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Groot succes met regen
en zonneschijn
Het weekend van Funpop 2012 kende regen en zonneschijn in Kasteelpark Ter Horst. Terwijl
de vrolijke bezoekers van de zestiende editie van het festival voor mensen met een verstandelijke beperking zaterdag van veel zon genoten, viel er zondag een bak regen uit de lucht. Dat de
regen de pret niet mocht drukken was wel duidelijk. Onder vele gekleurde paraplu’s genoot het
publiek onder andere van Gers Pardoel die zorgde voor een echt gezellige Funpop-sfeer.

Vanaf 1 juni
óók Opel-dealer

Met nieuwe organisator Mathieu
Emonts (58) uit Venray aan het roer
was Funpop ook dit jaar weer geslaagd.
Zaterdag kwamen er ongeveer 3.500
bezoekers en voor zondag werden er
nog meer kaarten verkocht. “Vooral
de Heideroosjes hebben dit jaar veel
bezoekers getrokken op zaterdag”,
vertelt Mathieu. “Niet iedereen kwam
voor de Heideroosjes”, weet Mathieu
ook. Tussen de duizenden bezoekers
zaten ook mensen die niet voor de

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990

WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

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

ko

Alle Whiskey
Voorbeeldprijs: Johnnie Walker Red Label

1 liter van € 21,79 voor € 18,52

Nu
0
€2,5
Mora funmixen
zak 32 st € 3,99

Nu
0
€2,5
Hollandse Aardbeien
500 gram € 3,69

geldig op 11, 12 en 13 juni

Albert Heijn
Horst

15rt%
ing

Een stukje verderop ligt de Funpopcamping. Gekleurde tenten en caravans
vulden de rand van het festivalterrein.
Voor de campingbezoekers werden dit

jaar voor het eerst ook avondactiviteiten georganiseerd op de camping.
Mathieu kijkt tevreden naar de camping. “Ik ben blij met de aanvulling op
het festival. Bezoekers hebben hier in
het verleden vaak een geweldige dag
gehad en verveelden zich ’s avonds
een beetje. Vandaar de avondactiviteiten. We wilden ervoor zorgen dat
de sfeer van het festival mee naar de
camping wordt genomen. Dan moet
daar iets extra’s voor zijn.”
Aan de rand van het festival staat
een grote knutseltent. Ilse Berkers (8)
uit Wanssum en Kyjardo Poels (12) uit
Horst zijn vandaag voor het eerst naar
Funpop gekomen.
Lees verder op pagina 26

geldig op 11, 12 en 13 juni

Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

VADERDAGACTIE

Festivalsfeer op de
camping

geldig op 11, 12 en 13 juni

KNIP
AANBIEDINGEN

muzikale toppers kwamen, maar
speciaal voor de activiteiten aan de
rand van het festival. Koos van der Laan
(54) uit Blokker is van ver gekomen
en heeft zich net bij de Peelkabouters
laten schminken als leeuw. Op zijn arm
heeft hij een rups staan. Hij komt al
een aantal jaren naar Funpop en geniet
zichtbaar. Speciaal voor deze dag heeft
hij zich helemaal uitgedost.
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Gemeente Horst aan de Maas

Evaluatie afvalbeleid
De gemeente laat weten dat een eerste evaluatie van het nieuwe
systeem van afvalinzameling binnenkort plaatsvindt. De evaluatie
bestaat uit twee onderzoeken: een feitenonderzoek en een belevingsonderzoek. Op 15 mei heeft de gemeenteraad de opzet van de evaluatie
en de toetsingscriteria goedgekeurd.
Om de tevredenheid van burgers
over het nieuwe afvalsysteem te
meten wordt een bewonersonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt via

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

een schriftelijke enquête onder een
representatief deel van de bevolking.
Het onderzoek is in handen van het
onafhankelijke onderzoeksbureau
Marintel. Het onderzoek wordt
uitgevoerd van 15 tot 28 juni, zodat
het is afgerond voor de start van de
schoolvakanties.

Ouderen krijgen
speciale aandacht
Onderzoeksbureau Marintel
heeft via een zogenaamde aselecte
steekproef bepaald op welke adressen wordt aangebeld. Hierbij geldt
dat ouderen (75+), appartementenbewoners en bewoners in het
buitengebied speciale aandacht
krijgen, want uit deze groepen zijn
meer mensen geselecteerd voor de
steekproef.
Op 9 oktober komt de evaluatie
van het nieuwe afvalsysteem in de
gemeenteraad aan de orde.

Opbrengst sponsorloop
De Doolgaard
De leerlingen van basisschool De Doolgaard renden op woensdag 25 april voor het goede doel: zij
hielden een sponsorloop. De kinderen zetten hun beste beentje voor. Woensdag 30 mei werd het
bedrag bekendgemaakt dat de kinderen bij elkaar gerend hebben: 3.971,96 euro.
De organisatie noemt dit bedrag een geweldig resultaat. Een gedeelte van de opbrengst, 992,99 euro,
gaat naar de drie Plan-kinderen die de school ondersteunt: Salifou uit Niger, Elsa uit Bolivia en Maria uit
Indonesië. Een ander gedeelte, 992,99 euro gaat naar Stichting Wereld Natuur Fonds en een gedeelte van
1.985,98 euro is voor het Ronald McDonald Huis in Nijmegen.

Kronenberg en Evertsoord

Onderzoek
naar dorpsdagvoorziening
De Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Kronenberg is vorig
weekend in gebruik genomen. De Torrekoel is hiermee uitgebreid met een
ruimte waarin een dorpsdagvoorziening kan worden gehuisvest. De
werkgroep dorpsdagvoorziening Kronenberg is al enkele maanden bezig
met het uitwerken van een plan van aanpak.
Een dorpsdagvoorziening is een
nieuwe activiteit voor inwoners uit
Kronenberg en Evertsoord die behoefte
hebben aan een kleinschalige ontmoetingsmogelijkheid en een plek
waar zij samen met andere inwoners
activiteiten kunnen doen. Het betreft
een nieuwe voorziening zodat mensen
langer zelfstandig in de dorpen kunnen
blijven wonen.

Laagdrempelig
toegankelijk
Deelname is voor iedereen mogelijk en het wordt een laagdrempelige
en voor iedereen in principe toegankelijke voorziening. Een dagprogramma
voor de dorpsdagvoorziening kan bijvoorbeeld starten met activiteiten zoals
geheugentraining, een uitstapje of iets
creatiefs, waarna een gezamenlijke
lunch wordt gegeten. Na een uurtje
rusttijd om bijvoorbeeld de krant of
een boek te lezen, kan ’s middags een
tweede activiteit plaatsvinden.
De dorpsdagvoorziening biedt de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een vertrouwde en gezellige omgeving, in een ontspannen

sfeer. De dorpsdagvoorziening wordt
georganiseerd door vrijwilligers
en indien nodig ondersteund door
beroepskrachten en zal door middel
van een eigen bijdrage gefinancierd
worden. In de realisatie van de dorpsdagvoorziening spelen vrijwilligers
een grote rol. Zo zijn er bijvoorbeeld
vrijwilligers nodig die activiteiten mee
willen begeleiden of die maaltijden
willen bereiden.

Vul allemaal
het formulier in
Rond 24 mei werd een vragenformulier huis aan huis bezorgd in
Kronenberg en Evertsoord. De werkgroep hoopt hiermee inzicht te krijgen
hoeveel mensen er mogelijk gebruik
willen maken van de dorpsdagvoorziening en hoeveel mensen
zich willen inzetten als vrijwilliger.
De werkgroep hoopt dan ook dat
zoveel mogelijk mensen het formulier
invullen.
Voor meer informatie, bel
An Jacobs-Nellen, lid van de werkgroep dorpsdagvoorziening, op
077 467 19 76.

Carwellness Venray
Geef je vader twee keer
een schone auto cadeau!
Javier Guzman
Oorverdovend
Uitgebreide
Italiaanse lunchsalade
voor 2 personen
10 rittenkaart
zonnebank

€32,00

€16,00
€23,00

€11,50
€30,00

€15,00
€80,00

€40,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Officiele opening BMV
Kronenberg en Evertsoord
Na een klein jaar van bouwen en verbouwen werd de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor
Kronenberg en Evertsoord op zaterdag 2 juni officieel geopend. Geïnteresseerden konden daarna kennismaken met
de nieuwe Torrekoel.

Laten we klein beginnen

Oranje
slagroomsoesjes

HORST • GRUBBENVORST

De BMV Kronenberg en Evertsoord
biedt ruimte aan een nieuwe basisschool, de Kroevert, een peuterspeelzaal, een nieuwe sportzaal, een
bibliotheek en een aangepast gemeenschapshuis. Het gebouw biedt mogelijkheden voor activiteiten voor zowel
ouderen als jongeren.
De dorpsraad Kronenberg en
Overlegplatform Evertsoord zijn tevreden met de realisatie: “In de beginperiode zijn wij zeer nauw betrokken
geweest bij de planvorming. Het is
een mooie en kwalitatief hoogwaardige voorziening geworden, waarbij

veel flexibiliteit mogelijk is”, aldus Erik
Bovee van de dorpsraad. “Er vindt een
veelheid aan activiteiten plaats voor
alle inwoners en wij verwachten dat er
ook in de toekomst nieuwe activiteiten
worden ontplooid.”
Beide dorpsraden gaan er vanuit
dat het een drukke ontmoetingsplek
wordt voor jong en oud, die voorziet in
ieders behoefte. “Wij zijn er van overtuigd dat met de realisatie van de BMV
de leefbaarheid van de dorpen verder
wordt versterkt”, zegt Era Seijkens,
voorzitter van het Overlegplatform
Evertsoord.

Wethouder Ger van Rensch was
ook bij de opening: “Dit project is een
mooi voorbeeld van zelfredzaamheid.
Tegenwoordig zijn we van mening dat
de overheid een stap terug moet zetten
en dat het beter is als inwoners zelf
hun leefomgeving kunnen vormen. De
gemeente wil bewust ruimte maken
voor initiatieven en oplossingen van
inwoners en hen zelf verantwoordelijk
laten zijn voor de leefbaarheid in hun
dorp. En je ziet het in Kronenberg en
Evertsoord, het werkt.”
Voor meer foto’s van de opening,
zie www.hallohorstaandemaas.nl

Oud-Swolgenaar promoveert tot Doctor
Harald Albers is aan de Universiteit Leiden tot Doctor gepromoveerd.
De in Swolgen geboren Albers heeft
zijn proefschrift ‘Development of
ATX and DUSP inhibitors’ met succes verdedigd. Na zijn middelbare

schoolopleiding op het AOC (het
huidige Citaverde) en het Dendron
College studeerde Albers aan de
Technische Universiteit Eindhoven
waar hij cum laude slaagde voor
het Ingenieursdiploma Chemical

Engineering & Chemistry. In 2007 is
hij begonnen aan zijn promotieonderzoek bij het Nederlands Kanker
Instituut (NKI/AVL) in Amsterdam.
De 31-jarige Albers woont tegenwoordig in Helmond.

DE TWOPETJES Pelgrim weer thuis

nr. 32

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Open dag Omroep
Reindonk
Streekomroep Reindonk zette zondag 3 juni van 10.00 tot 13.00 uur de deuren van haar studio open voor
geïnteresseerden. Tientallen bezoekers namen een kijkje in de keuken waar lokale radio, televisie, internet en
kabelkrant wordt gemaakt.

Geen kermis meer in
Broekhuizenvorst
De interesse voor de kermissen in een aantal kleine kernen van Horst
aan de Maas loopt de laatste jaren sterk terug. Als gevolg van deze
terugloop besloot de dorpsraad in Griendtsveen vorig jaar om de kermis
niet meer door te laten gaan. Ook de kermis in Broekhuizenvorst
verdwijnt nu definitief.
Vorig jaar al gingen geruchten
over het verdwijnen van de kermis in
Broekhuizenvorst. Omdat de animo
laag is, was het voor de exploitanten
financieel gezien niet meer interessant om deze kermissen aan te doen.
In goed overleg met de dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst, de
kermiscommissie Broekhuizen en
de kermisexploitanten heeft de

gemeente besloten om de kermis in
Broekhuizenvorst met ingang van dit
jaar af te schaffen.
Om het verdwijnen van de kermis
enigszins te compenseren probeert
de gemeente een extra attractie naar
de kermis in buurdorp Broekhuizen
te halen. De gemeente heeft hiertoe
al vele pogingen gedaan, tot nu toe
zonder succes.

Open Dag Stichting
de Naobere
Stichting de Naobere uit Grubbenvorst houdt op zondag 17 juni een open
dag. De dag wordt officieel geopend door wethouder Birgit op de Laak van
Gemeente Horst aan de Maas. Stichting de Naobere biedt zorg aan mensen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze zorg wordt geboden
in de vorm van dagbesteding en logeren.

Bij Omroep Reindonk zetten
verschillende vrijwilligers zich dagelijks in voor de omroep. “We hebben
hier een complete tv-studio met
een eigen regiekamer”, zegt Fieke
Meijers. Zij is een van de vaste
presentatrices van het actualiteitenprogramma Focus, dat tweewekelijks
wordt opgenomen en gedurende de
rest van de week wordt uitgezonden.
Voor deze ene keer mag de jonge
Quinty achter de desk plaatsnemen
en haar presentatiedebuut maken.
Misschien dat deze jongedame de volgende vrijwilliger is die haar steentje
zal bijdragen aan de omroep. Als een

volleerd presentatrice leest ze haar
tekst van de zelfgemaakte autocue.
“Alles in deze studio hebben we
zelf gemaakt. Met vele vrijwilligers
halen we ook veel expertise in huis”,
zegt Fieke.
De verschillende studio’s zien er
allemaal zeer professioneel uit. In de
radiostudio’s konden de bezoekers
live meekijken met het programma
Wekkerradio van Veronique Klaassen
en Louis Vullings. Zo krijg je als bezoeker een gezicht bij de stem, die je
vaker op de radio hoort.
Medewerker Peter Trienekens
werkt in het dagelijks leven part-

time als financieel medewerker en
maakt in de overige uren een radioprogramma. “Op vrijdagmiddag ga
ik naar de studio’s en in vier uur tijd
neem ik ruim twaalf uur radio op voor
de volgende week.” Op deze manier
kan de omroep overdag toch eigen
programma’s uitzenden.
Huub Craenmehr van de afdeling techniek geeft uitleg over de
uitzendstraat. Er knipperen allerlei
lampjes op grote kasten vol computers. “Dit blok stuurt de audio van
de radio aan. En als deze uit staat,
heeft niemand meer ontvangst op het
digitaal kanaal.”

Rectificatie Pelgrimstocht
In het artikel over de
pelgrimstocht van Ton Hendriks uit
Meterik vorige week zijn een aantal

foutjes geslopen. Zo is Ton ouddirecteur van basisschool De Doolgaard
in Horst, maar nog steeds actief als

directeur van basisschool De Horizon
in Sevenum. Hij vertrok op 5 maart en
kwam op 23 mei aan in Santiago.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

Verder verhuurt de stichting twee
volledig aangepaste vakantiewoningen, die tijdens de open dag ook te
bezichtigen zijn. Daarnaast organiseert de Naobere allerlei activiteiten
op het erf, zoals brood bakken in het
bakhuisje door bakkers van Museum De
Locht, een demonstratie en uitleg over
masseren, schilderen in het atelier en

verschillende vormen van muziek zoals
muziekbeleving.
Iedereen die nieuwsgierig is naar
de stichting of naar het resultaat van
de verbouwing is van harte welkom
op zondag 17 juni tussen 12.00 en
17.00 uur. Voor meer informatie en
een routebeschrijving, kijk op
www.denaobere.nl
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Peuter Beweegweek
groot succes
De afgelopen week stonden de kindcentra en peuterspeelzalen in de gemeente Horst aan de Maas in het teken
van de Peuter Beweegweek. Het centrale thema was ’t Speelbos.

Kerkstraat 20a , Horst

-AKTIE

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

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

Een nieuwe naam,
een nieuw kantoor.
De pedagogische medewerkers
van de kindcentra en peuterspeelzalen
hadden diverse activiteiten georganiseerd. De peuters en hun ouders van
de Paddestoel in Griendtsveen hebben
bewogen in de Schadijkse bossen.
Bij ’t Dreumesbos in Swolgen waren

de bossen achter het kindcentrum
omgetoverd tot speelbos. Er waren
diverse bewegingspelletjes uitgezet
en met behulp van de ouders hebben de peuters kunnen spelen in het
speelbos.
Naast de spellen in bossen werden

ook bezoekjes gebracht aan de lokale
speeltuin of de gym- en speelzaal.
Met de bewegingsactiviteiten die
deze week centraal stonden hebben
alle peuters een hele week ervaren
hoe leuk het kan zijn om samen te
bewegen.

Zoek je werk? Kom naar onze speeddate op ons gloednieuwe kantoor:
Dinsdag 12 en 19 juni van 13.00-15.00 uur

Rondleiding door vrouwengevangenis

Het leven in Ter Peel

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

Afgelopen week vonden in penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord rondleidingen plaats. Onder
begeleiding van medewerkers van de vrouwengevangenis kon een kijkje achter de schermen worden genomen.
Wanneer je als kind iets hebt
uitgespookt, krijg je straf. Een boze
ouder stuurt je naar je kamer en je
mag er pas weer uit als je je straf
hebt uitgezeten. Een onprettig gevoel
is jouw deel, want je bewegingsvrijheid wordt beperkt. Tenzij je het
beste haalt uit de situatie waar je
op dat moment in verkeerde. In
vrouwengevangenis Ter Peel kun je
een soortgelijke sfeer proeven, maar
dan sterk uitvergroot. Een gevangenis is geen luxe vakantieoord, zoals
vaak wordt gesteld. Het verblijf in een
gevangeniscel van Ter Peel bevestigt
dat beeld. Iedere middag om 17.00
uur worden de gedetineerden van de
gesloten inrichting van de vrouwengevangenis naar hun cel gebracht.
Daar treffen zij een minimum aan
comfort aan in de vorm van een bed,
een tafel en stoel, een televisie en
een toilet. Het is als vrij mens nauwelijks voor te stellen hoe het moet
zijn als je daar een jaar of nog langer
moet verblijven.

Beter naar buiten
dan naar binnen
Buiten de cellen doen de
medewerkers van Ter Peel er

echter alles aan om het verblijf in de
gevangenis zo aangenaam mogelijk
te maken. Voldoet de hardware aan
een minimumbehoefte, het menselijke
aspect in Ter Peel is in ruime mate
aanwezig. “We hebben hier met
vrouwen te maken, die zijn veroordeeld
voor het misdrijf dat ze hebben
gepleegd. Als personeel proberen
wij ze op sociaal en geestelijk vlak
zoveel mogelijk te ondersteunen”,
vertelt Trudy Vermeulen, medewerker
gedetineerdenzaken.
“De vrouwen kunnen hier
gedurende hun detentie bijvoorbeeld
een opleiding volgen en worden
verder deskundig voorbereid op de
terugkeer in de maatschappij. Hiervoor
zijn speciale programma´s ontwikkeld.
Het is de bedoeling dat de vrouwen
hier met een beter gevoel en een
gezondere basis de poort uit gaan dan
waarmee ze zijn binnengekomen.”
In de halfopen inrichting zitten de
vrouwen, die het grootste gedeelte
van hun straf hebben uitgezeten.
In de wasruimte hangt een haast
ongedwongen sfeer. Hier wordt
flink doorgewerkt, want de enorme
wasmachines draaien hier niet alleen
voor Ter Peel. “We werken hier voor
verschillende opdrachtgevers. Dat zijn

niet alleen andere gevangenissen,
maar bijvoorbeeld ook hotels”, vertelt
Trudy. De gedetineerde vrouwen
draaien vanavond overuren waarmee
ze wat extra geld kunnen verdienen.

Vrouwen pakken
graag aan
“Het werken is ook een sociaal
gebeuren. Vrouwen pakken graag aan
en daar zien we hier mooi een paar
mooie voorbeelden van. De meeste
gedetineerden hier werken graag
mee aan de programma´s. Het komt
hoogstzelden voor dat iemand niet
mee wil doen en dan raak je in een
isolement. Maar ook met die vrouwen
gaan we aan de slag.” Mocht een
gedetineerde zich ernstig misdragen, dan wordt zij in overleg met de
directie in de isoleercel geplaatst.
In deze cel en vooral in de luchtruimte is de beklemmende sfeer van
ontnomen vrijheden het sterkst voelbaar. “Ondanks alle inspanningen van
het personeel komt het voor dat een
vrouw buitensporig gedrag vertoont.
Gelukkig komt dat in Ter Peel heel
zelden voor, maar we zijn desondanks
op alles voorbereid”, zegt Trudy tot
besluit.

