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Feeststemming Alcatrazz
Schalaika Linders (30) uit Horst is al jaren vaste
bezoekster van Alcatrazz. Ook de editie van 2012 liet zij
niet aan haar neus voorbijgaan. Speciaal voor HALLO
doet zij verslag van het festival.

“Onze vriendengroep arriveerde
rond 15.30 uur op het festivalterrein”,
vertelt Schalaika. “Na grondig gefouilleerd te zijn, mochten we doorlopen en

kon het feest beginnen. Bij binnenkomst troffen we meteen een podium
aan, waar je via een groot beeldscherm
het voetballen kon volgen.”

Niet uitverkocht

Nominaties Muulkes in
Horst aan de Maas
Tijdens D´n Aovend van ´t Muulke in het Munttheater in Weert wordt op vrijdag 15 juni bekendgemaakt welke
genomineerden naar huis gaan met de felbegeerde toneelprijs. Horst aan de Maas is tijdens deze avond goed
vertegenwoordigd met liefst negen nominaties. HALLO zet ze op een rijtje.
Het wordt erg spannend,
komende vrijdagavond in het Munttheater. Wie gaat er aan de haal met
´t Muulke voor de Beste mannelijke
grote rol? Of voor het Beste initiatief.
Maar liefst negen nominaties komen
voor rekening van spelers en toneelverenigingen uit Horst aan de Maas.
Guy Derks en Henk Litjens van de
Vrije Spelers uit America zijn genomineerd voor ´t Muulke voor de Beste
mannelijke grote rol. Daarmee is de
koek nog niet op, want Anita Rongen

van dezelfde vereniging maakt kans
op de toneelprijs in de categorie Beste
vrouwelijke grote rol.
De kans dat er een Muulke naar
Tovri uit Meterik gaat is eveneens
groot: Anita Jacobs voor haar rol
van de tante van Sjuul in Rom en
Sjuul en Theo Jacobs, die de rol van
meneer Capulet vertolkte in hetzelfde
toneelstuk. Theo moet het in zijn
categorie onder anderen opnemen
tegen Frank Keijsers van Setovera
uit Sevenum. Hij speelde de rol van

schilder in de vierakter Vier kamers
met tuin. En de vormgeving en
techniek voor dit toneelstuk maakt
ook kans om in de prijzen te vallen. Wordt Het Spaarvarken door
Grikon uit Griendtsveen uitgeroepen
tot Beste voorstelling? En gaat
Bos Op Je Pad ervandoor met
´t Muulke voor het Beste initiatief?
Vrijdagavond wordt na afloop van
D’n Aovend van ’t Muulke in ieder
geval duidelijk of en waar het feest is
in Horst aan de Maas.

”Hier liepen de meeste festivalgangers meteen door. Slechts een enkeling
bekeek hier de wedstrijd NederlandDenemarken. Bij de ruïne was een
podium opgebouwd, waar de ‘gewone’
hardcore muziek werd gedraaid. Zodra
je de brug overging kon je genieten
van rustigere hardcore-muziek aangevuld met zang. In de tunnel werd
hardstyle-muziek gespeeld, wat ons

betreft de top-act van de avond! De
muziek dreunde door je lichaam en dat
trok veel publiek richting de tunnel.”
Alcatrazz 2012 was niet uitverkocht.
“Dat was wel te merken. Rond 17.00
uur kwamen de meeste party-gangers
binnen, in leeftijd variërend van 20
tot 30 jaar. Zo links en rechts was er
een enkele 40 plusser te bekennen.
De sfeer op het festival was meteen
geweldig, iedereen was in een uitzinnige feeststemming! Natuurlijk werkte
het weer ook geweldig mee, de zon
scheen en we hebben geen druppel
regen gehad.”
Lees verder op pagina 02
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Feeststemming
Alcatrazz
Ook aan de inwendige mens was
gedacht. “Waterijsjes en vers fruit
zorgden voor de nodige verkoeling.
Verder was er de mogelijkheid om een
henna tattoo te laten aanbrengen met
de naam Alcatrazz. Hier werd door veel
festivalbezoekers gebruik van gemaakt.
De lichtshows, die bij de diverse podia
begonnen, waren werkelijk het toetje
van een geweldige avond. Fenomenaal
mooi! Deze begonnen toen de sche-

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.

