermate dankbaar voor de
prestaties van deze echte clubmensen.
Momenteel is bestuurslid technische
zaken Rob Vissers in gesprek met
mogelijke opvolgers.”

De veteranen van sportvereniging Lottum hebben in een geheel
nieuwe outfit, gesponsord door café Den Hook, in de slotfase van de
wedstrijd op zaterdag 26 mei het kampioenschap in groep 4 van de
Federatie Veteranen Noord-Limburg/ Oost-Brabant-klasse weten te
behalen. Zij wonnen mede doordat titelkandidaten, veteranen van
vv America, rksv Melderslo en SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst tijdens de voetbalrace voor hun wedstrijd in Lottum
uitvielen vanwege een spelersgebrek.

(Foto: Hans Waidijk)

Aanbieding t/m 11 juli:

A l l e B O X S PO
R IP
NG
HSE F F I N G S
Gezocht! (voormaliG)
1 0 % K O RT I N G !
contactlensdraGers m/v UITVERKOOP
Heeft u wel eens comfortklachten of last van rode ogen?
Dan zijn wij op zoek naar u.
Doe mee met ons onderzoek. Wij brengen de klachten
in kaart en bekijken welke oplossingen er voor u zijn, zodat u weer
probleemloos lenzen kunt dragen. We maken dan gebruik van de
nieuwste lenzen-materialen, de nieuwste vloeistoffen en we zijn
geschoold volgens de laatste inzichten.

LAATSTE AFPRIJZING

50% tot 70%
J u l i a n a s i n g e l 5
5 8 0 2 A S V e n r a y
t e l . 0 4 7 8 - 6 3 2 6 8 6

KORTING

Aanbieding t/m 11 juli:

Deelname is kosteloos!
Bel voor een afspraak
met Marlie of Marc: 077- 820 0262

*UITGEZONDERD BESTELLINGEN, LOPENDE ORDERS EN PARTIJGOEDEREN

A l l e D R e S S O I R & ( T V- ) K A S T e N

e restcollectie wonen

Vanaf nu is de volledig

1 0 % K O RT I N G !

Wilhelminastraat 35b

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

*

W i l h e l m i n a s t r a a t 3 5 - B
5 8 0 2 B A Ve n r a y
t e l . 0 4 7 8 - 5 8 4 9 4 1

en slapen te zien op:

4941.
in Venray, tel. 0478-58

www.tudormeubelen.nl
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Zomerdarts
di 5 juni 20.00 uur
Locatie: café De Lange

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Open repetitie

America

di 5 juni 20.00 – 21.30 uur
Org: jeugdharmonieorkest
Locatie: café De Lange

za 2 juni
Locatie: Boëms Jeu

22e Maashorst senioren
songfestival

Gezamenlijke Nationale
Collecte

wo 6 juni
Organisatie: ouderenkoor
Levensvreugd

Optreden K.E.E.S.

ma 4 t/m vr 8 juni

Broekhuizenvorst

Expositie werk van
cursisten

za 2 en zo 3 juni 11.00-17.00 uur
Locatie: Atelier Ans Krekels

Grubbenvorst

Kronenberg
Opening Torrekoel
za 2 juni 14.00 uur
Locatie: Torrekoel

Lottum

Dorpsraadvergadering

Start veldverkoop

wo 6 juni 19.30 – 21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

za 2 juni 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Zelfoogsttuin
De Vrije Akker

Meerlo

Kermis vr 2 t/m di 5 juni
Jointhefestival
za 2 juni
Locatie: Lovendaal

Hegelsom

Dorpsraadsvergadering
wo 6 juni 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Dorspraadvergadering
di 5 juni 20.00 uur
Locatie: café Oud-Meerlo

Melderslo

Lezing Limburgs verleden

Horst

zo 3 juni 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht

t/m zo 3 juni
Organisatie: jeu de boulesclub
Horst
Locatie: jeu de boulesbanen

Meterik

Damestoernooi

Open repetitie
do 31 mei 18.45 – 19.45 uur
Organisatie: jeugdharmonieorkest
Locatie: café De Lange

Kruisjastoernooi
vr 1 juni 21.00 uur
Locatie: café De Beurs

Superswing saturday

Buitentoernooi
za 2 juni
Organisatie: VCM
Locatie: sportpark De Vonckel

Uitwisselingsconcert
za 2 juni 20.00 uur
Organisatie: fanfares Concordia
en St. Caecilia
Locatie: MFC Meulewiek

Familie- en vriendentoernooi

za 2 juni 22.00 uur
Locatie: Blok10

zo 3 juni
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

Back to the Vlies: The Final
Chapter

Sevenum

za 2 juni 23.00 – 03.00 uur
Locatie: De Vlies

Funpop
za 2 en zo 3 juni 11.00 – 18.00
uur
Organisatie: Stichting Funpop
Locatie: evenemententerrein De
Kaseelse Bossen

Opel Kadett weekend
vr 1 t/m zo 3 juni
Organisatie: Opel Kadett C Club
Nederland
Locatie: manege D’n Umswing

Huldiging kampioensteams
vr 1 juni 19.00 – 20.00
Organisatie: VC Athos
Locatie: Sporthal Stapakker

Open dag
zo 3 juni 10.00 – 13.00 uur
Organisatie: Omroep Reindonk
Locatie: Studio Bemmelstraat

Kermis

Thema solitaire bijen

Dorpsraadvergadering

zo 3 juni 14.00 – 16.00 uur
Organisatie: Imkervereniging
Horst
Locatie: ‘t Zoemhukske

wo 6 juni 19.30 uur
Locatie: de Wingerd

Open repetitie

Open dag

ma 4 juni 18.30 – 19.30 uur
Organisatie: Pop-Kor’n
Locatie: ‘t Gasthoes

za 2 t/m di 5 juni
Locatie: centrum

Swolgen
zo 3 juni 12.00 – 18.00
Org: Jeu de boulesclub Swolgen
Locatie: baan Pastoersweike
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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

11.00

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

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

Heilige mis

www.mathpeeters.nl

09.45

van
huis
uit

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Kronenberg
zaterdag

wonen, welzijn en zorg

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

www.proteion.nl

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

Geraniums en
perkplanten
grote keuze
Met langzaam
werkende meststoffen
goed afgehard
lage prijzen

Lavendel Hidcote

€ 0.79
Winterharde
palmen
2.50 meter hoog

€ 139.00
alle maten scherp geprijsd

Lottum
zondag

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Tuinplanten en
bomen tot wel

50%
goedkoper
dan ergens anders

Openingstijden:
ma t/m vr van 09.00 - 18.0
za van 09.00 - 16.00 uur 0 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

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

Spoedgevallendienst
1 t/m 7 juni
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

PMS 199 (rood)
PMS 299 (blauw)

36

nieuws
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Kom thuis bij
Albert Heijn en
laat u verrassen!

Op zaterdag 2 juni 2012 organiseren we een aantal gezellige activiteiten voor het hele gezin. Geniet van de lekkerste hapjes en proef
het gerecht dat onze kok deze middag vers bereidt. Speel mee met onze bingo en maak kans op een boodschappenpakket t.w.v.
25 euro. Kinderen kunnen knutselen en zich laten schminken. Alleen deze zaterdag kunt u profiteren van een aantal extra scherp
geprijsde aanbiedingen. De koffie staat klaar, u bent van harte welkom.

Zaterdag 2 juni van 11.00 tot 16.00 uur.
Albert Heijn, Steenstraat 11, Horst.

Gewoon bij Albert Heijn.