SUMMER SALE
30% ToT 70%
koRTiNg
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
wespenbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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Wát enne moëie daag

Lea Klaassen
Meterik, 24 februari 1944
Venlo, 2 juni 2012
Hegelsom Ivo en Nicole
Nick
Ashley

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.
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 € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Kuiperplein 29, 5961 HV Horst
Mam is thuis.
Wij hebben Mam voor het laatst bij ons op vrijdag 8 juni
om 11.00 uur in Crematorium “Boschhuizen” aan de Spurkterdijk 40
te Oostrum-Venray. Bijeenkomst in het crematorium om 10.45 uur.
Liever geen bloemen, maar een gift aan de Hartstichting.
De collectebussen staan bij het condoleanceregister.

Zoals zij heeft geleefd, eenvoudig en bescheiden,
is na een ziekbed van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, ôs mam, oma en oma-oma

Agnes Coppers - Fischer
echtgenote van
Wiel Coppers

Oculeerders gevraagd vanaf 14 jaar.
Voor ongeveer half juni. M.T.S. Seuren
tel: 06 46 21 03 13
Taoistische Verzorg. Praktijk
Gymnastiek, adem-oefeningen, Tai Chi
06 19 58 59 04 2dyn Xing’Yi’Quan.
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.
Te huur in Horst, 2-kamer
appartement, gemeubileerd.
Info: 06 13 11 35 66.
Verleden loslaten. Vaste patronen
doorbreken. Emotionele blokkades
opheffen. Door regressietherapie en
zielshealing. Info: 06 53 36 41 64.
Te koop pioenrozen en zonnebloemen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.

Zij overleed thuis in haar eigen vertrouwde omgeving
op 87-jarige leeftijd.
Hegelsom Wiel
Horst Miek en Ger
Silvie en Chrit Nadieh, Cyenna
Susan en Ron Wesley, Fabiënne,
Glenn
Horst Marian en Jac
Broekhuizen Bep en Theo
Rob
Bart en Karlijn
Mieke en Rob
Hegelsom Peter en Annet
Bjorn en Marjelle♥
Clint en Mieke
Hegelsom John en Truus
Joyce en Jeroen

Gevraagd alle merken sloopauto’s
+ bussen. Correcte afhandeling met
vrijwaring. Eigen ophaalservice
T. 06 10 58 14 70
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
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.
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.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

30 mei 2012
Hillenweg 15, 5963 PA Hegelsom
Op maandag 4 juni 2012 hebben wij in crematorium
Boschhuizen te Venray-Oostrum afscheid van ôs mam
genomen.
Een speciaal woord van dank aan dokter Groen,
Groene Kruis zorg aan huis en nachtzorg voor de
liefdevolle verzorging van ôs mam.

Op maandag 11 juni hopen onze ouders,
grootouders en overgrootouders

1947 - 2012
Jan en Mien Peeters-Janssen
hun 65-jarig huwelijksfeest te vieren.
Op die dag zal om 14.00 uur uit dankbaarheid
een H. Mis worden opgedragen in de Parochiekerk St. Josef
te America. Daarna wordt het feest in besloten kring
voortgezet in Zaal Roelanzia te Ysselsteyn.
Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Mei 2012, Sjees 8 5966 TB America

Wij gaan trouwen
op dinsdag 12 juni 2012
om 15.00 uur in Lignum
Antiquum Broekhuizenvorst

Joris van den Beuken
& Kris Thijssen
Valentijn
Speulhofsbaan 8a
5964 NV Meterik
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
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!
Woonruimte gezocht Horst of
omgeving, met bij voorkeur minimaal
2 slaapkamers. Op korte termijn te
aanvaarden. 06 43 78 30 32.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

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

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

Jeu & Truus
Meijboom-Keltjens
Kinderen en kleinkinderen
Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.
Wie heeft vrijdagavond 1 juni mijn
2 jassen meegenomen in Horst?
1 groene met witte streep en 1
donkerblauwe stoffen jas van G-star.
Graag contact opnemen met:
06 48 57 30 76. Alvast bedankt.
Te huur eengezinswoning te
Sevenum. Tel. 06 27 54 12 34.
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.
Vrijdag 1 juni gevonden sleutelbos
op de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Afhalen aan de balie van
gemeentewerken aan de
Americaanseweg 43 in Horst
(ma t/m vr 7.30-15.45 uur).

Novoferm Novomatic 440, electrische
kantelpoort-opener voor de garagepoort met 2 afstandsbedieningen en
verlichting. Z.g.a.n. € 125,Tel. 06 22 49 89 93 of 077 366 24 18.

Poetshulp gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die een
halve, of 2 halve dagen wil helpen
ons huis schoon te houden.
Reacties: 06 20 11 62 70 (Hegelsom).

Gerrie

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Uitvaartonderneming Duijf

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Tevens een speciaal woord
van dank aan de ruiterclub
voor de fantastische rit
met escorte naar de feestzaal.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden!

Verloren gouden hangertje in de
vorm van een kinderkopje. Meisje met
op achterzijde 25-09-80 gegraveerd.
Gelieve contact op te nemen via
karin@scubanet.nl

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

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

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten en bloemen
die wij mochten ontvangen op
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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
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Geboren

Hallo, hier ben ik!

Renske

Enna

2 juni 2012
Dochter van
Mark en Danielle
Cuijpers-Hazeu
Luttelseweg 23
5975 VW Sevenum

23 mei 2012
Dochter van
Mike Buise en Nancy Cox
Stappersmolen 17
5961 BJ Horst

Geboren
25 mei 2012

nieuws 07

Officiële start bouw
hof te Berkel
Wethouder Litjens opende met hulp van leerlingen van basisschool De Doolgaard uit Horst en een aantal
bewoners van verpleeghuis Elzenhorst op donderdag 31 mei de bouw van de nieuwe woonwijk hof te Berkel
in Horst.

Hoera ik ben er!

Chris

Timo

Geboren op 1 juni 2012
Mijn trotse mamma’s zijn
May en Mieke
Verhaegh-Minten
Van Renessestraat 5
5975 SN Sevenum

Zoon van
Nicole en Fred Willemssen
broertje van Demi
Schoutstraat 13
5975 XL Sevenum



Dit wondertje, zo lief en klein,
maakt dat we nu met z’n viertjes zijn!

Dolblij en gelukkig zijn
wij met de geboorte
van ons 2e meisje!
Een zusje voor Aniek!

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

Ize

31 mei 2012
Rob, Ester & Aniek Clabbers
Irenestraat 17,
5864 ED Meerlo

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Taoistische Verzorg. Praktijk
Gymnastiek, ademoefeningen, Tai Chi
06 19 58 59 04 2dyn Xing’Yi’Quan.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
EK voetbal voordeel.
Tijdens het EK gratis eten. Hoe doe je
mee? Je volgt SlagerijvandePasch op
facebook (druk op de vind ik leuk-knop)
Zie verder http://www.slagerijvandepasch.nl/category/wist-u-dat/Veel
succes.

Help, veel te laat ontdekt!! Ik zoek
het orginele album (demo) van het 1e
album van de Heideroosjes: In your
face. Reactie naar ake@quicknet.nl /
06 29 03 42 75

Za. 16 juni 20.00 uur grandioze
hypnoseshow met Rinke Jacobs
(SBS6/RTL4) in de Wingerd Sevenum. Voor
korting zie www.hypnotainment.nl/fb

Voor een
‘werelds’ cadeau

Streeploos schoonmaken, optimale
huidreiniging, comfortabel slapen.
Dit is allemaal mogelijk met de producten
van Optidee. Bel voor informatie:
Riny Wagemans 077 398 87 09/Tamara
Weijs 06 38 24 85 19/Yvonne Hoeijmakers
077 467 44 54.

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

MWellness

Naturelle body & beauty

MAANDAANBIEDING JUNI!

Naturelle beauty behandeling
incl. teennagels lakken

voor E 30,-

www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

Hortensiaweekend

zaterdag 9 en zondag 10 juni
beide dagen geopend van
10.00-17.00 uur
De koffie staat voor u klaar!!

’t Veld Tuinplanten

Gespecialiseerd in hortensia’s

Nieuwe soorten:
Strong annabelle, Spike,
Black steel, Roze annabelle
Voor meer info zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

TUPPERWARE

INLOOPDAG
Donderdag 14 juni
10.00 tot 18.00 uur
De Leste Geulde
Noordsingel 75 Horst
gardabrouwers@hetnet.nl
06-23057943

“Voor een bouw zijn tekeningen
nodig, en daar hebben de leerlingen
van de Doolgaardschool ons bij geholpen”, zegt Litjens. “Ik zal ze zo aan de
mannen van CRA overhandigen.” De
vastgoedontwikkelaars lachen. Litjens
prijst de samenwerking tussen jong
en oud. “Het moet dan ook een wijk
worden waar mensen van alle leeftijden samen kunnen leven”, aldus de

wethouder. Samen met twee leerlingen onthulde hij daarna twee van de
tekeningen die op groot doek waren
afgedrukt.
Zo’n 55 kinderen van de
Doolgaardschool hielpen mee met de
start van de bouw. Zij gingen dan ook
daadwerkelijk bouwen. Ondanks de
regen mengden ze specie en sjouwden
ze bakstenen. Wethouder Litjens hielp

ook mee. Samen met een gepensioneerde bouwvakker en nu bewoner
van verpleeghuis Elzenhorst werd een
muurtje gemetseld.
Eind 2013 zijn de groepswoningen
en de appartementen van De Zorggroep
en CRA Vastgoed naar verwachting
klaar.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Commotie rondom
incident Wilhelminaplein
Nadat trainer en coach Richard Kleuskens en teamleider Huub Cox vroegtijdig hun contract bij voetbalclub
Wittenhorst uit Horst beëindigden, kwam de geruchtenmachine op gang. De reden voor de breuk zouden
ongeregeldheden tussen teamgenoten en de leiding zijn. Ook zouden deze ongeregeldheden ‘in de doofpot’
gestopt zijn.
De Horster voetbalclub liet vorige
week via een persbericht weten dat
Cox en Kleuskens op hun hoogtepunt wilden stoppen. “Soms moet je
beslissingen nemen over 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”, werd Kleuskens geciteerd.
Reacties in overvloed op de redactie van HALLO. De echte reden voor de
breuk tussen Kleuskens, Cox en hun
team zou liggen in ongeregeldheden
tijdens een teamuitje. Het incident
met vernielde fietsen, waaronder die
van de trainer, op het Wilhelminaplein
in de nacht van 15 mei zou de aanleiding zijn geweest.

Niet de reden voor
opstappen
De trainer en de club wilden
hun commentaar tot het persbericht

beperken. Een van de spelers wilde
wel reageren: “Er zijn een aantal
dingen voorgevallen na het behalen van het kampioenschap. Laat ik
voorop stellen dat ik hetgene wat er is
gebeurd absoluut niet goed wil praten,
maar ik benadruk dat dit absoluut niet
de reden is dat de trainer (Richard) en
leider (Huub) zijn opgestapt.”
Over de reacties zegt hij:
“De reacties op het artikel vind ik
absoluut schandalig. Mensen van
buitenaf bemoeien zich ermee en
verzinnen verhalen. Onze groep is heel
hecht en we hebben het hele seizoen
fantastisch met elkaar gewerkt, ook
met de begeleiding. Het is onzin dat
er wordt gezegd dat bepaalde spelers
niet met de begeleiding of met elkaar
overweg kunnen. Als dit wel het geval
zou zijn, zouden we dit geweldige
resultaat ook nooit bereikt hebben. Ik
vind het ontzettend jammer dat deze
mooie prestatie wordt overschaduwd
door alle ophef die erover wordt
gemaakt.”
De geruchten namen toe: de jon-

gens die de fietsen vernield hebben,
zouden er zonder straf vanaf komen,
omdat de voorzitter de burgemeester gevraagd had een goed woordje
te doen. Burgemeester Van Rooij
zegt dat zo’n verzoek absoluut nooit
is gesteld, en dat hij hier met de
voorzitter geen contact over heeft
gehad. Ook de politie ontkracht de
geruchten. De politiemedewerker die
met de zaak belast is, zegt de burgemeester niet gesproken te hebben.

Politie: zaak in
behandeling
Wel laat de politie weten dat de
zaak nog in volle gang is. Er wordt
volgens procedure een dossier
opgesteld. “Er zijn in totaal zeven
verdachten. De laatste wordt vrijdag
hier verwacht voor een gesprek en
daarna gaat het dossier naar justitie
in Roermond.” Justitie zal bepalen of
de jongens strafbaar zijn aan openlijke geweldpleging en indien nodig,
wat hun straf wordt.
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Cursus Eerste Hulp
Een goede kennis van Eerste Hulp kan van pas komen bij kleine en
grote ongevallen. Op belangrijke momenten kunnen de juiste keuzes
essentieel zijn. Denk hierbij aan een ongeval in het gezin, op het werk, of
op straat. Iedereen kan het leren.
In oktober start in Horst een
cursus Eerste Hulp. De cursus wordt
georganiseerd door het Rode Kruis,
kern Horst van de afdeling Horst aan
de Maas-Venray. De lessen worden
gegeven in het Rode Kruisgebouw
aan de Loevestraat in Horst. Het zijn
elf lessen op woensdagavond van
20.00 tot 22.00 uur.
De opleiding tot Eerste
Hulpverlener wordt gegeven volgens
de modernste richtlijnen van het
Oranje-Kruisboekje. De grondbeginselen van Eerste Hulp, verband- en hulpmiddelen bij kleine ongevallen zullen

worden behandeld en geoefend. Ook
wordt de deelnemers geleerd hoe te
reanimeren en hoe een AED-apparaat
(Automatische Externe Defibrillator)
werkt. Daarnaast is er aandacht voor
het stelpen van bloedingen en het
omgaan met slachtoffers.
Na afloop van de cursus wordt de
opgedane kennis getoetst, waarna
de cursisten het officieel erkende
diploma Eerste Hulp ontvangen.
Voor meer informatie over de cursus,
bel Riny Janssen op 077 398 41 33
of mail naar opleidingenhorst@
rodekruishorstvenray.nl

Wereldfestival Meerlo

Vrije markt en kindermarkt
Op zondag 10 juni is de jaarlijkse vrije markt en kindermarkt op het kerkplein en in de Pastoor
Jeukenstraat in America. Diverse verenigingen en standhouders bieden de meest uiteenlopende waren en
activiteiten aan. Voor de kleintjes, maar ook voor hun ouders en grootouders, wordt de kindermarkt
georganiseerd. De markt start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Toegang is gratis. De organisatie is in
handen van muziekvereniging St. Caecilia America.

Standhouders voor
bazaar gezocht
SOS Meerlo-Wanssum houdt op zondag 2 september voor de zesde
keer een groot wereldfestival in Meerlo. Naast een show met muziek,
dans en entertainment met artiesten uit de hele wereld wordt ook een
grote multiculturele markt gehouden.
Deze markt is opengesteld voor
ideële en commerciële organisaties,
bedrijven en instellingen. Gedacht
wordt aan standjes over goede
doelen en kramen met snuisterijen
uit de landen van het zuiden. Maar er
is ook ruimte voor mensen die graag
hun bijzondere hobby willen tonen
die past binnen de sfeer van een

wereldfestival.
Het festival vindt dit jaar plaats
bij zalencomplex ‘t Brugeind, de
Stendert en galerie Pacha Mama.
Standhouders die mee willen doen
kunnen contact opnemen met de
secretaresse van de bazaar, Carla
Hanraets via chanraets@ziggo.nl of
06 24 49 84 86.

Medewerker administratie emballage

Maxiorendag bij
KJEM Kronenberg

Frankort & Koning is een internationale organisatie die handelt in groente en fruit, met de wereld als bron en Europa als
markt. Al sinds de oprichting in 1985 is Frankort & Koning dé betrouwbare schakel tussen producenten/aanbieders en
retail/grootwinkelbedrijven. Met passie voor het product, kennis van de markt en hart voor zowel klant als leverancier.

Het zou zo maar eens kunnen dat mensen op zaterdag 9 juni allemaal
kleine tovenaars en tovenaressen door Kronenberg zien lopen. Op die
zaterdag is de maxiorendag van Kronenberg.

Als schakel tussen producenten en retailers kent Frankort & Koning emballagestromen, die gezamenlijk een zeer hoge
geldswaarde vertegenwoordigen.
Voor de emballage afdeling zijn we op zoek naar een administratieve medewerker die deze afdeling, bestaande uit twee
werknemers, kan ondersteunen en na een gedegen interne opleiding de huidige medewerkers kan vervangen, bij de
totale administratieve verwerking en beheersing van de emballage-bewegingen. Het administratieve proces omvat onder
andere de registratie en archivering van emballagestromen alsmede het verzorgen van relevante rapportages. Daarnaast
behoort ook de in- en verkoop van emballage tot de taken van de emballage afdeling.
De eisen:
•
Je bent accuraat, assertief en proactief. Je beschikt over teamgeest maar bent ook in staat om in een
hectische en dynamische omgeving zelfstandig en geconcentreerd te kunnen werken.
•
Je bezit over een mbo + werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring.
•
Je houdt overzicht, ook bij complexe situaties waarbij meerdere partijen betrokken zijn.
•
Je maakt je geautomatiseerde systemen snel eigen en bent vaardig met Microsoft Excel.
•
Je bent je bewust van de verantwoording die je draagt voor de grote geldswaarden die dagelijks over
je bureau gaan.
•
Je beheerst de Duitse en Engelse taal.
Wij bieden jou:
•
Contract voor bepaalde tijd.
•
Er wordt gewerkt in dagdienst. De werkuren kunnen
in overleg ingevuld worden.
•
Opleidingsmogelijkheden.
•
Aanvang per direct.
Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief naar Kendra: k.hendrikx@frankort.nl.

www.frankort.nl/vacatures

Tijdens deze maxiorendag
kunnen kinderen uit groep 3, 4 en
5 allerlei spellen doen. De kinderen
komen vanuit de verschillende Jong
Nederland-verenigingen die zijn
aangesloten bij het district van NoordLimburg, Utopia.
De maxiorendag wordt georganiseerd door de Kronenbergse Jongens

en Meiden (KJEM) en begint om
11.30 uur. De dag is rond 15.30 uur
afgelopen.
De blokhut van de KJEM wordt
omgetoverd tot een ware toverschool
en zal het toneel zijn waar het avontuur zal beginnen en eindigen. De
dag zal worden afgesloten met een
toveract.

Kronenberg en Evertsoord

Collecteweek
van start
In de week van 11 tot en met 16 juni komen collectanten in
Kronenberg en Evertsoord de enveloppen van de gezamenlijke goede
doelenweek huis aan huis ophalen. Deze zijn de week ervoor uitgereikt.
Men kan per goed doel aangeven hoeveel men wil schenken en het
totaalbedrag in de envelop doen.
Deze eerste gezamenlijke collecteweek in Kronenberg en Evertsoord is
tot stand gekomen op initiatief van de
dorpsraad Kronenberg en georganiseerd door een aantal coördinatoren
van landelijke collectes die jaarlijks in
beide dorpen gehouden worden.

De dertien deelnemende
goede doelen hebben allemaal
een CBF-keurmerk. De werkgroep
Gezamenlijke Collectes Kronenberg
en Evertsoord hoopt op een gulle
bijdrage van de inwoners voor de
dertien nationale doelen.

07
06

Inschrijving Sevenumse
Wandel4daagse geopend
Van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni vindt voor de vijfde maal de Sevenumse Wandel4daagse plaats. De
wandelactiviteit wordt georganiseerd door het Jongerengilde uit Sevenum. De inschrijving is nu geopend.
De Sevenumse Wandel4daagse is voor iedereen geschikt die van wandelen houdt, van de beginnende en
recreatieve wandelaar tot de geoefende en gedreven wandelaar. Voor deze laatste groep is dit een ideale basis voor
de Nijmeegse Vierdaagse.

verenigingen 09
Minioren
verrassen leiding
De minioren van Jong Nederland Horst hadden zaterdag 2 juni een
verrassing voor hun leiding georganiseerd. De minioren en hun ouders
vonden dat de leiding wel eens een bedankje mocht krijgen voor haar inzet
tijdens het afgelopen seizoen.