Welkom bij Circus Kroevaria
Basisschool De Kroevert in Kronenberg veranderde op donderdag 7 juni in Circus Kroevaria. Ver hoefden ze niet
te zoeken voor artiesten: de leerlingen waren na een ochtend workshops volleerde jongleurs, acrobaten en clowns.

mering begon in te zetten, en duurden
tot het einde. Alcatrazz was ook dit jaar
weer prima georganiseerd. Er waren
voldoende toiletten (Dixies), waardoor
met name voor de vrouwelijke gasten
de wachttijd een stuk korter was dan
voorgaande jaren. Bovendien werden
de dixies tussendoor regelmatig goed
schoongemaakt.”

Festival rustig
verlopen
Volgens Schalaika is het festival
rustig verlopen. “Van vechtpartijtjes of
andere ongeregeldheden hebben wij
niks meegekregen hoewel het mij wel
opviel dat er door veel gasten geblowd
werd. Tegen middernacht zijn wij met
een voldaan gevoel gegaan”, aldus
Schalaika.

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Linda Cox
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het Leukermeer
voor twee personen
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€65,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
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Nieuwsblad niet ontvangen?
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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.

Tegen inlevering van
deze advertentie
t/m 30 juni

15% korting

op de gehele collectie
gordijnen

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

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
info@woninginrichtingpeters.nl - www.woninginrichtingpeters.nl

De leerlingen van De Kroevert leerden hoe jongleren moest, hoe ze het
beste konden koorddansen en hoe een
eenwieler werkt. Van 09.00 tot 14.00
uur konden ze ook ballonfiguren maken
en werd er geschminkt. Ook kwam er
een echte evenwichtsbal aan te pas.
Rond 14.00 uur was het tijd voor
de grote afsluiting. Spreekstalmeester
Rinus Pecht deed circuskunsten en
kondigde de acts van de leerlingen aan.
Dit ging van tandenborstelslingeren tot
salto’s maken. Als afsluiting verzorgde

hij een act met vuurspugen en jongleren met messen.
Circus Kroevaria was de invulling
van de jaarlijkse activiteitendag van
de basisschool. Oorspronkelijk zou de
dag op het voetbalveld in Evertsoord
plaatsvinden. Door de weersomstandigheden werd uitgeweken naar het
nieuwe schoolplein. Het circus was
echter zonovergoten.
Voor meer foto’s
van Circus Kroevaria, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Scooterdief
aangehouden
Agenten hebben zondagavond 10 juni rond 23.10 uur een scooterdief
aangehouden op de Asdonckerweg in Hegelsom. De dief, een 41-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats, liep vanaf het station in Horst
weg met een scooter.
Terwijl de man vanaf het station
in Horst rustig wegliep met de
onafgesloten scooter, zag de eigenaar
van het voertuig, een 19-jarige
man uit Sevenum, dit voor zijn ogen
gebeuren. De Sevenummer belde de
politie.

Binnen enkele minuten hielden agenten de verdachte met het
voertuig aan. De voorkant van het
voertuig was flink beschadigd . De
verdachte, die ook nog voor 90 euro
aan boetes open had staan, werd
overgebracht naar het politiebureau.

Heideroosjes op
Lowlands
Het afscheidsjaar van de Horster punkband Heideroosjes wordt groter
en groter: de band liet vorige week via haar site weten te zijn bevestigd
voor het hoofdpodium van het uitverkochte Lowlands-festival. Op zondag
19 augustus spelen ze daar in de Alpha-band. De Amerikaanse band Foo
Fighters speelt diezelfde dag.
Zanger en gitarist Marco Roelofs
zegt trots te zijn toen hij hoorde dat
ze op Lowlands mochten spelen.
“Het is een dikke kers op onze
afscheidstaart. Met name omdat we
op het hoofdpodium staan en niet in
een lullig achteraf tentje.” In 1995
speelde Heideroosjes voor het eerst
op Lowlands. In totaal zou de punkrockband er vier keer haar kunsten
vertonen. “En deze vijfde keer zullen
we er net zo hard op knallen als al die
keren ervoor”, laat Roelofs weten.

De afscheidstournee van de
Heideroosjes leidt hen langs nationale festivals als de Zwarte Cross,
Dutchvalley en Appelpop, maar ook
langs festivals in België, Duitsland en
Hongarije. Op 7 september nemen
ze afscheid van de gemeente in de
Bondszaal in America. Ruim 23 jaar
geleden stond de band voor het eerst
op het podium van OJC Cartouche en
dat was reden voor Heideroosjes om
het hier ook af te sluiten. Dit optreden
is inmiddels uitverkocht.
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Bouwplaats Grubbenvorst
wordt versierd
Vanwege bouwplannen ligt midden in Grubbenvorst een bouwput. Hier moet een nieuwe supermarkt komen.
Het proces duurt echter lang en de braakliggende bouwput is volgens Gewoën Grubbevors een doorn in het oog.
Zij willen er iets aan gaan doen.

Ook pappa geniet van

aardbeienvlaai
HORST • GRUBBENVORST

De bouwplaats zoals die er nu bij ligt
Omdat supermarkt Jan Linders in
Grubbenvorst een nieuw gebouw gaat
neerzetten, is de voormalige Rabobank
midden in het dorp gesloopt. Door
omstandigheden is de bouw van die
nieuwe supermarkt echter ernstig
vertraagd. Het gevolg hiervan is dat de
Grubbenvorstenaren al maanden tegen
een bouwput aankijken. De bouwlocatie is afgezet met bouwhekken. “Het
winkelcentrum in ons dorp heeft een
flinke upgrade gehad de afgelopen tijd
en er zijn een aantal winkels bij gekomen. Zo’n lelijke bouwput doet afbreuk
aan deze upgrade, dus willen we daar

als stichting iets aan doen”, zegt John
Jenniskens, voorzitter van Gewoën
Grubbevors.
Stichting Gewoën Grubbevors heeft
in verband met de Floriade al een
aantal verfraaiingen in het dorp doorgevoerd. Zo hebben ze bijvoorbeeld
bloembakken aan de lantaarnpalen
en de kiosk in het dorp gehangen, zijn
akkerranden langs de toegangswegen
ingezaaid met wildbloemen en zijn
vlaggenmasten geplaatst. De troosteloze aanblik van de nieuwe locatie
van de supermarkt is dan ook een
doorn in het oog van de stichting, die

de leefbaarheid in Grubbenvorst wil
vergroten.
Vandaar dat Gewoën Grubbevors
ervoor heeft gezorgd dat de hekken
worden verfraaid met een tiental
houten schotten. Deze schotten worden
beschilderd door schoolkinderen uit het
dorp, samen met een aantal cliënten
van de Baersdonck, het creatief centrum voor mensen met een beperking.
De schotten worden op vrijdag 22 juni
tijdens het Proef de Streek-festival in
het Ursulinepark beschilderd, waarna
ze worden bevestigd aan de hekken
rond de bouwplek.

Politie onderschept drugsdeal
De politie heeft na onderzoek op vrijdagavond 8 juni op de Kerkstraat in Horst een 20-jarige harddrugsdealer
uit Venray aangehouden. De man werd, samen met een 23-jarige koper uit Horst, staande gehouden. De politie
had gezien dat de man uit Horst instapte in de auto van de man uit Venray.
Nadat de politie had gezien dat
de man instapte, werden zij aangehouden. Beide werden gefouilleerd.
Bij de man uit Horst werd 1,6 gram
cocaïne gevonden. De man uit Venray
had 200 euro en zes zakjes cocaïne, in

totaal 2 gram, bij zich. Dit werd, samen
met zijn auto, voor onderzoek in beslag
genomen.
Met toestemming van justitie
werd daarnaast zijn woning in Venray
doorzocht. In de woning werden resten

cocaïne en amfetamine aangetroffen. In het huis werd ook de 24-jarige
broer van de verdachte, die daar
ook woont, aangehouden. De drie
mannen zijn voor nader verhoor overgebracht naar het politiebureau.