De minioren regelden een
picknick voor hun leiding. Elk
deelnemertje heeft thuis met zijn
ouders een gerechtje voorbereid.
Dit resulteerde in een tafel vol
heerlijkheden. In de zon stond er dan

De wandelroutes lopen door de
kernen, bossen en velden van Sevenum
en Kronenberg. Er wordt veelvuldig
gebruikgemaakt van de routes van
Stichting Knopen Lopen. De startplaatsen liggen in Sevenum en Kronenberg.
De wandelafstanden zijn 5, 10 en 15
km. Alle routes zijn bewegwijzerd en
een routebeschrijving per afstand is ter

ondersteuning aanwezig. Inschrijving
kan op www.jongerengildesevenum.nl
Op dinsdag 19 juni tussen 18.30 en
20.00 uur bij café Ummenthun, of
woensdag 20 juni van 18.30 tot 20.00
uur bij de blokhut Aan ’t Pedje in
Sevenum. De stempelkaart die elke
deelnemer ontvangt, wordt elke dag
afgestempeld op de startplek, de

pauzeplek en bij het afmelden. De
pauzeplaatsen zijn overdekt en ook een
toilet is aanwezig. Wandelaars die alle
avonden en één dagdeel uitlopen, ontvangen een medaille als herinnering.
Voor meer informatie, kijk op
www.jongerengildesevenum.nl of
volg de wandelvierdaagse op Twitter
via @W4DSevenum. (Foto: Ruud Slaats)

Excursie naar het Leudal
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 9 juni een bezoek aan het Leudal onder begeleiding van een
natuurgids. Om 09.00 uur vertrekt men vanaf de parkeerplaats aan de Venrayseweg in Horst richting het Leudal.

Tussen Heythuysen en Neer ligt
een natuurgebied: het Leudal. Eigenlijk
omvat dit gebied twee beekdalen,
het dal van de Leubeek en het dal
van de Zelsterbeek. De beken hebben
in de dikke dekzandlaag diepe en
op sommige plaatsen scherpe dalen
uitgesleten die imponeren door hun
schoonheid en hun rijke natuur. Door
de combinatie van een sterk reliëf, een

gevarieerd microklimaat, een beekdalbodem met veengronden en de invloed
van verschillende soorten water, het
oppervlaktewater en kwelwater, is de
natuur in en rond de beekdalen bijzonder gevarieerd. De fraai slingerende
beken die steeds opnieuw verrassend
opduiken, vormen een prachtig decor
voor tal van zeldzame planten en
dieren en zijn een genot voor de lief-

hebber van natuur en landschap.
IVN De Maasdorpen organiseert
voor leden en belangstellenden een
excursie naar dit Leudal met een wandeling langs de beekdalen. Een gids
van het bezoekerscentrum Leudal
(voorheen Centrum St. Elisabethshof)
zal de excursie begeleiden.
Voor meer informatie, bel Chris
Jakobs op 077 467 29 71.

ook een mooie picknick klaar bij de
speeltuin ’t Ostriekske. De leiding
was zeer verbaasd en reageerde
enthousiast. Volgens Peter, die al
25 jaar leider is, had hij zoiets nog
nooit meegemaakt.

GROOT ASSORTIMENT AARDBEIENVLAAIEN
(harderwenerbodem, korstbodem, bisquitbodem, puddingbodem)
AARDBEIEN van HORSTER BODEM VERS VAN HET LAND

SPELTBROOD van de LIMBURGSE AKKERS
NIEUW!

kijk voor meer info op onze website

nu ter kennismaking € 1,45
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl
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Fietsen in de streek
van Rowwen Hèze
TWC-Oranje Horst organiseert op zondag 10 juni haar jaarlijkse gezinsfietstochten onder de naam Fietsen in de Streek van Rowwen Hèze.
Dit evenement trok vorig jaar zo’n 400 deelnemers.

Er zijn een drietal afstanden te
fietsen, van 30, 45 en 60 kilometer.
Zeker gezien de opkomst van de elektrische fietsen is er voor iedereen een
geschikte afstand. Alle routes lopen
door het landschap tussen de Peel
en de Maas en gaan over verkeersarme wegen. De routes zijn duidelijk
aangegeven met pijlen en verder

ontvangen deelnemers een complete
routebeschrijving. Ook rijdt een materiaalwagen op de route. Bij de start en
pauzeplaatsen zijn terrasjes.
Inschrijven is mogelijk in zowel
Horst als Sevenum tussen 10.00 en
14.00 uur. In Horst kan men starten
bij Parkhotel Horst en in Sevenum bij
De Sevewaeg.

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

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

DE TEXTIELBEURS

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

BUURTZORG HORST AAN DE MAAS ZOEKT:

• VERPLEEGKUNDIGEN NIVEAU 4/5
• VERZORGENDEN-IG
Buurtzorg Horst aan de Maas bestaat uit 2 teams:
• Reguliere team: verpleging en verzorging in de thuissituatie
• Psychogeriatrisch team: verpleging, verzorging en begeleiding
van mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie
Ben jij die enthousiaste collega die:
• Het leuk vindt om zelfstandig zijn/ haar vak uit te oefenen
• Samen wil werken in een zelfsturend team
• Flexibel inzetbaar is
Wij bieden:
• Een team enthousiaste collega’s
• Salaris volgens CAO VVT
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Uren in overleg; zowel grote als kleine contracten mogelijk
Stuur je sollicitatie en CV naar:
Reguliere team
horst@buurtzorgnederland.com
06-10053226

PG-team
pghorstaandemaas@buurtzorgnederland.com
06-23283334

www.buurtzorgnederland.com
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Open dag jeu de boulesbaan Swolgen geslaagd
“Zolang de but niet drijft, kun je petanquen”, met deze spreuk opende Fred Bisschop van Petanqueclub Venlo de
open dag van jeu de boulesclub Swolgen. Met de ‘but’ wordt de gele bal bedoeld.

De but is licht en kan drijven, wat
het gevolg heeft dat er niet gebald kan
worden. Van de specialisten kregen de
spelers tijdens de open dag handige
tips om in de praktijk te brengen. Om

de baan tegen de regen te beschermen waren er voorzorgsmaatregelen
genomen en was er een tent boven
gebouwd. Door het slechte weer bleef
grote publieke belangstelling uit maar

was er wel een kleine groep enthousiastelingen. Het plezier was er niet
minder om en onder het genot van
drank en snacks streden negen teams
om de Hentai-cup.

Nogmaals opening
Groengroep Landschapsroute
Nadat burgemeester Kees van Rooij op 26 mei vier nieuwe of vernieuwde fiets- en wandelroutes in de
gemeente Horst aan de Maas, waaronder de Groengroep Landschapsroute opende, doet de Groengroep dit nog
een keer met hun traditionele wandeltocht.
Traditiegetrouw organiseert de
Groengroep in samenwerking met café
Ummenthun in Kronenberg de eerste
dinsdag na de kermis in Sevenum
de LZ-wandeltocht, het wandelen
van de eerste lus van de Groengroep
Landschapsroute. Deze tocht leidt
over een afstand van 18 kilometer
langs prachtige plekken in Kronenberg
en Sevenum. De Groengroep
Landschapsroute is in het voorjaar
van nieuwe bebording voorzien en

hier en daar is de route aangepast en
aantrekkelijker gemaakt. Dit feit wil de
Groengroep niet zomaar voorbij laten
gaan. Vanaf 18.30 uur op dinsdag 12
juni kunnen deelnemers zich melden bij
café Ummenthun. Om 18.45 uur vindt
de spectaculaire opening van de hernieuwde Groengroep Landschapsroute
plaats door de twee oorspronkelijke initiatiefneemsters van de LZ-wandeltocht,
Lia en Thea. Om 19.00 uur gaat de wandeltocht van start. De tocht, maar ook

het aansluitende avondprogramma,
wordt muzikaal omlijst door de band
The good, The Bad and The Ugly.
Tijdens de tocht zorgt Rob Ummenthun
voor een hapje en een drankje op de
pauzeplaats. Ook degenen die een
wandeltocht van 18 kilometer een tikkeltje te zwaar vinden, zijn van harte
uitgenodigd. Om ongeveer 22.30 uur
vindt de intocht plaats op De Hees.
Voor meer informatie, kijk op
www.groengroepsevenum.nl

Reünie voor 60 jaar
Erica-leden
Korfbalvereniging Erica uit America viert in het weekend van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni haar 60-jarig
bestaan. De korfbalvereniging werd op 11 juni 1952 opgericht en hun leden spelen in geel-zwarte tenues.
Op vrijdag is er om 20.00 uur
een receptie met aansluitend een
reünie waarvoor alle leden van de
afgelopen zestig jaar zijn uitgenodigd.
Dj Gurde verzorgt de muziek. Iedereen
die ooit bij Erica heeft gekorfbald,
is welkom op de reünie op vrijdag
in de feesttent op sportpark Erica in
America om oude teamgenoten te
ontmoeten. De organisatie heeft voor
de receptie en de reünie leuke foto’s
en verhalen van vroeger gebundeld
in een jubileumboekje dat uitgedeeld
wordt aan de aanwezigen. Zaterdag
9 juni staat van 11.30 tot 17.15
uur in het teken van een activiteit
voor de volwassen leden en zondag
wordt er van 10.30 tot 12.00 uur een
ledenbrunch georganiseerd.

Ellie Vullings en Anita Derks in de aanval in oktober 1977
Voor meer informatie, kijk op
www.kverica.nl Voor aanmelding

voor de reünie of vragen, mail naar
60jaarerica@kverica.nl
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Drie nominaties Muulkes voor Vrije Spelers America

Concurrentie in eigen huis
Op 15 juni vindt in Weert D’n Aovend van ’t Muulke 2012 plaats. Anita Rongen, Henk Litjens en Guy Derks van de
Vrije Spelers uit America zijn genomineerd voor een Muulke. HALLO sprak met de drie kanshebbers voor de toneelprijzen, die jaarlijks door de Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen (LFA) worden toegekend.

genomineerd in de categorie ‘Beste
mannelijke grote rol’. Concurrentie in
eigen huis, dus. “Tja, dat wordt lastig”,
zegt Henk. “Maar ik vind dat Guy de
prijs absoluut meer verdient dan ik.
Zijn rol van gestreste zakenman in
het stuk Bos Op Je Pad was behoorlijk
moeilijk. Ik zou het hem niet na kunnen
doen.” Guy beaamt dat het een pittige
rol was. “De tegenspelers waren hoofdzakelijk mensen met een verstandelijke
beperking. Daar moet je als acteur heel
anders op inspelen dan je gewend bent
en dat betekende veel improviseren.
Ik heb die rol dan ook met ontzettend
veel plezier gespeeld. Overigens laat ik
het aan de jury om te beoordelen wie
´t Muulke voor de beste mannelijke rol
verdient”, aldus Guy.

Iets normaals bewust
verkeerd doen

Ooit waren zij beiden ‘getrouwd’
met Anita Rongen. Nu gaan Guy Derks
en Henk Litjens van de Vrije Spelers uit

America de strijd met elkaar aan om
een Muulke. “Het is al een hele prestatie als je voor een Muulke wordt geno-

“Gelukkig hebben we een
bank die de aankoop van
ons droomhuis mede
mogelijk maakte”
“Hallo, wij zijn Peter en Mieke. We hebben ons huis van Peters
ouders gekocht. Voor ons is het een ideaal huis omdat we
wonen en werken kunnen combineren. Er is voldoende ruimte
voor de opslag en materialen van Peters bedrijf, Peter van
Mierlo Agriservice. Hij is zzp-er en voornamelijk werkzaam in
stalinrichting, bedrijfsverzorging en loonwerk. Toen we de kans
kregen om dit huis te kopen, hebben we contact opgenomen
met Rabobank Maashorst, een bank die in deze economisch
moeilijke tijden stabiel is. Daar hebben we ervaren hoe prettig
het is om alle bankzaken onder één dak te hebben.
Onze hypotheekadviseur heeft ons erg goed begeleid en alles
geregeld in overleg met het team Bedrijven. Gelukkig hadden
we flink gespaard. Dat kunnen we iedereen aanraden. Met die
financiële buffer werd het een stuk makkelijker om dit huis te
kopen. Het voelt een stuk comfortabeler om niet alles tot het
maximale gefinancierd te hebben. Je wilt tenslotte ook nog
kunnen leven. Wil jij ook zo’n woonadviesgesprek? Maak eens
een afspraak met een Rabobank-adviseur.
Die vertelt je eerlijk en open welke mogelijkheden er zijn.”

mineerd”, vertelt Guy Derks. “Dus je
kunt wel stellen dat wij daar heel trots
op zijn.” Guy is evenals Henk Litjens

Henk is genomineerd voor zijn rol
als dokter Zubritski in de voorstelling
‘Dwazen’, terwijl zijn tegenspeelster
Anita in de running is voor de prijs
voor de beste vrouwelijke grote rol.
“Dwazen was een raar en moeilijk stuk
om te spelen”, vertelt Anita. “Het gaat
over een dorp waar alle inwoners dom
zijn en precies het tegenovergestelde
doen van wat ze zeggen. Eigenlijk speel
je dan dubbelop. Je moet continu goed

in de gaten houden dat je iets normaals
verkeerd doet. Ook ik ben trots op de
nominatie. Overigens word je bij de
jurering voor de Muulkes niet alleen
door professionele mensen uit de
toneelwereld beoordeeld op je acteerprestaties, maar krijg je bovendien heel
nuttige adviezen.”

Bos Op Je Pad
De Vrije Spelers speelden samen
met leden van Theater Kleinkunst uit
Grubbenvorst in het toneelstuk Bos Op
Je Pad. Deze productie is genomineerd
voor een Muulke in de categorie ‘beste
initiatief’. “Daar hebben wij als Vrije
Spelers met heel veel plezier aan meegewerkt”, zegt Anita. “Al voelde ik mij
vaker coach dan toneelspeelster. Voor
mij staat Bos Op Je Pad in mijn persoonlijke top drie van de meest indrukwekkende producties, waarin ik mocht
meespelen.” Wie uiteindelijk met een
Muulke naar huis gaat, wordt vrijdag
15 juni in het Munttheater in Weert
bekendgemaakt. “Het wordt vast en
zeker weer een geweldige feestavond”,
zegt Henk. “We gaan er met een heel
gezelschap per bus naartoe. Mocht één
van ons een Muulke winnen, dan is de
prijs eigenlijk voor iedereen die bij de
Vrije Spelers betrokken is. En de kans
dat er een prijs naar America komt is
behoorlijk groot.”
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Maak nu een afspraak voor een woonadviesgesprek
en krijg snel inzicht in wat er mogelijk is.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Profiteer tot 31 juli 2012 van onze Floriade-actie.
Kijk voor de voorwaarden op onze website
www.rabobank.nl/maashorst

Peter van Mierlo en
Mieke van Lipzig
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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.

Sjaak Kleuskens
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt Sjaak Kleuskens (73) uit America geplukt. Sjaak is
getrouwd met Toos (70), die oorspronkelijk uit Grashoek komt. Samen
kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen.

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.

Geen glasvezel
Binnen het kerkbestuur van
America is Sjaak eveneens vicevoorzitter. Kleuskens houdt van America maar
ergert zich wel aan het vrachtverkeer
dat zich door het dorp perst en daarbij
de spoorwegovergang neemt. “Een
gevaarlijke spoorlijn, want er liggen
regelmatig kapotte bouten langs het
spoor, waarop wij zelf Prorail bellen. Dat is gevaarlijk omdat de rails
dan niet overal vastgeklemd zit aan

Pappardelle
met paprika
Benodigdheden:
· 300 gram pappardelle
· 300 gram runderchipolata-worst
· 1 eetlepel olijfolie
· 1 courgette, in blokjes
· 1 potje gegrilde paprika’s
· 125 gram slagroom
· 1 eetlepel honing
· 50 gram Parmezaanse kaas,
geraspt
· Basilicum
Bereiding:
· Kook de pasta in circa 10 minuten
gaar;
· snijd de worsten in drie stukken;
· verhit de olie in een hapjespan en
bak de worsten ongeveer 4
minuten;
· voeg de courgette toe en bak deze
4 minuten mee;
· doe ondertussen de paprika met
vocht in een maatbeker en voeg
de slagroom toe;
· pureer dit mengsel met de
staafmixer;
· voeg dit mengsel toe aan de
worsten en courgette;
· voeg de honing toe en warm het
geheel nog 2 minuten door;
· verdeel de pasta over vier diepe
borden en schep de saus erover
heen;
· bestrooi het bord met
Parmezaanse kaas;
· sprenkel als laatste gescheurde
basilicumblaadjes over de pasta.

de groenteteelt. “Het praktijkgedeelte
deed ik bij de familie Crommentuyn van
Mullekom in Helenaveen. Vijf dagen per
week werken en één dag naar school. Ik
leerde er veel maar moest na twee jaar
kiezen: tuinder worden of werk gaan
zoeken”, zegt Sjaak. Uiteindelijk kwam
hij bij de fruitteelt-proeftuin in Horst
te werken waar ook deels vollegrondgroenteteelt was ondergebracht. Na
wat omzwervingen op proeftuinen in
Panningen en Helden werd hij bedrijfsleider bij de proeftuin in Meterik waar
ook aspergeonderzoek plaatsvond.
Daar bleef hij tot 1998, waarna hij met
vervroegd pensioen kon.
Sjaak heeft verschillende interesses.
Zo was hij bijna 25 jaar secretaris van
ruiter- en ponyclub De Paardenvrienden
in America. Nog elke week is hij op het
oefenterrein te vinden. Tevens zit hij in
het bestuur van de paardenverzekering
en was hij tot voor kort voorzitter van
de KBO in America. “Nu waarnemend
voorzitter, want een nieuwe voorzitter
voor onze mooie vereniging hebben we
nog niet”, zegt hij.

de dwarsliggers. Zoiets moet direct
verholpen worden. Alsof er achter de
spoorlijn geen mensen meer wonen”,
zegt hij. “Met de glasvezelkabel is het
hetzelfde liedje. Reggefiber vraagt het
KBO-bestuur om handtekeningen op
te halen maar een aansluiting krijgen
we niet. Toch wonen wij in AmericaZuid, binnen de bebouwde kom. De
kabel onder de spoorlijn, leggen schijnt
niet te kunnen omdat de verdeelkast
van de glasvezelkabel te veraf ligt. Ik
ben benieuwd hoe dit afloopt”, zegt
Kleuskens.

Dat stiët!
Verre vakantiereizen maakt Sjaak
niet meer. “Ik ben al in veel landen
geweest voor mijn werk. In Nederland
is nog zoveel te zien. Wanneer ik
duizend kilometer moet rijden om op
de plek van bestemming te komen, rij
ik veel moois voorbij”, zegt hij op nuchtere toon. Nuchter, want uitgaan doet
hij zelden of nooit. Tv-kijken wel, zeker
naar Hart van Nederland: “Daarna ga ik
altijd naar bed”, lacht hij. Natuurfilms
en paardensportprogramma’s kijkt hij
ook graag, maar die komen volgens
hem te weinig aan bod. Sjaak: “O ja, en
maak me maar niet midden in de nacht
wakker, want ik ben een vroege vogel
en heb mijn slaap nodig.”
Het interview zit er bijna op. Sjaak
wil nog wel kwijt dat de mooiste dag
van zijn leven zijn huwelijksdag was,
toen Toos naar America verhuisde. “Dat
was op 13 oktober 1964 en dat stiët!
Nog steeds”, sluit de sympathieke
Americaan het interview af.

Crist Coppens
Sjaak is een rasechte Americaan en
zijn ouders waren dat ook. “Mijn vader
en moeder hadden hier een boerderijtje.
Ze hielden kippen, koeien en een paar
varkens en teelden groenten. Toentertijd
werkte men met teeltvergunningen voor
groenten. Voor de zaadteelt van asper-

ges en bonen was geen teeltvergunning
nodig. Ondanks boetes leverde mijn
vader heel wat bonen als peulvruchten aan de veiling”, lacht Kleuskens.
Als jonge boerenzoon volgde Sjaak de
lagere tuinbouwschool in Meterik, later
in Horst. Op de vakschool lag zijn hart bij

4 gemarineerde
kipfilets € 5.50
Bauernballen de vierde gratis!

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Bij besteding van elke €20 bij ons
ontvangt u een kanskaart. Lever uw
kanskaart vóór 9 juni 15.00 uur ingevuld
in, want hierna vindt de uitreiking plaats!
De uitreiking wordt één groot feest,
compleet met live DJ, voor de kids schminken
en een ijscokar. Dit mag u niet missen!