DE TWOPETJES Indianen in Sevenum
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AUTOBEDRIJF

SUMMER SALE
30% TOT 70%
KORTING
17 JUNI

KOOPZONDAG

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

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

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

Beleid gemeente

Verbinden is het Auto voor de deur
gestript
sleutelwoord
Het sleutelwoord van het beleid van Gemeente Horst aan de Maas is
‘verbinden’. In het kader van een overheid, die zich meer en meer
terugtrekt, wordt zelfwerkzaamheid van de burger en leefbaarheid
steeds belangrijker. Tijdens een bijeenkomst in de Innovatoren op de
Floriade, georganiseerd door Gemeente Horst aan de Maas, lichtten
verschillende instanties toe hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan
burgerinitiatieven.
Er wordt deze ochtend aandachtig geluisterd en druk geschreven
door de leden van de dorpsraden die
aanwezig waren bij de bijeenkomst
‘verbinden’.

Aandachtig geluisterd
Diverse maatschappelijke instellingen en bedrijven gaven onder
toeziend oog van Ben van Essen,
senior strateeg bij de Provincie
Limburg een vier minuten durende
presentatie. Daarin vertelden onder
anderen Bart Janssen van Rabobank
Maashorst over het Maashorstfonds
en Daan Rooijakkers van Spirato over
de adviserende rol van de stichting,
die zich bezighoudt met vraagstukken rondom gemeenschapsaccommodaties. Ook Wonen Limburg en de
Heidemaatschappij presenteerden
zich als belangrijke partners die met
hun uitgebreide netwerken en kennis
de juiste verbindingen kunnen leggen bij het ontplooien van burgerinitiatieven. Vervolgens vertelden
respectievelijk Sonja van Gierbergen
uit Horst en Sjaak Smits uit Ottersum
vol geestdrift over inmiddels gerealiseerde burgerinitiatieven, waarvan zij deel uitmaken. Samen met
bewoners van de Beatrixstraat in de
Norbertusparochie realiseerde Sonja
het project Beatrixpark, waarbij de
veldjes in de straat weer nieuw leven
ingeblazen werd. Daarna vertelde
Sjaak Smits uit Ottersum hoe je met
veel doorzettingsvermogen en creativiteit een verwaarloosd dorpsplein
kunt omtoveren tot een sport- en
speelvoorziening, die nu als ontmoetingsplek voor jong en oud fungeert.
Vooral Sjaak Smits gaf de
gemeenten een veeg uit de pan.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

Toen een inwoner van Sevenum vrijdagochtend 8 juni zijn oprit op liep, kon hij zijn ogen niet geloven. Hij trof
zijn auto, een Mitsubishi Space Star uit 2004 helemaal gestript aan. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben
criminelen zijn auto op de oprit van zijn huis in Sevenum vakkundig ontdaan van allerlei onderdelen.

“De gemeenten moeten aangeven
waar je fondsen voor je initiatieven
kunt werven en zich verder nergens
mee bemoeien.”

Nergens mee
bemoeien
Burgemeester Kees van Rooij
was niet blij met deze opmerking
en onderstreepte dat ambtenaren
van de gemeente wel degelijk een
belangrijke rol kunnen spelen bij
de verwezenlijking van burgerinitiatieven. Sonja van Giersbergen
beaamde dat de aanvankelijke
problemen met de gemeente tijdens
de uitvoering van de plannen van
het Beatrixpark overgingen in een
prima samenwerking. “Het is een
kwestie van blijven praten en met de
juiste mensen aan tafel zitten”, aldus
Van Giersbergen. Een voorlichtster
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken gaf toe dat er nog veel
problemen zijn op het gebied van
communicatie en regelgeving tussen overheden en burgers en dat er
hard wordt gesleuteld aan oplossingen. Zij spoorde de toehoorders
aan duidelijk aan te geven waar de
knelpunten zaten. Dagvoorzitter Ben
van Essen concludeerde dat er op
het snijvlak van een terugtrekkende
overheid en een groeiende zelfwerkzaamheid van burgers nog veel werk
te verzetten is. Voor de dorpsraden
betekent minder bemoeienis van
de overheid en meer zelfwerkzaamheid van burgers dat hun rol in de
toekomst gaat veranderen. Zij zullen
een nog belangrijker schakel vormen
tussen burgers en overheidsinstellingen.