Faunaland van Grootel
Hoofdstraat 14a - 5961 EZ Horst
horst@mijndierenspeciaalzaak.nl
www.mijndierenspeciaalzaak.nl - www.faunalandhorst.nl
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opinie 13

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

Ingezonden brief

Sluiting Bibliotheek Sevenum
Beste mensen,
Op dinsdag 15 mei berichtte Dagblad de Limburger dat het College van
B&W van Gemeente Horst aan de Maas voornemens is de Bibliotheek
Sevenum te sluiten. Als reden hiervoor voerde het college aan dat de
interesse bij volwassenen voor het lenen van boeken afneemt, deels als
gevolg van het gebruik van internet.
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Onze cijfers laten evenwel een
geheel ander beeld zien. In totaal
staan er bij de Bibliotheek Sevenum
2.286 leners ingeschreven, waarvan
1.118 volwassenen en ook nog eens
304 jongeren tussen 14 en 17 jaar.
De leners waren in 2011 goed voor
72.275 uitleningen. In 2011 steeg het
aantal uitleningen met 1%. In de eer-

ste vier maanden van 2012 steeg het
aantal uitleningen zelfs met 5%, toch
wel een zeer forse groei. Overigens
geven ook de bibliotheken van Venlo
en Maastricht aan dat het aantal uitleningen fors groeit.
De gemeente wil bezuinigen, maar
doet dit op een ondoordachte manier.
Een bibliotheek is immers de plek

waar kennis kan worden opgedaan en
gedeeld en ook een plek waar mensen
terecht kunnen als ze elkaar willen
ontmoeten of als ze even wat tijd voor
zichzelf willen. Uit onderzoek blijkt ook
dat het lezen van romans voor jongeren
van geweldig groot belang is voor het
opdoen van een grote woordenschat en
voor het verkrijgen van de noodzakelijke taalvaardigheid.
Het steekt ons om in hetzelfde
krantenbericht te lezen dat het college
2,8 miljoen euro wil uitgeven voor
een betere klimaatbeheersing binnen
het gemeentehuis, maar we moeten

Warsteiner

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.

tegelijkertijd constateren dat het
leefklimaat in Sevenum het college
blijkbaar koud laat.
Daarom vinden wij het voorstel
om de Bibliotheek Sevenum te sluiten
onverstandig en onrechtvaardig. Als
U ook deze mening bent toegedaan,
laat dan uw stem horen en stuur een
e-mail met uw visie naar de verantwoordelijk wethouder, de heer G. van
Rensch.
Het bestuur van Stichting Openbare
Bibliotheek Sevenum
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DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

“ Uw echtscheiding
verdient een specialist.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

077-467 24 13 • www.veldpaustuinen.nl

Bespreking Poll week 21

Bloemen in Horst aan de Maas fleuren de gemeente op
De stelling van week 21 luidde: Bloemen in Horst aan de Maas fleuren de
gemeente op. Van alle stemmers was 72% het eens, 28% was het oneens. In
het centrum van Horst werden bloembakken opgehangen.
Een stemmer uit Horst was het ermee eens dat de bloemen de gemeente
opfleuren. “Ziet er mooi uit.” Hij uitte wel zorgen of het ophangen niet verspilde
moeite was: “Eens kijken hoe het er na het weekend uit ziet. De uitgaansjeugd
kan nu al nergens afblijven en vernielt veel in het weekend. We wachten af
wat er met onze centjes gebeurt. Want laten we eerlijk zijn, het is toch ons

belastinggeld.”
Ria Nabben uit Sevenum: “Natuurlijk staat het vrolijk, die hanging baskets
en bloembakken. Maar ik was erg verbaasd omdat een paar dagen eerder
gemeld werd dat door bezuinigingen op loon- en arbeidskosten bloembakken in
onder andere Sevenum en Kronenberg verwijderd werden. Om de bloemen in
de baskets van water te voorzien is mijn inziens ook erg arbeidsintensief. Ik vind
dit een vreemd besluit, waar is hier het brede overleg over welke kosten waar
gemaakt worden?”

Ik ben klaar voor het EK
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Er zijn altijd mensen die er geen bal aan vinden, toch staat het Europees
kampioenschap voetbal weer voor de deur. Hier en daar verschijnen voorzichtig
wat versieringen aan auto’s: oorwarmers voor de spiegels of een voetballetje
op de antenne. Enkele wijken in Horst aan de Maas durven iets uitbundiger
te zijn en hangen hun straat vol met vlaggetjes en het huis vol met posters.
Horecaondernemers lijken tot nu toe het meest enthousiast en de kroegen
worden dan ook compleet behangen met oranje tierlantijntjes. Toch lijkt de

oranjekoorts dit jaar bij velen ondergeschikt aan een zomergriepje. Is het het
weer? Hebben we geen vertrouwen in onze ploeg? Of komt de oranjekoorts
wel al los, maar is deze nog niet zo zichtbaar? Staan zaterdag, tijdens de
eerste wedstrijd van het Nederlands elftal, alle pleinen en kroegen in Horst
aan de Maas vol met een schreeuwend en juichend Oranjelegioen? Komt die
oranjekoorts wel zodra de eerste aftrap is verricht? Horst aan de Maas is klaar
voor het EK: wat vindt u?

Geluidsverontreiniging
Relatief gezien hebben wij
in Horst aan de Maas veel
leefruimte. Dat betekent onder
meer dat we behoorlijk wat
tijd en geld besteden aan onze
tuin. Met vaak fraaie tuincreaties als resultaat. Maar
D!rk zou D!rk niet zijn als er
toch wat te zeuren viel.
Want… mannen (en vrouwen?) van Horst aan de Maas:
waarom maken jullie zoveel
herrie bij het grasmaaien, het
bladeren opruimen en het
bomen en struiken snoeien?
Zaterdag is voor velen een
rustdag. Een dag om heerlijk bij
te komen van de drukke
werkweek en de dagelijkse
beslommeringen. Een dag ook
om lekker onderuit gezakt in de
tuin te zitten als het weer dat
toe laat. En laat het weer dat de
afgelopen weken nou toevallig
toelaten.
Als je je dan zaterdagochtend
met een krantje en een croissantje in de tuin nestelt, wil je
genieten van de stilte. Helaas.
Om half negen begint buurtbewoner nummer één met een
kettingzaag een boom te
ontleden. Met donderend geraas
landt de ene tak na de andere
op aarde. Tot half tien. Dan keert
de rust weder. Duh! Buurman
twee gaat zijn drie vierkante
meter gazon maaien met ‘n
motormaaier. Het monotone
gebrom lijkt na twee uur niet
meer hoorbaar. Pas als het stopt,
merk je hoe irritant het was. Dan
ontdekt buurman drie dat er 26
bladeren in zijn tuin liggen. De
bladblazer wordt tevoorschijn
getoverd en als hij na anderhalf
uur klaar is, wordt het eindelijk
stil.
Wie de tijd heeft gevolgd ziet
dat daarmee de ochtend al in
rook en herrie is opgegaan. De
vraag is: moeten al die tuinactiviteiten nu echt met zoveel
mechanisch geweld worden
voltooid? Wat is er mis met een
handzaag, een handmaaier en
een bezem? Nog afgezien van de
geluidsverontreiniging vreten die
apparaten energie. Misschien tijd
om in het kader van leefbaarheid en een beter en gezelliger
milieu het ouderwetse handgereedschap weer eens van stal te
halen? Alvast een prettig
weekend!
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 22) > Ik voel me veilig in mijn gemeente > eens 80% oneens 20%
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DECULTUURRECENSENT
Funpop 2012
Het seizoen bij Kukeleku is afgelopen maar er stond voor de cultuurrecensenten nog één speciaal evenement op
de agenda: Funpop. Funpop is een openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor
hun familie, vrienden en bekenden. Twee dagen feest met veel muziek en veel fun.
De cultuurrecensenten: Shauni Pesulima (15) en Henri Suykerbuyk (16)
Evenement: Funpop, 2 en 3 juni in Horst

3Js
Als eerste werden de 3Js, Jan Dulles (JD), Jaap Schilder (JS) en Jaap
Kwakman (JK) op de zonovergoten zaterdag stevig aan de tand gevoeld.
Hebben jullie allemaal een relatie?
JD: Jazeker. Samenwonend, en volgens
mij al 8 jaar.
JS: Ik ben al 35 jaar getrouwd en ik heb
twee volwassen kinderen. Dat kun je
wel zien aan mijn hoofd.
JK: Ik ben vandaag toevallig 10 jaar bij
mijn vriendin.
Hebben jullie naast zingen nog
hobby’s?
JD: Ik niet.
JS: Ik beklim graag bergen, en ik hou
van zwemmen met haaien. Geloof je
niet he? Toch is het waar.
JD: Ja, alleen we hebben geen bergen
in Nederland en ook geen haaien.
JK: Ik sport graag.
Wat is het leukst wat een fan voor
jullie heeft gedaan?
JD: eh.. jongens?
JS: Dat zijn ongeveer 150.000 fans en
die hebben allemaal een plaat van ons
gekocht. Beter kun je niet doen voor
ons.
JK: Dat vind ik een hele goede.
Zouden jullie een wereldreis willen
maken? Zo ja, waarheen?
JD: Ja, dat zou ik wel graag willen doen.
Maar ja, waar naar toe? Over de hele
wereld natuurlijk. Maar zo’n wereldreis
zal minimaal een jaar duren en dan
moet je eerst een jaar vrij hebben. Dat
hebben wij niet. En dat gaat waar-

schijnlijk de komende 30 jaar ook niet
gebeuren.
JS: Ik zou graag heel Amerika willen
bekijken, en dan niet met een vliegtuig
erheen maar met een boot. Dat op
zichzelf is ook al een hele reis.
Wat zouden jullie doen met een
miljoen?
JD: Met een miljoen? Dan zou ik twee
maanden op vakantie gaan naar
Australië, mijn hypotheek afbetalen en
de rest zou ik op de bank zetten.
JS: Ik zou alles onmiddellijk aan de
stichting van het festival Funpop geven
zodat ze volgend jaar Bruce Springsteen
uitnodigen.
JK: Ik zou het aan mijn twee collega’s
geven. Dan kan Jan op vakantie en Jaap
kan het weggeven.
JS: Wordt de vakantie misschien
iets korter en wordt het niet Bruce
Springsteen maar Guus Meeuwis.
Hebben jullie huisdieren?
JD: Nee, niet dat ik weet.
JS: Als spinnen, mieren en vlooien er
onder vallen, heb ik talloze huisdieren.
JK: Ik heb een kat en een poes. Heten
Tim en Meisje, dat is heel belangrijk.
Wat is jullie lievelingseten?
JD: Gebakken tong.
JS: Dat is heel toevallig maar dat is ook
mijn lievelingseten.
JK: Ehh…Thais!

Krystl
Ook Krystl werd op zaterdag het hemd van het lijf gevraagd.
Hoe oud ben je?
28 jaar en over 1 maand word ik 29.
Ben je getrouwd?
Nee (lachend). Gelukkig nog niet. Maar
ik heb wel een hele leuke vriend.
Wat is het leukste dat een fan voor je
gedaan heeft?
Nou, ik heb net een hele leuke ketting
gehad en dat vond ik wel heel erg
schattig, speciaal voor mij gemaakt.
Is er iets waar je echt niet goed in
bent?
Ja er zijn vast heel veel dingen waar ik
niet zo goed in ben. Ik ben bijvoorbeeld
niet zo goed in klusjes in huis. Ik ben
pas verhuisd en dan laat ik heel vaak
mijn ouders de klusjes doen.
Wat is het meest gênante wat je mee
gemaakt hebt?

Ik ben een keer heel hard van mijn fiets
gevallen, en best veel mensen zagen
dat. Dat is wel een van de meest lullige
momenten die ik heb meegemaakt.
Wat doe je het liefst na werktijd?
Niks (lachend).
Wat is je lievelingseten?
Oe.. ik vind eigenlijk alles met pasta
heel erg lekker. En ik hou ook heel erg
van sushi.
Wat zou je nog een keer in je leven
willen meemaken?
Ik zou het heel erg leuk vinden om
een keer op Pinkpop of Lowlands te
staan, als we het over werk hebben.
Maar voor de rest, dat mijn familie en
vrienden allemaal gezond blijven, dat is
eigenlijk mijn grootste wens.

Charly Luske
Op de regenachtige zondag werd ook Charly Luske, onder andere bekend
van de Voice of Holland, geïnterviewd door de recensenten.
Wat zijn je hobby’s?
Zingen is mijn hobby waar ik mijn werk
van gemaakt heb. Muziek luisteren en
clipjes bekijken, dat doe ik ook heel
veel. Ik probeer ook nog te sporten.
Heb je nog ander werk, zo ja wat
doe je?
Ja, ik heb nog wel ander werk. Ik
spreek regelmatig stemmen in voor
tekenfilms.
Wat is het leukste wat een fan ooit
voor jou gedaan heeft?
Dat was bij een van de laatste voorstellingen van een musical die ik gedaan
heb. Hadden fans een heel groot
plakboek gemaakt met allemaal foto’s

van de afgelopen 10 jaar en allemaal
handtekeningen en verhaaltjes erbij
geschreven. Dat vond ik heel leuk.
Is er iets waar je echt niet goed in
bent?
Ja, ik ben heel erg slecht in gitaar
spelen. Ik kan ook niet zo heel goed
teksten onthouden, en ik ben heel slecht
in wachten. Ik ben heel ongeduldig.
Wat is je droom?
Dat is een goede vraag, eigenlijk ben
ik nu al een groot gedeelte van mijn
droom aan het beleven. Ik wil gewoon
lekker met leuke mensen op weg, met
een soort bandje overal muziek maken
en dat doe ik nu. Dat vind ik echt te gek.
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15 VRAGEN aan Mark Schatorjé Mies

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

Mark Schatorjé
15 jaar
Grubbenvorst
Blariacum College

Wat is het eerste wat je je als kind kan
herinneren?
Dat ik in oma haar armen lag, daar heb ik
nog een wazig beeld van. Ik weet er verder niet heel veel meer van, ik heb mijn
oma namelijk niet echt goed gekend.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Vroeger ging ik altijd voetballen ergens
dicht bij school, waardoor ik altijd te laat
kwam. Ik zei dan altijd dat ik de tijd niet
in de gaten had gehouden en daardoor
te laat was.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik supersportief en snel ben, dat
komt bij mijn sporten dan erg goed van
pas. Op het moment voetbal ik en doe ik
aan tennis. Beide vind ik erg leuk en ik
zou het erg moeilijk vinden om tussen de
twee sporten te moeten kiezen. Maar als
het echt moest, zou ik tennis laten vallen. Met voetbal speel je namelijk meer
wedstrijden.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een mooi uitzicht van een groot open
veld, een grote plaats om te voetballen.
Waarop ben je het meest trots?
Dat ik met tennis een paar jaar geleden
tijdens de clubkampioenschappen de

sportiviteitsprijs heb gewonnen en met
voetbal de penaltybokaal gewonnen heb.
Met beide won ik de eerste plaats en
daar ben ik trots op.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Sunday Bloody Sunday van U2. Mijn broer
en mijn vader luisteren het liedje vaak,
via hen ken ik het en vind ik het een erg
mooi nummer.
Als je de komende 24 uur vrouw bent,
wat zou je dan doen?
Plezier maken, wat ik nu ook al als
man doe. Dan zou ik met de hele groep
afspreken om bij elkaar te gaan zitten
om lol te hebben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Spelletjes op de gameboy zoals snake
en pacman. Die spelletjes hadden niet
echt een doel, maar ja, vroeger had je
niets anders dan alleen van dat soort
spelletjes.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn, welke
zou dat dan zijn?
Spanje, omdat het een lekker warm land
is en ik goede ervaringen met dat land
heb.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat ik tijdens mijn snuffelstage de deur
voor andere mensen openhield, dat
schiet me nu even te binnen, want dat
werd erg plezierig ervaren toen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel je
naar toe?
Naar de pizzeria, dat vind ik heel erg
lekker eten. Dan bestel ik meestal een
pizza margarita.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn hoogtevrees. Toen ik een keer een
boom ben ingeklommen is die angst ontstaan. Ik keek naar beneden en schrok
ervan dat het wel erg hoog was.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends beginnen met een wedstrijd
van de F3. Dat team geef ik trainen sinds
ik voor school een stage moest vinden
voor het vak gym en dat doe ik nu nog
steeds met plezier. Daarna zelf een wedstrijd voetballen en ’s avonds met mijn
vrienden afspreken en dan thuiskomen
en niks meer hoeven te doen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou nooit een tatoeage nemen. Ik vind
het niet mooi en ik mag het ook niet.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe oud ik later zal worden en of ik
gelukkig word.

Op zoek naar vast werk
in een moderne omgeving?
Verstappen Verpakkingen is wegens uitbreiding van de huidige activiteiten
op zoek naar:

Inpak medewerker(ster) vormafdeling
Parttime / Fulltime LBO+ niveau

Teamleider vormafdeling
Fulltime MBO+ niveau

CNC Frezer / Matrijzenmaker
Fulltime MBO+ niveau

Voor meer informatie kijk dan op www.verstappenverpakkingen.nl

Column

Dineren in
de trein
Van je avondeten genieten
terwijl je je in de trein bevindt,
ik heb er altijd een hekel aan
en ik denk dat veel mensen
zich hierin zullen herkennen.
Vreselijk vind ik het als die
irritante buurman me het eten
wegkijkt of als die
nieuwsgierige vrouw tegenover
me rustig aan het observeren is
hoe ik steeds een hap neem. Ik
word er bloednerveus van.
Op de een of andere manier
heb ik voortdurend het gevoel
dat ik de helft van mijn eten nog
rond mijn mond heb hangen of
erg charmant kauw. Afgelopen
vrijdag weer zo’n rampdiner in de
trein. Pasta met zalm en rucola,
de meest onhandige maaltijd
voor onderweg, ik weet ook niet
waarom ik uitgerekend dit
gerecht uit moest kiezen... Nog
onhandiger was dat alle rucola,
als erg letterlijke topping, er
gewoon bovenop geknald was. Ik
vind het lekkerder gemixt en met
mijn eigenwijze eigenschap
moest dit dan ook eerst
gebeuren, ongeacht dat het zo
ontzettend druk in de trein was
en dit dus hartstikke onhandig
was. Slim, dat vond ik zelf
tenminste, zette ik eerst het
bakje pasta rustig op het tafeltje.
Ik weet namelijk al precies hoe
dat gaat, doe ik dit gewoon op
mijn schoot dan heb ik dadelijk
flinke tomatenvlekken in mijn
nieuwe blousje en daar word ik
niet blij van. Voorzichtig deed ik
een poging tot mixen, maar erg
lang ging het niet goed.
Plotseling lanceerde ik per
ongeluk een ravioli-kussentje de
lucht in die eerst zijn landing op
mijn panty maakte en daarna
doorstuiterde op iemand anders
zijn tas. Nou, ik was de
gangmaker van de coupé, joh.
Flinke lachbuien ontstonden.
Mm... erg grappig ja. Gelukkig
kon de eigenaar van de tas er
ook wel om lachen, al betwijfel
ik of dit niet meer een lach van
een boer met kiespijn was of dat
hij het echt grappig vond.
Mijn gemaakte lach was in
ieder geval wel die van een boer
met kiespijn. Eten in de trein is al
erg genoeg, als er dan ook nog
van alles mis gaat maakt dat het
gênante totaalplaatje helemaal
compleet.
Mies

Gemeentepagina
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de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Preventieactie in het kader van Waak voor Inbraak

Houd ongewenste gasten buiten
met (gratis) kierstandhouders
Het aantal woninginbraken en vooral de woningovervallen is in 2011 en 2012 flink toegenomen.
Desondanks is er geen reden voor paniek, want de kans dat u op een kwade dag oog in oog staat
met een inbreker of overvaller blijft redelijk klein. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om
het risico zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Natuurlijk staat de aanpak van dit soort
criminaliteit bij de politie hoog op de agenda en met enige regelmaat worden daders gepakt.
Voorkom woninginbraken en woningovervallen
In de preventieve sfeer is nog veel te winnen.
Met relatief eenvoudige maatregelen kunt u heel
wat ellende voorkomen. Inbrekers zullen niet
snel inbreken in een woning met goed hang- en
sluitwerk. Een kierstandhouder op uw voordeur
biedt ook veiligheid; op deze wijze houdt u zicht
op bezoek aan de voordeur zonder de deur
geheel te openen.
Gratis preventiepakket kierstandhouder
Als onderdeel van het woninginbraken project
Waak voor Inbraak biedt de gemeente Horst aan
de Maas in samenwerking met politie, Stichting
VAK (Politie Keurmerk Preventieteam), Stichting
Meld Misdaad Anoniem en de Provincie preventiepakketten aan in de gemeente.
Bewoners kunnen vanaf donderdag 7 juni
2012 een preventiepakket aanvragen via de
antwoordbon of de website:
www.waakvoorinbraak.nl
Na ontvangst van de aanvraag nemen
medewerkers van het Politie Keurmerk
Preventieteam van de Stichting VAK contact met
u op om een afspraak te maken.
Let op: de eerste 700 aanmeldingen ontvangen een gratis preventiepakket!
Het preventiepakket (ter waarde van € 45,- )
bestaat uit:
• montage van een kierstandhouder;
• een quick scan van uw woning met een eerste
advies met betrekking tot inbraak- en overvalpreventie;
• een informatiebulletin over veiliger wonen én
voorlichting over het nut van aangifte doen als
slachtoffer of getuige van een misdrijf bij de
politie;
• informatie over anoniem melden via Meld
Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.

De gemeente Horst aan de Maas is continu
bezig met het verbeteren van haar dienstverlening. Zodoende willen we de website
www.horstaandemaas.nl het komende jaar
ook verder doorontwikkelen. Aandachtspunten
hierbij zijn o.a. het bevorderen digitale dienstverlening en interactie met u als bezoeker.
Wat dit betreft stellen wij uw mening over deze
website erg op prijs!

Ga naar www.horstaandemaas.nl. Daar kunt u
een online vragenlijst invullen. Dit kost u maximaal 10 minuten. Onder de inzenders verloten
wij een toegangskaart voor de Floriade.
Wilt u meer weten over dit onderzoek,
neemt u dan contact op met Christian Schilder
(gemeente@horstaandemaas.nl of
tel. 077-477 97 77).

Informatieavond 12 juni

Meer informatie over deze actie
Deze preventie actie is één van acties die in het
kader van Waak voor Inbraak wordt uitgevoerd.
Op basis van het succes uit andere regio’s en
de toename van het aantal woningovervallen
en -inbraken heeft de provincie eind december
2011 de subsidieaanvraag van de Stichtingen
VAK en Meld Misdaad Anoniem goedgekeurd
voor een preventieproject van 20.000 woningen, verdeeld over heel Limburg. In Horst aan
de Maas kunnen 700 bewoners gratis gebruik
maken van dit preventiepakket.
Stichting VAK
De Stichting VAK is met
het bijbehorende Politie
Keurmerk Preventieteam
officieel erkend en gecertificeerd voor uitvoering van
het Politie Keurmerk Veilig Wonen© en werkt
met medewerkers die een gedegen opleidingen
hebben gehad tot preventie-adviseur, bouwplanadviseur, installateur en keurmeester. Het team
werkt vanzelfsprekend onafhankelijk en is zowel
betrouwbaar als deskundig. Ze werken geüniformeerd en kunnen zich uiteraard legitimeren.
Het Politie Keurmerk Preventieteam heeft
in haar bestaan al meer dan 16.000 PKVWcertificaten (Veilige woning) afgegeven in
Limburg. In slechts twee van die woningen heeft
daarna nog een voltooide inbraak plaats gevonden. Meer informatie over het Politie Keurmerk
Preventieteam: www.politiepreventieteam.nl.
Meer informatie over Waak voor Inbraak:
www.waakvoorinbraak.nl

Voorletters en Naam:
Adres:

Aanmelden via deze bon

Geef uw mening over onze website

Postcode en Woonplaats:
Telefoon:

Nieuwe kansen voor sporters
door subsidie “Sportimpuls”
In februari 2012 heeft het kabinet een nieuwe subsidieregeling vastgesteld, de Sportimpuls.
Het doel van de regeling is om lokale sport- en beweegaanbieders (zoals sportverenigingen,
sportscholen, loop- of wandelgroepen, ouderenorganisaties, onderwijsinstellingen en gezondheidsinstellingen) financieel te ondersteunen bij de opzet van activiteiten, die er toe leiden dat
mensen die thans niet of onvoldoende bewegen, dit wel gaan doen en daarmee een gezondere
leefstijl krijgen.
Inhoud van de regeling
Per project kan minimaal € 10.000,-- subsidie
aangevraagd worden. Projecten kennen een
looptijd van 24 maanden en hebben als doel te
komen tot een structureel aanbod. De doelgroepen zijn alle mensen tussen de 4 en 80 jaar. Het
unieke van de Sportimpuls is dat het beschikbare budget rechtstreeks naar de sportaanbieders
gaat en niet naar de gemeente of sportbond.
Voorwaarden
Een belangrijk criterium in deze regeling is dat
er sprake moet zijn van samenwerking. Dit kan
een samenwerking zijn tussen verenigingen
onderling, tussen vereniging, onderwijsinstelling,
gezondheidscentrum, zorginstelling, sportschool
of ouderenorganisatie.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 12 juni wordt op Sportpark
Kerkebos, Molenstraat 37 in Swolgen van
19.30 uur tot 21.30 uur een informatieavond
gehouden. Onder het motto ‘Snel en eenvoudig
profiteren van de nieuwe sportimpuls’ worden
geïnteresseerden bijgepraat over de regeling,
worden concrete mogelijkheden geïnventariseerd en wordt ondersteuning geboden bij het
doen van een aanvraag.
De bijeenkomst is bedoeld voor uiteenlopende
sportaanbieders, commercieel en niet-commer-

cieel: van scholen tot fysiotherapeuten,
van sportvereniging tot fitnesscentrum.
Aanmelden
In verband met de organisatie van de bijeenkomst zouden wij graag zien dat u zich vooraf
aanmeldt. U kunt zich tot vrijdag 8 juni per email
aanmelden bij Ron van den Bekerom, adviseur
sport en bewegen van het Huis voor de Sport,
r.vandenbekerom@huisvoordesport.org.
U wordt verzocht uw naam, organisatie en het
aantal mensen te vermelden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met Ron van den Bekerom via
06-31044929. U kunt ook meer informatie over
de regeling terugvinden op de website
www.sportindebuurt.nl. De deadline voor
een aanvraag van 5 juni, die op deze website
staat genoemd, is voor u niet van toepassing.
Indien u al een idee voor een project heeft en u
zoekt nog partners, dan vernemen wij dat graag
voorafgaand aan de bijeenkomst, zodat wij uw
idee kunnen verwerken in de bijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Huis voor de Sport met steun
van Provincie Limburg.

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden

Mobielnr.:
E-mail:
Handtekening:

Let op, de eerste 700 aanmeldingen ontvangen het
preventiepakket ter waarde van € 45,00 gratis!

Ik wil graag gebruik maken van het speciale preventiepakket (waarde € 45,00) voor:
• Het leveren en installeren van een kierstandhouder als preventiemiddel tegen
woningovervallen

Let op! Plaatsing van kierstandhouder is alleen mogelijk bij houten voordeur en kozijn. In alle andere gevallen
krijgt men een kierstandhouder of alternatief uitgereikt, zonder installatie. Alle andere aanbiedingen blijven hetzelfde.

• Een quick scan preventie woninginbraken en –overvallen;
• De gratis brochure Woon veiliger met het Politie Keurmerk Veilig Wonen©;
• Informatie over Meld Misdaad Anoniem
Wij nemen na uw aanmelding contact met u op voor het maken van een afspraak.
BON opsturen in een gesloten envelop naar:
Stichting VAK (Veiligheids Adviezen Keurmerk) – Politie.Keurmerk.Preventieteam
Antwoordnummer 95 6130 VB Sittard (een postzegel is niet nodig).

!

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 donder-

dag 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.
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.
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Theo Clevers krijgt warm gevoel bij Floriade
IJsmeester Theo Clevers en zijn medewerkers zijn enthousiast over de deelname aan de Floriade. De ijssalon op
het grote plein op de Wereldtuinbouwexpo wordt uitstekend bezocht. “Een grote verrassing is dat de mensen die
onze regio bezoeken ons ook buiten de Floriade weten te vinden”, zegt Clevers.

“We hebben er flink voor
moeten knokken, maar we staan er
toch maar mooi”, zegt Theo Clevers
stellig. “Al drie jaar voordat de
Floriade van start ging, hebben wij
een plan gemaakt en een plattegrond van het Floriadeterrein gepresenteerd aan de organisatoren.
Daarop hadden we aangegeven
waar wij ons ijs wilden verkopen.”
Floriade-directeur Paul Beck was
enthousiast, maar er was nog een
behoorlijke berg te overwinnen. Alle
horeca-activiteiten zouden exclusief
door Sodexo Catering uit Capelle aan
de IJssel worden geregeld. ”Ik stond
er echter op dat wij de verkoop
van ijs op de Floriade voor onze
rekening zouden nemen. Na stroeve
onderhandelingen werd uiteindelijk
eind december 2011 de knoop door
gehakt. Toen heb ik wel even een
vreugdesprongetje gemaakt.”

Vreugdesprongetje
Clevers en zijn medewerkers
konden nu verder gaan met de
voorbereidingen. “In Italië heb ik
het interieur van een complete

De ijssalon van Clevers op de Floriade wordt druk bezocht

FLORIADEAGENDA
Maandag 11 juni Slagwerkgroep Drums & Roses Lottum

www.horstaandemaas.nl/floriade

Horst aan de Maas stelt
nieuw sportbeleid vast
jaren naar een hoge sportparticipatie onder
alle doelgroepen, met name bij de jeugd en de
ouderen. Driessen: “De sportconsulenten, maar
ook onze sportverenigingen vervullen hierin
een belangrijke rol. De verenigingen zijn voor
ons een belangrijke partner. Daarom vinden we
verenigingsondersteuning een belangrijk thema
binnen ons sportbeleid”.
Horst aan de Maas wil daarnaast sport en bewegen nadrukkelijk koppelen aan gezondheidsprogramma’s. “Vooral om overgewicht tegen te
gaan” aldus Driessen.
Via onder meer regionale samenwerking en
samenwerking met sportverenigingen, het
onderwijs, de zorg- en welzijnssector en het
bedrijfsleven, wil zij de komende jaren uitvoering
geven aan het sportbeleid.

@keeshcvanrooij Secretaresse
probeert voor int. gasten
@ﬂoriade_2012 9 hotelkamers te
boeken. Tot Eindhoven geen resultaat.
Mooi toch!?

Bekendmakingen

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft onlangs het nieuwe sportbeleid voor de komende jaren vastgesteld. In de nota ‘Een leven lang Sport aan de Maas’ wordt het maatschappelijke
belang van sport en bewegen onderschreven.
“Sport is in de huidige samenleving niet
meer weg te denken”, aldus wethouder Paul
Driessen. Driessen: “We sluiten met deze
constatering aan bij de opvattting van de rijksoverheid, die in sport een belangrijk middel ziet
om de zorgkosten op termijn terug te dringen.
Daarom maken we waar mogelijk gebruik van
landelijke subsidieregelingen om sport en bewegen te stimuleren. Maar sport is ook een ideaal
middel om sociaal-maatschappelijk isolement
te voorkomen. Het biedt immers volop mogelijkheden om in de samenleving mee te doen, als
sporter, maar ook als vrijwilliger. Sport brengt
mensen bij elkaar en is een verbindende factor
in de gemeenschap”.
Vanwege het grote belang van sport en
bewegen, streeft de gemeente de komende

ijssalon gekocht, precies zoals
die daar op een beurs stond. En
dat staat nu dus op de Floriade.
Daarnaast heb ik een poule van
twaalf werknemers samengesteld
die in wisselbeurten ijs serveren op
de tentoonstelling. Het assortiment
is ook aangepast. En de eerste
geluiden zijn bijzonder positief. Het
terras is inmiddels al vergroot.”
Wat betreft de verwachtte spinoff meldt Clevers dat deze al direct
voelbaar is. “De grootste verrassing
is misschien wel dat onze ijssalons
veel Floriade-bezoekers krijgen. Dat
is vooral merkbaar in Arcen waar
veel toeristen een arrangement
hebben geboekt. Daar wil ik wel
bij vermelden dat de extra klantenstroom niet ten koste mag gaan van
de service voor de vaste klanten.”
Welke verwachting heeft Clevers
van de promotie van de regio
dankzij de Floriade? “Ik hoop van
harte dat de toeristen, maar ook de
inwoners van de regio zelf, Horst
aan de Maas gaan ontdekken en er
vaker van genieten.”

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.
Evertsoord
Helenaveenseweg 31

Kronenberg
Heuvelsestraat 14

Grubbenvorst
Kromboschweg 1
Aartserfweg 36

Lottum
Grubbenvorsterweg 44
Grimmelseweg 1 en 1a

Sevenum
Vullingsplein 6
Ersweg 3
Venloseweg 38
Maasbreeseweg 25
Toverlaan 2

Hegelsom
Elzenweg 2
Langstraat 50a

Meerlo
Dorpbroekstraat 13

Swolgen
Molenstraat 26

Horst
Gasthuisstraat 27
Meterikseweg 102

Meterik
Kempweg 15
Speulhofsbaan 43

Commissie Ruimte 12 juni

Wat betekent strategische visie Regio Venlo
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 12
juni 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Structuurvisie Grubbenvorst
In december 2012 beslist de gemeenteraad
over een complete structuurvisie voor de nieuwe gemeente HadM. Vooruitlopend daarop wil
het college van burgemeester en wethouders
de structuurvisie voor de kern Grubbenvorst
laten vaststellen door de gemeenteraad. Maar
eerst ontvangen de commissieleden op 12

juni informatie over de concept structuurvisie
Grubbenvorst. Zij krijgen de gelegenheid om
op deze concept structuurvisie hun reactie te
geven. Ook de dorpsraad Grubbenvorst wordt
uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn; zij kunnen eveneens een reactie
geven.
• Strategische visie Regio Venlo
Begin 2011 besloot de Regio Venlo om een
strategische visie te ontwikkelen voor deze
regio. De drie doelen zijn:
• regionale samenwerking;
• inhoudelijke oplossingen voor maatschappelijke opgaven;

• partnerschap om samen inhoud en vorm te
geven aan deze doelen.
De gemeenteraden van de regiogemeenten
behandelen deze strategische visie Regio
Venlo binnenkort. Voordat deze Regiovisie op
de raadsagenda van HadM komt, informeert
de heer H. Smeets, strategisch adviseur van
de gemeente Venlo, de commissieleden.
Zodat zij weten wat de strategische visie
Regio Venlo betekent voor HadM en onze
eigen regio.
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 dinsdag 12 juni 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
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Houten huizen en rotsblokken in de tuin van the healing dragon

Meerlose broers Weijmans trots op hun
Floriade-inzending
De Floriade is met een miljoenenpubliek een geweldige plek om je als
jong bedrijf te presenteren. Daarom zeiden de broers Jeroen (34) en Bas (32)
Weijmans uit Meerlo meteen ‘ja’ toen ze twee maanden voor de opening
van de Floriade nog werden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de
wereldexpo.

De gebroeders Jeroen en Bas Weijmans in hun tuin van the healing dragon

@birgitopdelaak Na sluitingstijd ook volop bedrijvigheid
#ﬂoriade morgen weer een mooie dag, veel mensen en verse
bloemen. pic.twitter.com/n5EAm4zy

Naar een ontwerp van tuin- en
landschapsarchitect Werner Hendriks uit
Oploo werd een grote tuin van 1.000
m2 ingericht op het themaveld Relax
en Heal, de tuin van the healing dragon. “We hebben dag en nacht gewerkt
om dit project nog gerealiseerd te krijgen. Het is gelukt”, zegt Bas Weijmans,
die tegenwoordig in Swolgen woont.
De bezoekers die de tuin van the
healing dragon betreden zien in de
verte al een vijf meter hoge ijzeren
draak. In het Chinese jaar van de draak
is dit kunstwerk, dat elk half uur ook
nog vuur spuwt, een ware attractie. Bas
tekende voor de houten gebouwen in
deze inzending en Jeroen voor onder
andere de rockscaping, de kunstrotsblokken. De twee broers hebben allebei
een eigen bedrijf met unieke producten. Bas Weijmans is eigenaar van
houtkompas.nl Hij bouwt duurzame en
ecologische woningen van houtbouw.
Op de Floriade heeft Bas een trekkershut neergezet, opgetrokken uit dikke
ronde stammen en voorzien van een

natuurlijk dak. “Hier heeft iedereen
de kans het gevoel van een houten
woning te ervaren”, aldus Bas.
Broer Jeroen Weijmans van
Groenkompas.nl heeft een tuiniersbedrijf in Vierlingsbeek en introduceert
tijdens de Floriade rockscaping op de
Nederlandse markt. “Dit zijn kunstrotsen en rotspaden gemaakt van
een gemodelleerde betonmortel. Je
ziet het verschil met een echte rots
niet”, aldus Jeroen. Op de Floriade laat
Jeroen zien wat hij in zijn mars heeft.
“Enorme rotsblokken liggen er. Het
water stroomt van de waterval over het
natuurlijke pad in de grote zwemvijver.
De belangstelling is enorm. Vooral de
Chinezen blijven onze tuin en de draak
maar fotograferen en filmen.”
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Groots EK-feest
op Wilhelminaplein
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Gedurende het EK Voetbal slaan Blok 10 en De Lange Horst de handen ineen. Op het Wilhelminaplein in Horst
wordt een groot voetbalfeest georganiseerd voor de fans van Oranje èn van Polen. “Het wordt nog grootser aangepakt dan het WK-feest van twee jaar geleden”, aldus Jannis van den Heuvel, pr-medewerker van De Lange Horst.
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MEGA Rommelmarkt
Carbootsale Horst
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zondag 10 juni

van 8.30/15.30 uur
Kasteelpark Ter Horst
350 stands Ruiterterrein
A73-afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Het Wilhelminaplein tijdens de WK-finale in 2010
Terwijl buiten in de regen op het
Wilhelminaplein de voorbereidingen voor het EK-feest in volle gang
zijn, zegt Jannis van den Heuvel.
“Ook op dit weer zijn we voorbereid.
Tijdens het EK-feest hangt er een
enorme parachute boven het plein.”
Ogenschijnlijk een detail maar het zegt
veel over de intensieve voorbereidingen die worden getroffen voor de
evenementen die rond het EK in Horst
gaan plaatsvinden. “Waar wij uiteraard minder invloed op hebben, zijn de
prestaties van het Nederlands elftal”,
zegt Jannis lachend. “Dit jaar gaan
we overigens ook de Poolse mensen
in Horst aan de Maas bij het EK-feest
betrekken. Dan is naast oranje ook de
kleur van de Poolse vlag regelmatig
in het dorp te zien. Alle wedstrijden
van het EK kunnen via een scherm op

het plein gevolgd worden. Dit jaar is
het scherm nog groter dan twee jaar
geleden en de beeldkwaliteit is ook
beduidend beter.”

Confetti-knallers
en dj´s
Naast de grotere schermen worden
ook confetti-knallers en dj´s ingezet om
de sfeer rond de EK-wedstrijden extra
te verhogen. “We hopen natuurlijk dat
Oranje de finale haalt. De kans bestaat
natuurlijk dat Nederland de Polen treft
op weg naar het eindduel. We gaan
ervan uit dat de confrontatie op het
veld niet tot extra problemen op het
Wilhelminaplein leidt. Wat dat betreft
voelen wij ons verantwoordelijk en
zetten we extra mensen in, die een
oogje in het zeil houden. Het belang-

rijkste is dat iedereen straks gedurende
het EK op het Wilhelminaplein van de
wedstrijden kan genieten. Wanneer
Oranje speelt, kunnen de supporters de wedstrijden staand bekijken,
terwijl bijvoorbeeld Duitsland-Portugal
vanaf het terras te volgen is.” De
overige horecabedrijven rond het
Wilhelminaplein steunen het initiatief
van De Lange Horst en Blok 10. “Veel
ondernemers in het centrum kunnen een graantje meepikken van de
evenementen rond het EK, hoewel wij
ons realiseren dat winkeliers het tijdens
de wedstrijden minder druk zullen
hebben. Maar waarschijnlijk was dat
toch wel gebeurd als er niets extra´s
was georganiseerd. Dan zouden veel
supporters immers thuis de wedstrijden
via de televisie volgen”, zegt Jannis tot
besluit.