“Gezien de wijze waarop een
en ander is uitgevoerd is er sprake
van criminelen die met een uiterste
precisie en grote deskundigheid te
werk gaan”, aldus de Sevenummer,
die liever niet bij naam genoemd
wil worden. De dieven hebben zich
toegang verschaft tot de auto door in
de achterdeur, precies op de juiste plek
onder het slot, een gaatje te boren.
Hierdoor konden ze in de auto komen
en de motorkap openen.
“Kennelijk met de bedoeling om
niets te hoeven beschadigen aan
het voorfront dat ze nodig hadden.
Er werd niets achtergelaten, ook geen
beschadigde onderdelen.” Het voor-
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“Rond 01.00 uur heb ik wel wat
geluiden gehoord maar dacht echt
niet aan zoiets. Ook in de buurt heeft
niemand iets gemerkt. Er is aangifte gedaan bij de politie”, aldus de
gedupeerde autobezitter. “Volgens
onze verzekering was dit de negende
melding van het strippen van dit type
auto in Limburg alleen.”

Waarschuwing
De onderdelen van de auto kunnen
makkelijk gebruikt worden in oudere
types Space Star. “Mijn echtgenote en
ik stellen het zeer op prijs dat er aandacht aan wordt besteed, hoofdzakelijk
om mensen te waarschuwen.”
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Negende melding
van strippen

De politie van Horst is op de hoogte
van het voorval. “De daders gaan heel
gericht te werk. Wij zijn bekend met
andere zaken in de regio, maar nog
niet in Horst aan de Maas. In deze
zaak kunnen we verder geen gericht
onderzoek meer doen. Wel worden de
gevallen naast elkaar gelegd om te
kijken of hier iets uitkomt.”

TEdRing van h
R
A
ST de beste

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW

front van de auto, een koplamp en een
kentekenplaat werden onder andere
buitgemaakt. De schade betreft meer
dan 2.000 euro.

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

eethoek
tv-kast
21/2 zits bank
salontafel
al vanaf €1950,-

Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Riesling Cave de Turckheim

Amstel

Een Riesling die nooit verveelt. Mooie balans tussen milde
fruitzuren en nuances van citrus en groene appel.

24X30CL

Vandaar een excellente wijn
voor bij vis, zeevruchten en
natuurlijk asperges.

97,9Pefl9esr
€3 fl6ess,9
en €1

€ 10,95

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

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

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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Toch vakantie voor Janny
en haar pleegkinderen?
De vakantieperiode is aangebroken. En terwijl de een al in januari een reis naar de zon heeft geboekt, twijfelt
de ander nog over de definitieve reisbestemming. Niet iedereen heeft echter deze keuze. Zoals Janny van Asch uit
Grubbenvorst. Zij heeft de zorg over acht pleegkinderen en voor hen zit een vakantie er voorlopig niet in. Of
misschien toch wel?

wat een heerlijk zoet

en aards aroma...

Verwen Vader...

en jezelf elke dag m

et zoete

Elianny aardbeien

natuurlijk vers va
en nog vele anderen het land
gezonde kadootjes originele
én proeven!

Onze aardbei
trakteert a.s. zonendprinses Chantal
ag op de Floriade!

Janny van Asch uit Grubbenvorst
heeft momenteel acht pleegkinderen
in huis. “Zo´n vier jaar geleden ben ik
gestart met de opvang van pleegkinderen”, vertelt Janny. “In die periode
zijn hier ruim vijftig kinderen voor
kortere of langere tijd ondergebracht.
Wij wonen hier in een doodgewoon
rijtjeshuis, maar wel met de nodige
aanpassingen. Om de kinderen te kunnen onderhouden krijg ik per kind een
toeslag. En daar kunnen we net van
rondkomen.”
Janny heeft de lang gekoesterde
wens om ooit met de pleegkinderen op
vakantie te kunnen. “Tja, wat voor de
meeste mensen heel normaal is, ligt
buiten ons bereik. De meeste pleegkinderen hebben nog nooit vakantie
gevierd in een tent of caravan. Gelukkig

kwam mijn zoon Mark onlangs met een
mogelijke oplossing.” Mark attendeerde
zijn moeder op een actie van OHRA
Verzekeringen.

Tussen de soep en de
aardappelen
“Mensen kunnen bij die actie
stemmen op een goed doel. Degene
die de meeste stemmen krijgt, wint
een caravan. Toen Mark mij vertelde
van de actie, heb ik ons doel letterlijk
tussen de soep en de aardappelen aangemeld en mijn verhaal op de actiesite
gezet.” Inmiddels heeft Mark een eigen
site gemaakt, die direct doorverwijst
naar de actiesite.
“Weet je wat ik eigenlijk zo raar
vind? Er worden, terecht, miljoenen

ingezameld als er een ramp is gebeurd
ergens ver weg in het buitenland. En
als ik dan zie dat er hier wordt beknibbeld op een goede opvang en zorg
voor jonge kinderen, die het ontzettend
moeilijk hebben en verschrikkelijke
dingen hebben meegemaakt, dan krijg
ik daar een dubbel gevoel bij. Gelukkig
zijn er mensen die mij op allerlei
manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld
met tweedehands kleding en speelgoed. Maar we zouden nu enorm
geholpen zijn als zoveel mogelijk
mensen zouden stemmen op de actie.
Dan kunnen we hopelijk straks vakantie
vieren in onze eigen caravan.”
Wie de actie voor Janny en haar
pleegkinderen wil ondersteunen, kan
tot 25 juni een stem uitbrengen via
www.1ding.nl

Toverland in 2013 anderhalf
keer zo groot
Attractiepark Toverland werd eind mei nog door de ANWB-leden tot Leukste uitje van Nederland uitgeroepen.
Nu presenteren zij hun grootse uitbreidingsplannen. Donderdag 7 juni maakte de directie van het park bekend
dat ze de komende twee jaar 20 miljoen euro investeert in een gebiedsuitbreiding en nieuwe attracties.
In april 2013 opent het park een
nieuw buitengebied. Dit zal vier
hectare groot worden en zo’n 13
miljoen euro gaan kosten. In 2014
wordt het buitengebied nog verder
uitgebreid en wordt er 7 miljoen
euro geïnvesteerd.
Het park wil zich met de
uitbreiding ontwikkelen van een
indoor-pretpark naar een themapark dat voor alle weerssituaties
is ingericht. Momenteel bezoeken
ruim 500.000 bezoekers jaarlijks
het park. Het nieuwe themagebied
krijgt de naam De Magische Vallei.
In dit gebied komen acht nieuwe
attracties. Het gebied krijgt een

natuurlijke uitstraling. Er komen
watervallen, bruggetjes en ook de
bebouwing krijgt een natuurlijk karakter. Pieter Cornelis, directeur strategie
en ontwikkeling: “We voegen nieuwe
attracties toe om een brede doelgroep
een hele dag vermaak te bieden.”
Gemeente Horst aan de Maas
heeft deze week de omgevingsvergunning verleend voor de Magische
Vallei en de daarin geplande attracties. De bouw is inmiddels begonnen. De eerste attractie in de nieuwe
vallei wordt een spinning coaster van
de Duitse fabrikant Mack. Dit is een
achtbaan waarbij de karretjes draaien
tijdens de rit. Deze achtbaan zal naar

verwachting al in oktober draaien.
Bij de officiële opening van de
Magische Vallei in april 2013 opent
ook een avontuurlijke River Rapid.
Bezoekers kunnen zich in ronde
bootjes laten meevoeren op een
snelstromende rivier die dwars door
de vallei kronkelt.
Daarnaast voorzien de uitbreidingsplannen in een familiehoek
met een watercarrousel en een
toren waarbij bezoekers zichzelf in
een bakje omhoog kunnen hijsen.
Ook komt er een klimkasteel, een
waterballonnenbattle, airtrampolines en een survivalparcours boven
het water.