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

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Update glasvezelnetwerk
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Horst aan de Maas is in volle gang. Reggefiber verwacht medio
december 2012 alle 14.247 huishoudens van Horst aan de Maas aangesloten te hebben op het glasvezelnetwerk.
Reggefiber zal iedere woning binnen het aansluitgebied van Horst aan
de Maas voorzien van een kosteloze
glasvezelaansluiting. Om gebruik te
maken van glasvezel moet de glasve-

zelaansluiting door een serviceprovider
worden geactiveerd. Pas dan kunnen
inwoners daadwerkelijk hun glasvezelverbinding gebruiken. Inwoners die
gebruik willen maken van glasvezel

kunnen een glasvezelabonnement bij
een van de deelnemende serviceproviders afsluiten. In Horst aan de Maas
zijn dat KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet
en XS4ALL.

Deen en Engelsman exposeren
Vanaf 8 juni geven de Deense kunstenaar Scrmn (1981) en de Engelse kunstenaar Noelson (1978) voor de
tweede keer een presentatie in galerie Judy Straten in Horst. Deze drie weken durende presentatie stelt het
project tentoon dat beide kunstenaars afgelopen periode hebben volbracht. Space 1 van de galerie wordt
getransformeerd met hun arsenaal van hout en papier.
Voor deze pre-zomerexpositie
hebben de kunstenaars, tussen hun
lokale veroveringen en de verdiensten door, toch de tijd gevonden
om te flirten met fysieke afstand
en hun artistieke affaire te laten
evolueren. Het meest interessante
is hoe ze gezamenlijk werk creëren
zonder daadwerkelijk in dezelfde
stad te zijn. Het is zonder twijfel een
uitdaging, die de moderne commu-

nicatie mogelijk maakt. Terwijl in de
eerste tentoonstelling hun artistieke
talen waren samen gesmolten, is de
reeks van werken voor deze tentoonstelling meer individualistisch. De
taal is niet veranderd, maar de wijze
van meningsuiting is persoonlijker. Ze
wilden alleen beïnvloed worden door
elkaars artistieke ideeën en zichzelf
niet weerhouden van hun favoriete
manier van werken. Noelson richt zich

vooral op objecten en de uitdagingen
van het tekenen, terwijl Scrmn is
doorgegaan met zijn gedetailleerde
foto’s en collages.
Als onderdeel van het project
wordt de gedocumenteerde lange
afstandsamenwerking middels de
diverse e-mails en skypegesprekken
opgenomen in de expositie.
De expositie wordt vrijdagavond
8 juni om 19.30 uur geopend.

Maak uw eigen Mozaïek,
tuin of rozenbloemwerk
Er hebben zich al veel deelnemers aangemeld voor het maken van een mozaïek,
object of tuin voor het Rozenfestival 2012.
Wij denken dat het thema “Rozen verbinden Culturen” heel veel leuke ideeën
gaat opleveren. Het maken van mozaïeken kan al op een eenvoudige manier,
zonder dat hier al te veel werk aan vooraf gaat. Ook een platte afbeelding kan
heel erg mooi zijn!
Het is een mooie, gezellige bezigheid voor iedereen, van jong tot oud! Het
gezamenlijk maken van een mozaïek door bijvoorbeeld een vereniging,
vriendengroep of familie wordt altijd als erg prettig, gezellig en ontspannen
ervaren en versterkt zeker het saamhorigheidsgevoel. Tevens is het natuurlijk
ook een mooie manier om wat moois te presenteren.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.rozendorp.nl. Onder het kopje
Rozenfestival staat een Opgaveformulier voor Tuinen en Mozaïeken. Er wordt dan
nadere informatie gestuurd over de gang van zaken, de materialen en de
spelregels.
Koop uw entreekaart met KoRting online op www.RozendoRp.nL

“Rozen verbinden culturen”

Rozendorp Lottum 2012

10 aug. 17.00 - 23.00 uur

11, 12 en 13 aug. 10.00 - 23.00 uur
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Goed weekend ruiterclub Wittenhorst
Door: Ruiterclub Wittenhorst
In het Pinksterweekend werd door Inge Coenen en haar familie een
dressuurwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd was alleen voor de
Z-dressuurcombinaties. Op zondag waren de voorrondes.
In de voorronde behaalde MarieLouise Philipsen met Rex een mooie
tweede prijs in de klasse ZZ-Licht. Dit
betekende dat ze terug mocht komen
voor de finale op maandag. De finaleproef ging fantastisch. Zelf was ze dik
tevreden, dus het was afwachten wat
de rest zou doen. De uitslag werd bekendgemaakt en Marie-Louise en Rex
wonnen met een nieuw persoonlijk
record aan punten.
Vorig weekend was er ook nog
een dressuurwedstrijd in Ottersum.
Hier behaalde Piet van Rens een eerste
prijs met Dushi Reikja in het B. Ook
was er een SGW in Vrouwenpolder. Hier
behaalde Yvonne Litjens een tweede
prijs met Ziralandra in de klasse B.
Afgelopen weekend organiseerde
PSV Afferden een concours hippique

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

Kring Speedofinale Horst
Door: zwemvereniging HZPC
Veertien zwemmers van HZPC deden op zaterdag 2 en zondag 3 juni mee aan de Kring Speedofinale in Horst. Dit
zijn de Limburgse kampioenschappen voor de minioren van 7 tot en met 12 jaar. In Horst hebben de zwemmers van
HZPC gestreden voor nieuwe persoonlijke records en ereplaatsen. In totaal heeft het team elf medailles weten te
behalen.

in Well. Dit was de tweede selectiewedstrijd van dit zomerseizoen. Van
ruiterclub Wittenhorst kwamen veel
combinaties in actie en er werden ook
veel prijzen mee naar Horst genomen.
Yvonne Litjens werd eerste in de klasse
springen M met Ziralandra. MarieLouise Philipsen werd eerste met
Rex in de klasse dressuur ZZ-Licht en
tweede met Andreo in de klasse Z1.
Diana Verheijen werd tweede in de
klasse M2 met Rockstar. Patty Hanssen
en Chipp werden twee keer eerste in
de klasse M1. Marsha van der Meij
werd derde en vijfde met Avelengo. In
de klasse L2 werd Aniek Janssen derde
met Zortin en Suzanne Wijers werd
met Cindy eerste in klasse L1. Frouke
Bettonviel werd met Aragorn twee
keer tweede in de klasse B.

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!
Nieuws van de meest veelzijdige dakbedekker in uw regio

De medailles zijn gewonnen door
twee zwemmers van HZPC. Imke van
den Hoef behaalde drie keer goud en
twee keer zilver. Noa de Vries behaalde
drie keer goud, twee keer zilver en een
keer brons. Ook de overige deelnemers
hebben prima prestaties geleverd. Er

zijn vele persoonlijke records gezwommen. Al met al is het een hele prestatie
en bijzonder om bij de beste achttien
van Limburg te eindigen. De Limburgse
kampioenschappen in Horst waren
een sfeervolle happening voor de
twintig deelnemende verenigingen uit

Limburg.
Dankzij de goede voorbereiding
van een toegewijd team kan HZPC
terugkijken op een goed georganiseerd
en geslaagd evenement. Voor meer
informatie en de uitslagen, kijk op
www.hzpc-horst.nl

Gagel-team derde keer
op rij Limburgs kampioen
Voor de derde keer op rij zijn de senioren van tennisvereniging De Gagel Meerlo-Wanssum erin geslaagd
Limburgs kampioen heren dubbel 50+ te worden. Van de in totaal 28 gespeelde partijen werden er slechts drie
verloren.

Staat uw woning in de cirkel?
Gefeliciteerd, wij komen gratis uw dak
reinigen, inspecteren en de
hemelwaterafvoer schoonmaken.

Wilt u dat ook?
Bel of mail ons uw naam en adres en
wie weet staat uw woning de volgende
keer in de cirkel.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A la Carte restaurant
vrijdag • zaterdag • zondag

Het team van De Gagel: San Ebus, Arnold Disveld, Harry Bruijsten, Gérard Bruijsten

asergun • boerengolf • klootschieten • en nog veel meer
• klimwand • lasergun • boerengolf • klootschieten • en nog veel meer
f • klootschieten
• en nog veel meer
aren
nov
nu ook ka

www.brugeind.nl

Dit jaar kwam de concurrentie uit
het Zuiden. Kerkrade en Ubach-overWorms probeerden lang bij te blijven,
maar in de onderlinge wedstrijden
waren de mannen van De Gagel de
bovenliggende partij met tweemaal
een 3-1 overwinning.
Het team van De Gagel

hoorde afgelopen jaar bij de tien
genomineerden voor de titel
Sportploeg van het jaar 2011 van
Gemeente Horst aan de Maas.
Aangezien het team is samengesteld
met twee spelers uit de gemeente
Horst aan de Maas en twee spelers uit
de gemeente Venray liggen de kansen

misschien dit jaar in Venray.
Het team heeft besloten, omdat
er geen vervolg op landelijk niveau
mogelijk is, om zich uit de competitie
terug te trekken. Ze blijven wel
wekelijks een balletje slaan en
ze zullen blijven deelnemen aan
toernooien.
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Merels 1 vecht en wint
Door: Korfbalvereniging De Merels
Zondag 3 juni speelde het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo hun promotie-/degradatiewedstrijd tegen SVOC ‘01 in Schijndel. Deze wedstrijd moesten De Merels winnen om hun plaats in de hoofdklasse
veilig te stellen.

Vreugde bij De Merels nadat de beslissende strafworp werd gescoord
De Merels begonnen overtuigend
aan de wedstrijd. De vele doelpogingen, waarbij ze de bal lang in hun
aanval konden houden, konden De
Merels echter niet met een voorsprong
verzilveren. SVOC ‘01 daarentegen
had weinig kansen nodig. De Merels
kwamen daardoor op een achterstand
te staan, die SVOC ‘01 tot aan rust zelfs

uit kon bouwen naar 8-4.
De Merels kwamen in de tweede
helft echter goed terug. Ze wisten met
nog 10 minuten op de klok de stand
gelijk te trekken tot 9-9. Weer kwam
SVOC ‘01 op voorsprong en weer maakten De Merels de stand gelijk. In de
verlenging kregen De Merels de beste
kansen, maar voor beide teams zat er

geen doelpunt meer in. De wedstrijd
moest beslist worden met strafworpen.
Ook in de eerste strafworpenronde
eindigden beide ploegen gelijk. In de
tweede ronde waren De Merels trefzekerder dan SVOC ‘01 en kon het feest
voor de ploeg uit Melderslo beginnen.
Door de winst op SVOC ‘01 was handhaving in de hoofdklasse een feit.

Hardloopwedstrijd
De Acht van Horst
Lopersgroep De Peelrunners organiseert vrijdagavond 22 juni voor de negende keer De Acht van Horst. Deze
hardloopwedstrijd, bedoeld voor wedstrijdatleten en recreatieve lopers, maakt deel uit van het Midden-Limburgs
Avondloop-criterium 2012. De Acht van Horst is de laatste van de in totaal zeven criterium-wedstrijden.
De start en finish van de hardloopwedstrijd zijn bij de atletiekbaan van
de Peelrunners gelegen in Kasteelpark
Ter Horst. Het parcours, over half
verharde en asfaltpaden, voert door dit
gebied. Om 19.00 uur start de categorie 1.000 meter voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar. Om 19.10 uur
start de 2.500 meter voor jongens en
meisjes tot en met 17 jaar. Om 19.30
uur start de 5.000 meter voor vrouwen

senioren, mannen neo-senioren (18 tot
en met 23 jaar) en mannen recreanten.
Om 20.10 uur start tenslotte de 10.000
meter voor de categorieën mannen
senioren en vrouwen recreanten. De
inschrijving gaat via www.inschrijven.nl
Inschrijving is ook mogelijk op de avond
zelf vanaf 18.30 uur tot 15 minuten
voor aanvang bij de atletiekbaan. Elke
deelnemer die de wedstrijd uitloopt
ontvangt een attentie. Daarnaast zijn

er per klasse geldprijzen te verdienen
voor deelnemers die op de eerste
drie plaatsen eindigen. Na afloop van
de wedstrijd zal tevens de prijsuitreiking van de eindklassering van het
criterium plaatsvinden. De Peelrunners
rekenen op 300 inschrijvingen uit de
regio en de Duitse grensstreek.
Voor meer informatie, bel naar
Wiel Dinghs op 06 22 47 17 65 of kijk
op www.peelrunners.nl

Sevenumse
vierde op Special
Olympics
Na maanden voorbereiding werden op zaterdag 2 en zondag 3 juni in
Den Bosch de nationale Special Olympics gehouden. Dit is een topevenement voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Sam
de Veer (12 jaar) uit Sevenum nam deel aan het onderdeel dressuur bij
paardrijden.
Sam rijdt al jaren paard. De
basis voor haar paardrijcarrière
werd gelegd bij stal d’n Tunnel in
Castenray. Daarna is ze gaan rijden bij
manege Seurenheide in Well en de
Maartenshoeve in Nijmegen. Op de
Maartenshoeve heeft ze de laatste tijd
twee keer per week getraind om zich
optimaal voor te bereiden op deze
wedstrijd op topniveau.
Samen met een team ruiters en
begeleiders van de Maartenshoeve
uit Nijmegen, reisde Sam vrijdag al
af naar Den Bosch voor de officiële
openingsceremonie met het ontsteken

van het Olympisch vuur als hoogtepunt. Zaterdag werden de voorwedstrijden gereden in de manege in Berlicum.
Zondag was het tijd voor de finalewedstrijd.
De ruiters van de Maartenshoeve
waren allemaal ‘s morgens vroeg al
aan de beurt. De tijd tussen het rijden
en de prijsuitreiking door de burgemeester duurde voor hen dus zenuwslopend lang. Sam heeft met haar
paard Tester een mooie vierde plaats
van Nederland weten te bereiken. Sam
zelf was dik tevreden: “Meedoen is
winnen is mijn motto.”

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

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

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

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

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Ruiterfestijn
in Meerlo
Ruiterclub Rijdt met beleid uit Meerlo organiseert zaterdag 9 en 10 juni
voor de vijftiende keer het ruiterfestijn. Ruim 2.000 dressuur- en springruiters, van beginners tot internationaal bekende en olympische ruiters, doen
mee aan verschillende wedstrijden. De wedstrijden vinden plaats bij rijhal
De Megelsprong in Meerlo.

Driekwart tennisteam Horst 1
voorjaarskampioen
In de driekwart tenniscompetitie bij de jeugd van de Horster Tennis Club (HTC) hebben ze ook kampioenen. Het was tot op de laatste speeldag in Grubbenvorst spannend, maar met veel inzet is het Ellen Herraets,
Ward Schriever, Bram Meima en Eef Cuppen gelukt de laatste puntjes binnen te slepen en daarmee hun
kampioenschap veilig te stellen.

Anne-Marie Poels is één van de favoriete
springruiters tijdens het Ruiterfestijn Meerlo

Jeu de boulestoernooi
Afgelopen dagen organiseerde Jeu de Boules Club Horst haar eerste grote toernooi op de nieuwe banen
bij de Kasteelruïne in Horst. Voor de vijfde keer kwamen ruim zestig dames aan de start. Na twee dagen felle
maar vooral sportieve strijd kwam Jacqueline Hofmans uit Horst zaterdag 2 juni als winnares uit de strijd. Zij
werd gevolgd door Leen van Rens uit Meterik en Liny van Rens uit Heide-Venray. Jo Janssen uit Ysselsteyn
ontfermde zich over de poedelprijs.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Zaterdag 9 juni start het ruiterfestijn
om 09.00 uur met springwedstrijden,
om 15.00 uur gevolgd door dressuurwedstrijden. Om 14.00 uur start de
Grote prijs van Smood Smart Food, een
officiële 1,40 meter springrubriek.
Zondag 10 juni starten zowel de
spring- als dressuurwedstrijden om
10.00 uur. Hoogtepunt van de dag is
het 1,60 meter sponsorspringen waarbij
de winnaars van alle Z-rubrieken tegen
elkaar uitkomen in een knock-out
concours. De ruiter die na het steeds
verhogen van de balk als laatste overblijft, gaat met de complete prijzenpot
naar huis. Om 16.00 uur is er de DECTrophy’12 Ruiterwissel Dressuur. De zes
hoogstgeplaatste dressuurruiters van de
sepciale Z2-rubriek wisselen onderling
van paard en komen tegen elkaar uit
met dezelfde dressuurproef. Dit dressuuronderdeel is uniek voor ruiterfestijn

BATAVUS JIVE!
VAN € 799,- VOOR € 699,- UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
Superstijf en stabiel frame  7 versnellingen met Rollerbrake
remmen  Verende voorvork en zadelpen  Naafdynamo 
Batterij achterlicht  Verstelbare stuurpen  Kleur: Klei-mat

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Meerlo.
Deelnemers tijdens deze dagen
zijn onder anderen Carolien Poels uit
Swolgen, winnares van de Grote Prijs
van Kapellen, Aniek Poels uit Swolgen,
lid van het Rabo-talententeam, James
Patterson Robinson uit Australië, Eric
van der Vleuten en Leon Thijssen, die
zich voorbereiden op de Olympische
Spelen en jonge talenten als Ruben
Romp en Fieke Houwen.
Tijdens het ruiterfestijn organiseert
Rijdt met Beleid op zaterdag 9 juni van
13.30 tot 16.00 uur een fokkerssymposium voor fokkers, sponsoren, ruiters en
andere belangstellenden in de vip-tent.
Dit minisymposium heeft als thema
‘voeding en gezondheid van toppaarden’ en wil topsport, paardenfokkerij
en business met elkaar verbinden.
Het ruiterfestijn is voor iedereen
gratis toegankelijk.

Bij aankoop van de Batavus Jive ontvang je nu
een leuke Summertime strandtas cadeau!

EIND
E
ZO LIJK

VAKAMER!
N
TIJD! TIE
!

Vanaf dit najaar openen wij een tweewieler winkel
in de Kloosterstaat in Horst. Vanaf dan bent u ook
daar van harte welkom!

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

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl
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Zusjes Reijntjes winnen NK raften
In het pinksterweekend werd het Nederlands kampioenschap raften gehouden op de Durance in de Franse
Alpen. Anne en Fieke Reijntjes uit Meerlo scoorden goed: ze werden Nederlands kampioen raften. Voor Anne is dit
haar eerste titel, voor Fieke alweer de zesde op rij.

de volleybalcompetitie waardoor ik
makkelijk ja kon zeggen. En ik vind het
raften echt supergaaf dus was blij dat ik
mee mocht doen.”

laatste onderdeel downriver was niet
meer nodig om als eerste te eindigen op het NK. De kwalificatie voor
Nieuw-Zeeland in 2013 werd hiermee
veiliggesteld.

Zenuwen verdwenen
Gemotiveerd voor WK
na de slalom
Het ‘nieuwe’ team is gemotiveerd
Na een relatief korte trainingsperiode stond het NK voor de deur. Het
team kon voor het NK maar enkele
keren samen in de boot zitten, omdat
één van de stuurvrouwen vlak voor de
wedstrijd uitviel. Bij de sprint werd er
met 0.60 seconde gewonnen van de
directe concurrent. Anne: ‘Daar werd
meteen duidelijk hoe spannend dit NK
zou worden voor ons.” Diezelfde dag
werd team Fl’eau ook eerste op de
Head-to-Head, waardoor ze in het klassement afstand namen van de andere
teams. De echte zenuwen verdwenen
echter pas nadat de slalom ook werd
gewonnen. De eerste plaats op het

Anne en Fieke maken sinds dit
seizoen beiden deel uit van raftteam
Fl’eau. Fl’eau wist in oktober nog een
derde plek op het Wereldkampioenschap in Costa Rica te behalen. Sinds
die tijd is de samenstelling van het
raftteam flink veranderd.
Vier dames vielen af vanwege
zwangerschap, een baan en een stage
en een blessure. Dit maakte de taak
om een nieuw team te vormen een uitdaging. Fieke: “Nieuwe dames vinden

voor een raftteam is best een lastige
taak. De poule waaruit je stoere dames
kan vissen die veel willen trainen
en op wild water durven te varen is
klein. Daarnaast is het fijn als nieuwe
teamgenoten uit de regio Limburg of
Brabant komen om makkelijker samen
te trainen.”

Raften supergaaf
Zus Anne werd ook benaderd om
mee te varen. Anne voer eerder met

de dames mee op de wildwaterbaan in
Zoetermeer en deed enkele trainingen
op vlak water mee. Fieke: “Het viel op
dat Anne helemaal niet bang is voor
wild water en dat ze meteen de peddelslag te pakken had, twee superbelangrijke voorwaarden om een goede
rafter te kunnen worden.” Anne hoefde
niet lang na te denken over de vraag
of ze meewilde naar het NK. Anne: “Ik
ben altijd druk met volleyballen, maar
de trainingen en het NK vielen buiten

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

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

de dagoverwinning. Sander Duif en
Ilse Hoeijmakers komen ook uit in
deze klasse. Marc Kleeven en Jesper
Wijnhoven zijn met hun eerste seizoen
MX Senioren bezig en gaan knokken
voor een goede eindklassering. Remy
Kamp komt uit in de klasse MX Open
Senioren.
Motorcrosscircuit De Reulsberg
bevindt zich in de bossen aan de
Witveldweg in Horst.

www.proteion.nl

donderdag vrijdag zaterdag
★ Voetbaltaartje voor E 11,00
★ Kampioentjes
4+1 GRATIS

MCC de Streekrijders organiseren zaterdag 9 en zondag 10 juni een nationale motorcrosswedstrijd op circuit De
Reulsberg in Horst. Absolute topper deze cross is de kampioenswedstrijd in de koningsklasse MX Open Inters.

Bas Haegens gaat voor een top tien
klassering.
Jarno Zelis gaat als enige rijder
beide dagen van start. Tijdens de
jeugdwedstrijd van zaterdag strijdt hij
mee voor de punten in het kampioenschap in de MX 2-tact-klasse. Zondag
10 juni gaat hij tijdens de nationale
wedstrijd in de klasse MX 2 junioren
van start om samen met zijn clubgenoot Job Verbruggen te strijden voor

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

Motorcross op De Reulsberg

Zaterdag staan de jeugdrijders
en de veteranen op het programma.
Thuisrijders Jim Nijssen en Davy
Gooren doen mee in de klasse 85cc
grote wielen. Jim Nijssen staat aan
kop voor het kampioenschap. Jimmy
Peeters en Bas Haegens zullen de
strijd aangaan in de klasse 85cc kleine
wielen. Jimmy Peeters werd onlangs
tweede in Wanssum en hoopt komend
weekend nog iets hoger te eindigen.

om hard te gaan trainen voor het
WK in Nieuw-Zeeland. Fieke: “Ik heb
superveel zin om met dit jonge team
hard te trainen en meer ervaring op te
doen. De sfeer onderling is supergoed,
het gaat echt een leuke voorbereiding
worden.” Die voorbereiding gaat deze
zomer door met als hoogtepunt het
EK in Tsjechië eind augustus. Anne:
“Ik geloof niet dat we op dit toernooi
veel kans maken op prijzen, maar het
is voor ons een goed trainingsmoment
richting het wereldkampioenschap in
Nieuw-Zeeland.”
Voor meer informatie over dit team,
kijk op www.facebook.com/teamfleau

maandag dinsdag woensdag
★ Witte (doel)puntjes
8+2 GRATIS
★ Oranje tompoucen
4+1 GRATIS

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL
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Nieuw theaterprogramma Kukeleku

Het moet vooral een avondje uit zijn

Dit seizoen bestaat het programma
uit tien verschillende voorstellingen, die
Fred nauwkeurig heeft geselecteerd.
“Regelmatig ga ik naar diverse voorstel-

lingen in het land om te kijken wat voor
ons interessant is”, zegt Fred. Het duo
Martine Sandifort en Remko Vrijdag bijt
in september de spits af. Beiden zijn

landelijk bekende kleinkunstenaars.
Martine vormde jarenlang met Alex
Klaassen het succesvolle duo Klaassen
en Sandifort en Remko behoort tot De

Fulltime ( 38 uur)

Bij Herberg De Morgenstond staan collegialiteit,
streekproducten en kwaliteit voorop.
Wij bieden:
•
•

Een prettige werksfeer
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, w.o. nabestaandenpensioen

•
•
•

Een passend salaris
Een gedegen organisatie
Een goed en ruimtelijk ingerichte keuken

Wij vragen:
•
Een leider van het bestaande keuken team.
•
Iemand die creatief en inspirerend is met streekproducten
en deze tevens promoten (deelnemer Gilde v Streekrestaurants)
•
Iemand die door cijfers uitgedaagd kan worden
•
Gevoel voor…… de streek
•
Goede communicatieve eigenschappen en gastgericht
•
Betrouwbaarheid en flexibiliteit
•
Ervaring in soortgelijke functie
Spreekt genoemde vacature u aan, dan nodigen wij u uit voor het schrijven
van een sollicitatie/motivatiebrief, begeleid met pasfoto en C.V. voor 14 juni
a.s. aan:
Herberg De Morgenstond
t.a.v. Gerold van der Vrande

Voor nadere informatie over Herberg De Morgenstond:
www.herbergdemorgenstond.nl

Herberg De Morgenstond
bestaat ondertussen 25 jaar.
Het is een bedrijf bestaande
uit een restaurant, terras en
café welke bekend staat om
haar gastvrijheid, kwaliteit
en typische streekgerechten.
Herberg de Morgenstond is
gelegen in het centrum van
de Peel en staat 365 dagen
voor haar gasten klaar.

in centrum van Horst.
Liefst met slaap- en badkamer
op begane grond.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkapping
Garagedeuren

Schrijf naar HALLO Horst aan de Maas
t.a.v. brieven onder nr 400,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

50
Wij bedanken alvast onderstaande sponsors:

“Universum” Sponsor

Rabobank Maashorst Hegelsom
Veiling Rhein-Maas Straelen-Herongen
Proftex B.V. Wanssum
ABC Hekwerk Zuid-Oost Lottum

40

“Wereld” Sponsor
Absolutely4U Venlo
Dagblad de Limburger
L1 Limburg
www.rozenkopen.nl Lottum

30

“Europa” Sponsor
Anoniem
Agrocultuur bv Lottum
Seco Jabro Lottum

“Nederland” Sponsor

Veltins Meschede, DE
Aarts Conserven BV Lottum
Gebr. De Boer BV Lottum
Coenders Lottum BV Lottum
Clabbers Lottum BV Timmer- en aannemersbedrijf Grubbenvorst
BVB Substrates- Euroveen BV Grubbenvorst
Henri Schraven Boom- en Rozenkwekerijen vof Lottum
Van Tilburg Installatietechniek Horst
Van der Knaap Groep Grubbenvorst
Interplant Roses BV/W. Kordes Söhne Leersum

20

10

Zonder financiële bijdragen is het onmogelijk om dit grote
evenement te organiseren. Mogen wij ook op uw steun rekenen?
U kunt uw bijdrage kenbaar maken per fax: 077-4633670 of
per email: info@rozendorp.nl
Rabobanknr. 13.01.16.777

Koop uw entreekaart MEt KoRtiNg online op

WWW.RozENdoRp.NL

x1000

“Rozen verbinden culturen”

Rozendorp Lottum 2012

10 aug. 17.00 - 23.00 uur

Natura

St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen
Voorkeur per mail: info@herbergdemorgenstond.nl

lichtkanalen werken, zijn er in Horst
maar 24 kanalen beschikbaar. Een grote
schouwburg zoals de Maaspoort in
Venlo heeft honderden kanalen. Maar
techniek is voor mij ondergeschikt
aan de voorstelling”, aldus Fred. In
Horst scoort hij vooral met sympathie,
sfeer en aandacht. Als bassist van de
Heideroosjes weet Fred dondersgoed
hoe het is om veel onderweg te zijn, op
een tankstation een kleffe kaassoufflé
uit de muur te eten of langdurig in een
kleedkamer te verblijven. “Ik zorg voor
een lekker stuk fruit, een kopje soep of
een goede kop koffie. Ik zorg dat mijn
artiesten hier te gast zijn. Ze moeten
zich vooral welkom voelen”, zegt Fred.
Het is ook de mening van zijn
publiek die het programma bepaalt.
“Tijdens het afgelopen seizoen speelde
Carolien Borgers een nieuwe voorstelling in Horst en verschillende bezoekers
benaderden mij om haar opnieuw
te boeken.” Deze cabaretière, ook
bekend van het tv-programma ‘Mag ik
u kussen’ staat volgend jaar maart op
het podium. “Samen met een gitarist
zorgt zij voor een geweldige show”,
aldus Fred. “Na de voorstelling drinken
de bezoekers nog een lekker glaasje,
bespreken die ene leuke grap of kletsen
even bij over de kinderen. Het moet
vooral een avondje uit zijn. Een sociaal
gebeuren”, aldus Fred.

TE KOOP GEVRAAGD
vrijstaande of
2-onder-1-kapwoning

Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een:

CHEF KOK m/v

Vliegende Panters. “Hij is nu vaker te
zien bij het tv-programma De Wereld
Draait Door van Mathijs van Nieuwkerk,
waar hij demissionair minister-president
Mark Rutte persifleert. En Martine kruipt
momenteel moeiteloos in de huid van
SP-leider Jolande Sap”, aldus Fred.
Fred is ook erg enthousiast over
stand-up comedian Pieter Derks, die
momenteel landelijke bekendheid
verwerft via hetzelfde programma van
Mathijs. “Hij staat op het punt om door
te breken in de cabaretwereld. Hij heeft
zich de laatste jaren goed ontwikkeld”,
aldus Fred. Het is vooral de jonge garde
waar Fred erg van gecharmeerd is.
Volgend jaar februari staat Stefan Pop
op het programma in Horst. “Cabaretier
Theo Maassen vindt het jonge mènneke
ook supergoed”, zegt Fred. “Dit is de
eerste voorstelling van Stefan, waar hij
vier jaar aan heeft kunnen werken. Als
hij straks met een tweede programma
komt, dan zie je de werkelijke kwaliteiten van een cabaretier, want hieraan
heeft hij korter kunnen schrijven.
Daaraan zie je of een carrière een lang
leven is beschoren.”
Het aantal zitplaatsen in Horst is
beperkt, per voorstelling zijn maximaal 270 stoelen beschikbaar. Ook
de technische mogelijkheden in ’t
Gasthoes zijn minder. “Terwijl andere
theaters bijvoorbeeld met minimaal 48

Geld

Stichting Kukeleku presenteert het programma voor het nieuwe theaterseizoen. Met grote namen zoals Martine
Sandifort, Javier Guzman, Marco Roelofs, Ronald Goedemondt en Guido Weijers weet organisator Fred Houben van
cultureel productiebureau Witgoed en Bontewas, het publiek in Horst aan de Maas te prikkelen om vooral voor een
gezellige avond in ‘t Gasthoes in Horst te kiezen.

11, 12 en 13 aug. 10.00 - 23.00 uur
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Feestavond Horster Revue druk bezocht

We aten allemaal
dezelfde harde broodjes
Nog één keer kwamen ze samen: de leden van de Horster Revue 2012, die twaalf voorstellingen lang het stuk
Hôrs zuût Sterre op de planken brachten. In de Mèrthal werd afgelopen vrijdag een feestavond georganiseerd, waar
ruim 200 medewerkers nog eens na konden praten over de succesvolle revue.

“Tussen sterren zitten zwarte gaten
en ik denk dat veel mensen daar een
beetje in gevallen zijn”, vertelt Wim
Hendrix, die samen met Ger Gubbels de
teksten voor Hôrs zuût Sterre schreef.
Hij beschrijft daarmee treffend het
algehele gevoel onder de medewerkers. Maandenlang, en sommigen nog
veel langer, zijn deelnemers aan de
revue bezig geweest met de voorbereidingen. In de periode van repeteren
en samen de voorstelling spelen is een
waar familiegevoel ontstaan. “Deze

avond voelt als een soort familiereunie”, vertelt Monique Martens, een
van de spelers. “Iedereen was gelijk
aan elkaar, we aten allemaal dezelfde
harde broodjes. Ik heb deze revue van
begin tot eind als een feest ervaren.”
Veel mensen meldden dat ze nog
regelmatig de liedjes van de revue
zingen. “Knap, hoor. Die melodietjes
blijven maar in je hoofd hangen. Soms
betrap ik mij er op dat ik ze ´s ochtends
in de badkamer luidkeels ... sta te
zingen.”

Ook de 13-jarige Ayla blikt met
plezier terug: “Ik was in de voorstelling één van de drie Roemeense
danseresjes. Dat was erg leuk om te
doen. In het begin vond ik het eng,
maar later wende dat wel.”
In zijn toespraak meldde
voorzitter Jan Nabben dat de Horster
Revue 2012 ook financieel gezien een
succes is gebleken.
Of er over een aantal jaren een
volgende revue komt, liet Nabben
nog even in het midden.

Gezocht! (voormaliG)
contactlensdraGers m/v
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.
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Beestenboel
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt altijd al aandacht besteed aan
de relatie tussen de mens en de grote landbouwhuisdieren, maar eenmaal
per jaar wordt er ook aandacht besteed aan de kleine dieren. Op zondag 10
juni is er veel aandacht voor dieren met een hoog knuffelgehalte en voor
het observeren van vogels in de vrije natuur.

Voor de vogelobservaties zorgt
vogelgroep ’t Hökske uit Horst, die zeer
actief is en daarover met veel enthousiasme vertelt en voorlichting geeft.
Voor dieren met een hoog knuffelgehalte zorgen medewerkers van de
kampeerboerderij uit Melderslo. Ook is
er een menkarretje waar kinderen mee
rondgereden kunnen worden en er zijn
grotere en kleinere uilen te bewonderen.
Bijzonder dit jaar is de aanwezigheid van alpaca’s. Alpaca’s lijken

op lama’s, maar zijn een stuk kleiner en
vriendelijker. Zij hebben hun natuurlijke
habitat op grote hoogte in Zuid-Amerika
en worden daar ook gehouden als landbouwhuisdier vanwege hun fijne wol.
Kinderen kunnen bij De Locht kennismaken met deze grappige Alpaca’s en
een eindje met ze gaan wandelen. Het
museum is open vanaf 11.00 uur en de
dierendag begint om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl of bel
077 398 73 20.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS kennismakingsgesprek!

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

Venray

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

tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht
www.julicher-meijer.nl
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Groot succes met
regen en zonneschijn

Cursussen en workshops
in de Kantfabriek
De komende herfst en winter kunnen volwassenen en kinderen in Museum de Kantfabriek terecht voor verschillende cursussen en workshops. Zo worden er workshops kantklossen, borduren, weven en patchwork gegeven.

“Ik vind het knutselen het leukste”,
vertelt Ilse. Ze zitten naast elkaar
aan een tafel. “We maken een pennenbakje van blik en wasknijpers”,
vertelt Kyjardo. Hij komt vooral voor
de Heideroosjes. “Ik luister altijd
met m’n ouders via YouTube naar de
Heideroosjes. Nu kan ik ze in het echt
zien.”

Vrijwilligers in de
ijskraam
Op Funpop waren dit jaar ongeveer 400 vrijwilligers aanwezig. Ilse
Hoeijmakers (19) en haar zus Sanne
(21) uit Sevenum stonden zaterdag
samen achter het ijskarretje. Drie
jaar geleden werd Ilse door haar zus
gevraagd om mee te gaan. Ze helpt
sindsdien mee tijdens het festival. “Ik
doe het vooral voor de doelgroep. Erg
leuk om wat voor de bezoekers te kunnen betekenen. En het is gewoon erg
gezellig.” Daar sluit de organisatie zich

volledig bij aan. “Iedereen is vrolijk en
iedereen doet gezellig mee. De echte
Funpop-sfeer zoals het hoort”, lacht
Mathieu. Mathieu is zijn voorganger
Thijs van Montfort (53) uit Broekhuizen
zeer dankbaar. Thijs besloot afgelopen
jaar de organisatie over te geven aan
Mathieu. “Ik moest keuzes maken tussen privé, werk en Funpop. Ik heb het
alle jaren geweldig gevonden. Het is
een optelsom van mooie dingen die ik
hier heb mogen meemaken: de vrijwilligers die elk jaar weer klaar staan, alle
vrolijkheid.” Mathieu was als bezoeker
al bekend met Funpop. “Het is een eer
om in zo’n goede organisatie terecht te
mogen komen.” Tijdens het optreden
van Ali B werd de voormalige organisator Thijs samen met zijn gezin in het
zonnetje gezet voor zijn inzet. Ali B had
een speciale rap geschreven voor Thijs
en betrok het publiek in het bedankje
aan de organisator.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Daarnaast biedt Museum de
Kantfabriek cursussen nat vilten, pruiken maken, domino breien, kerstboom

Leerlingen van groep 5 van basisschool Onder de Linde in Hegelsom hebben afgelopen jaar lessen Muziek in
de Klas gevolgd. Op vrijdagavond 8 juni laten zij hun nieuw verworven talenten zien tijdens het
Talentenspektakel van muziekvereniging St. Hubertus in zaal Debije.
De nieuwe bugelgroep treedt op
en een blazersensemble speelt ook
een muziekstuk. Daarnaast spelen
de leerlingen van de muziekvereniging ook muziek. De leerlingen

Neem een kijkje bij de volgende aangesloten HuisZaken bedrijven:

www.desmeed.com

ontvangen diploma’s en als afsluiting
treedt de jeugdfanfare op. Leerlingen
van de basisschool die een instrument
bespelen kunnen zich ook opgeven
om te komen optreden. Zij kunnen

www.electrovanberlo.nl

www.frankcox.nl

zich melden via talentenspektakel@
fanfarehegelsom.nl Daarnaast is er
een optreden van een speciale act.
De avond begint op vrijdag 8 juni om
18.30 uur.

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

en aantrekkelijke kortingen!

www.aanpakbv.nl

Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl Opgave
kan via cursus@kantfabriek.nl

Talentenspektakel Hegelsom

Gratis lidmaatschap HuisZaken cadeau bij
InterMakelaars!

www.verhaagparket.nl

vilten, frivolité (een knooptechniek),
zelf drukken, patchwork, poppen
maken en werken met verdwijnvlies.

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

Alle soorten
groenteplanten
(komkommer, tomaten, enz.)

Winterharde
palmen
2.50 meter hoog

€ 139.00
alle maten scherp geprijsd

www.carmentis.nl

www.notariskantoordelaatengulikers.nl*

www.coenderselectro.nl

www.dstotaal.nl

www.bovee.nl

www.cms-energiesystemen.nl

www.eigenhaardcitymeubel.nl

www.rabobank.nl/maashorst

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

EL
UW VOOERZEDWEEEK

www.salet-gordijnenatelier.nl

BIJ ONS D

Uw logo
logo hier?
Uw
hier?
www.benkeijsersarchitekt.nl

www.ralphsmits.nl

www.weeruzon.nl

www.intermakelaars.com

www.huiszaken.nl

Nieuwsgierig en interesse?
Bent u reeds klant van InterMakelaars? Vraag dan naar uw gratis lidmaatschap! Nog geen klant van InterMakelaars, maar wel geïnteresseerd in
HuisZaken? Meld u dan aan bij InterMakelaars en ontdek het kwaliteitsnetwerk in uw regio!
Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie over HuisZaken op www.HuisZaken.nl of loop gerust eens binnen bij InterMakelaars, Jacob Merlostraat 11A
A te Horst.
E horst@InterMakelaars.com | I www.InterMakelaars.com
* Deze notaris maakt onderdeel uit van het HuisZakennetwerk in deze regio. Voor meer bij HuisZaken aangesloten notarissen kijkt u op www.HuisZaken.nl

Bekijk de speciale HuisZaken aanbiedingen op www.HuisZaken.nl/Horst

Varkens saté schnitzel
Deense kipreepjes
Gegrilde varkenshiel

€ 1,10
100 gram € 1,45
100 gram € 1,45
Per stuk

Proevertje van de week

Stekelenburgers

100 gram

€ 1,15

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Balletschool presenteert
Aladdin en de wonderlamp

Indianen bidden
voor betere wereld

Door tv-programma’s als So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle zijn diverse vormen van dans
de laatste jaren steeds populairder geworden. In Horst is dat oud nieuws: bij Balletschool Horst wordt al 35 jaar aan
klassiek ballet en jazzballet gedaan. Op zondag 10 juni kan iedereen met eigen ogen Horsters danstalent aanschouwen.

Indianen uit alle delen van de wereld komen van vrijdag 8 tot en met
zondag 10 juni in Sevenum bij elkaar voor een hoog-spirituele bijeenkomst gericht op een betere wereld. Op recreatiecentrum De Schatberg
verrijst een tipi-dorp en zal er continue een heilig vuur branden.
De ’natives’, zoals ze liever
genoemd worden, zetten de kracht
van hun gezamenlijke gebeden in om
de situatie van met name de native
Americans, de Amerikaanse Indianen,
te verbeteren. Daarnaast richten ze
zich ook op het lot van de aarde.
Allemaal ondersteunen ze het thema
van deze bijzondere bijeenkomst:
‘Never give up. Go over, go under, go
around or go through, but never give
up.’
Voor niet-Indianen is deze
Medicine Wheel Gathering 2012
een eenmalige gelegenheid om
heel dicht bij de rituelen en tradities
te komen van deze oeroude cultuur. Vooraanstaande muzikanten,

kunstenaars en woordvoerders van
Navajo’s uit Arizona, van Lakota’s
uit South Dakota, van Blackfeet uit
Canada, van Sami uit Zweden en
van stammen uit Peru, Brazilië en
Mexico komen naar Nederland. Zij
tonen het publiek hun unieke zang,
dans en hoogstaande vakmanschap
in bijvoorbeeld houtsnijwerk en
zilversmeden.
In lezingen en voordrachten vragen zij aandacht voor de bedreigende
omstandigheden waaronder ’natives’
moeten leven, met name in Amerika.
Alle opbrengsten van de Gathering
gaan rechtstreeks naar deze natives
en hun strijd voor een beter leven.

Ballerina’s tijdens de voorstelling van twee jaar geleden
Op zondag 10 juni treden 120
leerlingen van Stichting Balletschool
Horst op in ‘t Gasthoes. Hun themashow Alladin en de wonderlamp
werd compleet bedacht en gechoreografeerd door hun docente Jacqueline
Gielen. De balletpedagoge verzorgde
dit jaar ook de muziek. “Het is mooi
dat er zoveel leerlingen nog voor ballet
gaan. Ballet heeft vele concurrenten
gekregen, maar het blijft de basis van
de dans. Dat is denk ik de sterkste
aantrekkingskracht van de dansvorm.
En elk jaar kunnen de leerlingen naar
iets toe werken: een voorstelling of een
examen. Dat is goed om gemotiveerd
te blijven”, aldus Gielen.
Stichting Balletschool Horst verzorgt
al vanaf 1976 dansonderwijs aan

leerlingen. De jongste pupil is op het
moment 4 jaar, de oudste 78. Gielen is
al 33 jaar aan de balletschool in Horst
verbonden en is gediplomeerd docente
van de Royal Academy of Dance in
Londen, waardoor er tweejaarlijkse
examens afgenomen worden door een
Engelse examinatrice.
“Er zijn altijd leerlingen die verder
gaan, die dansscholen opbouwen
of verder groeien in de dans. Ze zijn
ondertussen door heel Nederland
verspreid”, zegt Gielen met een beetje
trots. Ook musicalster Renée van
Wegberg volgde ooit lessen aan de
Balletschool Horst.
De voorstelling wordt gegeven door
leerlingen van 4 tot en met 24 jaar. “En
een iemand van 42, dat komt omdat er

ook een man meedanst. Het cliché dat
ballet nog steeds iets voor meisjes is,
bestaat helaas nog steeds.” Het verhaal
van Alladin wordt weergegeven in
dans, maar ondersteund door muziek,
verlichte decors, kleding en schmink,
zodat een complete en kwalitatief bijzondere voorstelling wordt gemaakt.
De voorstellingen zijn om 10.30
en 14.30 uur. Voor kaartjes of meer
informatie, neem contact op met Sonja
van Rengs via 077 398 84 26. Gielen:
“Het is een voorstelling voor jong
en oud. Het vertelt het verhaal van
het sprookje, door dans en klassieke
muziek en kan dus iedereen vermaken.
En wie weet raakt het publiek zo
geïnspireerd dat ze zelf mee willen
gaan doen.”

BiblioNu Horst

Annulering lezing Elle van Rijn
Wegens een beperkt aantal aanmeldingen gaat de brunch en lezing met Elle van Rijn op zaterdag 9 juni
helaas niet door. Wel zijn er andere activiteiten in de Horster bibliotheek, zoals de presentatie van het boek
‘Bloedgoud’.
Voor materialen die op 9 juni
worden ingeleverd, wordt geen boete
gerekend. Daarnaast kan iedereen die
op zoek is naar een koopje vrijblijvend binnenlopen en goedkoop een
volle tas met afgeschreven boeken
kopen.

Op woensdag 20 juni wordt het
nieuwste boek van Wiek Lenssen,
‘Bloedgoud’, gepresenteerd in de
bibliotheek van Horst. Bloedgoud is
een literaire thriller over het goud van
de Oranjes. Het verhaal werpt licht op
onverklaarde gebeurtenissen tijdens de

sprankelende

voorjaarsmode

Nieuw-Guinea crisis, het dramatische
volksgericht in 1965 in Indonesië en
de huidige mijnbouw in Zuidoost-Azië.
De presentatie start om 19.30 uur.
Gratis kaartjes zijn verkrijgbaar bij alle
vestigingen van BiblioNu.

45e wandeldriedaagse
De 45e wandelvierdaagse vindt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni plaats in de gemeente Horst
aan de Maas. Iedereen kan deelnemen, zowel jong als oud, individueel of in groepsverband. Men bepaalt zelf
zijn eigen wandeltempo.
Vele kinderen en volwassen
uit onze gemeente nemen jaarlijks
deel aan de wandelvierdaagse,
georganiseerd door stichting
Wandeldriedaagse Horst aan de Maas.
Naast de afstanden van 5, 10 en 15
kilometer, die op alle drie de dagen

gelopen kunnen worden, kan men op
zondag ook deelnemen aan de 20 kilometer lange wandeling. Tijdens de rust
wordt gratis drinken verstrekt. Op vrijdag wordt er gestart in Grubbenvorst,
op zaterdag vanaf het ruiterterrein in
Horst en op zondag is de start in het

centrum van Horst. De wandeldriedaagse wordt afgesloten met een
defilé dat om 14.00 uur begint. Dit
defilé start bij het Dendron College en
het eindigt op het Wilhelminaplein in
Horst. Voor meer informatie, kijk op
www.wandeldriedaagse.nl

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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Jointhefestival
Grubbenvorst
Afgelopen weekend vond de tweede editie van Jointhefestival plaats, in
de wei bij ‘t Groenewoud in Grubbenvorst. Zowel festivalliefhebbers uit de
hele omgeving als Grubbenvorster nieuwsgierigen kwamen op het evenement af. Populairste band van de avond was die van de organisatoren van
het festival: Sunday Zombies & The Brain.

Concert HONL in een tent
Aan het optreden van het Harmonie Orkest Noord-Limburg op Schloss Moyland hielden de muzikanten
van het orkest een waterfris gevoel over. De regen was de grote spelbreker, maar het harmonie-orkest liet
zich niet kisten en speelde verder in een tent. Slechts een handvol toehoorders genoten van de klanken van
het orkest. Desondanks vond het harmonieorkest het optreden toch fijn en de stemming goed.
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Op het programma stonden verder
nog The Suitcase, de Early Adopters,
No Man’s Valley en afsluiter Sexual
Reproductive Systems. Op het jampodium kon iedereen deelnemen
aan jamsessies, maar ook bands als
Afterparties, Eleven Stone, The Wild
Things en Class Act vertoonden er hun
kunsten.
Niet alleen de muziek is geliefd bij

VADERDAG
TIP!
Men’s Shave Corner - Authentic Shave
De ultieme scheerbeleving voor mannen!
Met een scheerkwast van zuiver dassenhaar wordt uw huid ingezeept met een rijke scheercrème en
wordt u geschoren met een open scheermes, waarna uw huid verwend wordt met een heerlijke nabehandeling.
Een heerlijk fris gevoel, zonder huidirritaties.
Vaderdag special

€ 35,00

VAKANTIE TIP!
Lash Bar – Blink Lashes
Het geheim van de sterren…prachtige volle wimpers!
Complete wimperverlenging van € 65,00

nu voor

het publiek, ook de vorm van het gratis
festival werd gewaardeerd: in een wei
tussen zelfgebouwde podia, bar en wc,
met na afloop nog uren nafeesten om
een kampvuur en zelfs mogelijkheid
tot kamperen. Waar de ene festivalliefhebber grapte dat Pinkpop ook
ooit zo is begonnen, vond de ander
dat Jointhefestival voor altijd zo moet
blijven.

De wereld rond
met All for You
Dansvereniging All for You uit Melderslo heeft zondag 10 juni haar
jaarlijkse show. Dit jaar nemen de dansers iedereen mee op reis met hun
thema reis rond de wereld. Alles in de show is aangepast op de wereldreis
die eindigt in Nederland.

€ 50,00

Lash Bar – Semi Permanente Mascara
Gekrulde, volle wimpers met het mascara effect
welke 3 weken perfect blijft zitten, ook tijdens het zwemmen!
SPM op uw boven- en onderwimpers van € 45,00

nu voor

€ 35,00

Get ready for summer - Make-up workshop
Dinsdag 19 & 26 juni

18.30 – circa 21.30 uur

€ 45,00

Een heerlijke avond waarin u niet alleen alle tips krijgt voor een stralende, (zomer) make-up, ook krijgt u
een hoofdhuidanalyse met persoonlijk haarverzorgingspaspoort, een colour check, een persoonlijk coupe
& kleuradvies en laten onze stylisten u zien hoe u zelf een prachtige beach- of summernight look maakt!
Met goodiebag met heerlijke summer must haves!
Reserveer snel uw ticket

Francis Hairdesign
Gebroeders van Doornelaan 74
5961 BD Horst
T 077 398 47 02
info@francishairdesign.nl
www.francishairdesign.nl
www.francisschroembges.com

Openingstijden:
Ma
gesloten
Dinsdag
08.30 – 18.00
Wo t/m Vrij 08.30 – 21.00
Zaterdag
08.00 – 15.30

De dansshow is een show voor jong
en oud en wordt gegeven in MFC De
Zwingel in Melderslo. De zaal gaat open
om 15.00 uur.
All for You is een actieve dansvereniging met jongens en meiden uit

Horst aan de Maas, dus niet alleen uit
Melderslo. De vereniging is de laatste
jaren erg gegroeid, mede dankzij de
breakdancegroepen en de mini’s van
4 tot 6 jaar. All for You heeft inmiddels
120 leden.
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Film- en musicalparade
in Sevenum
Om het schooljaar af te sluiten, spelen de jeugdharmonie en de startersgroep uit Sevenum op zondag 10 juni de
film- en musicalparade in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum.

Braderie
OJC Cartouche
Op zondag 10 juni is de jaarlijkse braderie in America. Tijdens de
braderie staan bandjes op het podium. Dit jaar zal de nieuwe
Americaanse formatie Once Again hun debuut maken in OJC Cartouche,
maar ook Leif Ericson brengt hun muzikale kwaliteiten ten gehore.
Leif Ericson bestaat uit vijf jonge,
frisse en attractieve jongeheren
uit de regio Horst aan de Maas. In
Horst wordt vanaf begin 2011 stukje
voor stukje de basis gelegd voor
een glansrijke toekomst. Dit heeft
al geleid tot een mainstage-plek op
het Knuffelbeer-festival. Het repertoire is opgebouwd uit een aantal
covers van vroeger én nu, afgewisseld met enkele rustige meezingers. Het bestaat uit nummers van

Jong en oud kunnen ongeveer
anderhalf uur lang luisteren naar
verschillende bekende film- en musicalnummers. De nummers worden
aangekondigd door een kort filmpje,
waarvan er verschillende door de
jeugd zelf zijn opgenomen en waarin
zij zelf ook de hoofdrol spelen. Tijdens
de parade komen vele bekende

figuren voorbij, zoals de Pink Panther,
de Flintstones, Piet Piraat en Pipi
Langkous. Maar ook de muziek van de
films La Vita è Bella, Star Wars en de
Lord of the Rings kan bekend in de oren
klinken.
Alle kinderen van de (basis)
scholen, maar ook hun ouders, opa’s,
oma’s en vrienden zijn uitgenodigd

om te komen kijken en luisteren. De
toegang is gratis en de parade begint
om 16.00 uur in de grote zaal van De
Sevewaeg. Voor meer informatie over
de (jeugd)harmonie van Sevenum, zie
ook www.facebook.com/harmonieunie
of volg ze op Twitter via
www.twitter.com/harmonieunie

Voor stichting Renaultoloog gaat het in het weekend van 4 en 5 augustus gebeuren. Dan zal het eerste Renaultoloog-festival georganiseerd worden. Dit is een festival waar alles van Renault bij elkaar komt. Er zullen Renaultauto’s, vrachtwagens, bestelwagens, sportwagens, tractoren en campers te zien zijn, voor het eerst op één festival.
het terrein is voorzien van douches en
toiletten. Het festival zelf bestaat uit
een tentoonstelling van Renault-auto’s,
vrachtwagens, bestelwagens, sportwagens, tractoren en campers, maar ook
van miniatuur en van Lego. Verder zijn

TIJDELIJKE ACTIE!
om onze naamswijziging te vieren

ontvangt u tot 30 juni 2012

€ 10,- KORTING

(Foto: Ruud Slaats)

Renaultoloog-festival
Het Renaultoloog-festival wordt
gehouden op het evenemententerrein in Kronenberg. Iedereen met
een Renault kan deelnemen. Er is
een mogelijkheid tot overnachting
in de vorm van een minicamping en

Heet voortaan...

onder anderen White Lies, Madness,
Mumford And Sons en Vampire
Weekend.
Once again is een lokale band die
bestaat uit vier muzikanten. Ze zijn
nog niet zo lang bij elkaar, en nu klaar
voor het eerste optreden. Zij spelen
onder andere covers van the Black
Pacific, Ignite en Social Distortion.
De deuren zijn open om
13.30 uur. De braderie begint om
16.00 uur. Entree is gratis.

bij aankoop van 2 broeken!
HOOFDSTRAAT 12
HORST

Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

(aan het parkeerterrein)

U vindt de vanBree Store in:
Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Voorwaarden:
Deze actie is geldig per persoon, op alle broeken vanaf € 29,95 en loopt tot 30 juni 2012.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of afprijzingen.
Bij het retourneren van één of meerdere actie artikelen, vervalt de gehele korting.
Wijzigingen voorbehouden.

er nieuwe Renault-auto’s en vrachtwagens, word er een toertocht door de
Peel georganiseerd en zijn er diverse
clubpresentaties. Voor meer informatie over aanmelding of het festival
zelf, kijk op www.renaultoloog.nl

Zondag 17 juni Vaderdag!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

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

Opbrengst sponsorloop Weisterbeek

Bas Jakobs ontvangt cheque
Afgelopen vrijdag ontving Bas Jakobs uit handen van vier leerlingen van basisschool Weisterbeek een
cheque ter waarde van 1.712,25 euro. Het geld is bij elkaar gerend tijdens de sponsorloop, die de school op
woensdag 23 mei organiseerde. Met de bijdrage ondersteunen de leerlingen het initiatief van Bas. Hij
beklimt per fiets op 7 juni tot zeven keer de Alpe d´Huez. Met zijn actie wil Bas geld inzamelen voor het
kankerfonds.

KinderVakantieWerk
Horst
2 t/m 6 juli 2012

Enkele kaartjes over!
T: 06-18202589 I: www.kvwhorst.nl

30

cultuur

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )
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Broekhuizenvorst
Kolck-concert

zo 10 juni 13.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: Huize De Kolck

Evertsoord

America

Gezamenlijke nationale
collecte

Gezamenlijke collecte

Alcatrazz
za 9 juni 14.00 uur
Locatie: Kasteelruïne Huys
ter Horst

Heropening Groengroep
Landschapsroute
di 12 juni 18.30
Locatie: café Ummenthun

Dendron Gala

Dorpsraadvergadering

za 9 juni 18.30 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: Froxx

wo 13 juni 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Rommelmarkt

t/m vr 8 juni

Hegelsom

zo 10 juni 08.30 – 15.30 uur
Locatie: evenemententerrein

Kledinginzameling

Expositie examens bloemwerk

vr 8 juni 08.15 – 09.00 uur
Organisatie: Ouderraad
Locatie: basisschool De Wouter

do 7 juni 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Aula Citaverde College

Fietsen in de streek van
Rowwen Hèze

za 9 en zo 10 juni 09.00 uur
Organisatie: ruitervereniging
Rijdt met Beleid
Locatie: rijhal De Merelsprong

Talentenspektakel

zo 10 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: vertrek Parkhotel

Nederland – Denemarken
op groot scherm

vr 8 juni 20.00 uur
Locatie: sportpark Erica

Vrije markt
zo 10 juni 12.00 – 17.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Caecilia
Locatie: kerkplein en Pastoor
Jeukenstraat

Optreden Once Again en
Leif Ericson

vr 8 juni 18.30 uur
Org: Muziekver. St. Hubertus
Locatie: zaal Debije

Horst
Breicafé

vr 8 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Openstelling
wo 13 juni 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Dorpsraadvergadering
do 14 juni 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 10 juni 10.30 en 14.30 uur
Organisatie: Stichting
Balletschool Horst
Locatie: ‘t Gasthoes

Zomerdarts

Ruiterfestijn

Fietsen in de streek van
Rowwen Hèze

Film- en musicalparade
zo 10 juni 16.00 uur
Organisatie: Startersgroep en
jeugdharmonie
Locatie: De Sevewaeg

Beer Pong Toernooi

za 9 juni 18.00 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 10 juni
Locatie: Café Metieske

Nederland – Duitsland
op groot scherm
wo 13 juni 20.45 uur
Locatie: OJC Merlin

Swolgen

Informatiebijeenkomst
Sportimpuls
di 12 juni 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: Huis voor de Sport
Locatie: sportpark Kerkebos

Kronenberg

vr 8 juni 08.30 – 09.00 uur
Locatie: Basisschool de Brink

Tienray

vr 9 juni 11.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: blokhut

Dierendag

Nederland – Denemarken
op groot scherm

zo 10 juni 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 9 juni 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Motorcross

Gezamenlijke collecte

Reis rond de wereld

za 9 en zo 10 juni 11.30 uur
Org: MCC De Streekrijders
Locatie: De Reulsberg

ma 11 t/m za 16 juni

zo 10 juni 15.00 uur
Org: dansgroep All for You
Locatie: MFC De Zwingel

Nederland – Duitsland
op groot scherm

vr 8 juni 22.30 uur
Locatie: Blok10

za 9 juni 09.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek parkeerplaats
Venrayseweg

di 12 juni 20.00 uur
Locatie: café Cox

ReShare kledinginzameling

Maxiorendag

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Vier Vaderdag op zʼn Italiaans!

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Maandactie juni

15%

Vaders kunnen dit jaar op zondag 17 juni genieten van een heerlijk
Italiaans dinerbuffet.

50P.
4
€2 P.

vr 8 t/m zo 10 juni
Org: Stichting Medicine Wheel
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Melderslo

Team Ultra Rocket

Excursie naar ‘t Leudal

zo 10 juni 16.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Balletvoorstelling Aladdin
en de wonderlamp

Medicine Wheel Gathering

zo 10 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: vertrek Sevewaeg

Meerlo

ma 11 t/m za 16 juni

Receptie en feestavond
60-jaar KV Erica

Sevenum

korting op gordijnen
+ gratis montage

wo 13 juni 20.45 uur
Locatie: OJC Gaellus

MEER

KOPEN
=MEER*

KORTING
1 stuk
2 stuks
3 stuks
4 stuks

25% KORTING
30% KORTING
40% KORTING
50% KORTING

Op onze prachtige
voorjaarscollectie!

Alle gerechten van het buffet worden met liefde bereid door onze
Italiaanse kok. Na het buffet krijgen alle vaders een leuk geschenk.
Als dat geen gezellige Vaderdag wordt met het hele gezin!

ACTIE START
ZONDAG 10 JUuuNrI

U bent van harte welkom in ons restaurant vanaf 18.00 uur.

Reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ Arcen | www.hotelrooland.nl

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

van 12.00 -17.00

gegeven
*tenzij anders aan

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

service 31
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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

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

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

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

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit

09.45

Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

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

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

zomerkleding
passen?

zaterdag

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

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Rehoboth
zondag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

T 06 42 08 78 09

10.30
09.00

Meterik

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

jij ook weer in die leuke
www.mylifeslim.com

Melderslo

Verloskundige zorg

T

Wil

Meerlo

vrijdag

112

www.aspsystems.nl

Lottum

Spoedgevallendienst
8-9-10 juni 2012
G. Eijkemans
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Brand, ongeval of misdrijf

Leeuw in
Ve i l i g h e i d

Horst (Lambertus)
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

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

Hoe veilig
is uw huis
tijdens
het E K?

011120027

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

Meerlo

Kerkdiensten

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

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

32

nieuws

info@mersible.com

info@jkhorsetrucks.eu
+31 (0) 492 526443
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