Kermis Grubbenvorst

Zaterdag 23-6 partyband ZUGABE
Maandag 25-6 MATINEE met de Brabanten

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

stzaal

café-fee

MEER

KOPEN
=MEER*

KORTING
1 stuk
2 stuks
3 stuks
4 stuks

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

Op onze prachtige
voorjaarscollectie!
gegeven
*tenzij anders aan

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

www.devonkel.nl
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Dankbetuiging

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken
voor het overweldigende aantal blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn
allerliefste man, onze broer en oom

Jeu Wijnen
Uw aanwezigheid bij de uitvaartmis, de troostende woorden,
de vele kaarten en de hulp waren voor ons een zeer grote steun,
daarvoor onze hartelijke dank.
Truus Wijnen-Jacobs
Familie Wijnen
Familie Jacobs

Za. 16 juni 20.00 uur grandioze
hypnoseshow met Rinke Jacobs
(SBS6/RTL4) in de Wingerd Sevenum. Voor
korting zie www.hypnotainment.nl/fb
Gevraagd ervaren rozenoculeerders
m/v voor direct. M.T.S. Seuren.
Tel: 06 46 21 03 13.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Taoistische Verzorg. Praktijk
Gymnastiek, ademoefeningen, Tai Chi
06 19 58 59 04 2dyn Xing’Yi’Quan.

Hegelsom, juni 2012
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 17 juni
in de H. Hubertuskerk te Hegelsom om 09.30 uur.

Dankbetuiging

Wij zijn iedereen heel dankbaar voor de steun die wij
hebben ontvangen in het afgelopen jaar.
De jaardienst voor

Piet Duijkers
is op 16 juni 2012 om 18.00 uur in de Lambertuskerk te Horst.
De mis die Piet zelf geschreven heeft, wordt gezongen door
Cantate uit Horst, onder leiding van Jan Reijnders.
Dorris van den Meerendonk zal ook een paar liederen zingen.
Tijdens deze mis worden tevens de overleden familieleden
Duijkers en Achten herdacht.
G. Duijkers-Achten
Kinderen en kleinkinderen

Lauw Siebers
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Te huur eengezinswoning te
Sevenum. Tel. 06 27 54 12 34.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

Genoeg van je angst, depressie, stress,
gebrek aan zelfvertrouwen, aanhoudende fysieke klachten en vermoeidheid? Doe aan Emotioneel Evenwicht.
Info: 06 53 36 41 64.

Horst, 6 juni 2012
Correspondentieadres:
Meterikseweg 9
5961 CT Horst
We hebben Lauw voor het laatst in ons midden gehad
op maandag 11 juni j.l. tijdens de uitvaartdienst in de aula
van het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Speciaal woord van dank aan de vrijwilligers en het
verzorgend personeel van Verpleeghuis Elzenhorst voor de liefdevolle
verzorging die Lauw jarenlang van hen heeft mogen ontvangen.

Heerlijke verse asperges bij Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst.
Tel: 077 398 65 90 ma t/m vr:
10.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00 u
za: 9.00-17.00 u zo: op afspraak.

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.

VLEESWARENKOOPJE

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
Kerkstraat 20a , Horst
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Grafmonumenten

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

BIJ

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

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

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

www.theoarts.com

VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 30-06-2012 Zie voorwaarden in de winkel.

ZOMEROPRUIMING
Div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00, 10 voor € 27,50
Ook div. andere aanbiedingen
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Gespecialiseerd in hortensia’s, ook
vaste planten, bodembedekkers,
heesters, grassen.
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Vrijdag 9 juni ben ik mijn telefoon
verloren in de speeltuin aan de
Nieuwstraat. Het is een zwarte
Samsung Galaxy Gio. Wil de eerlijke
vinder mij bellen op 077 398 86 27
of 06 29 11 64 92.
Te koop kersen, frambozen, rabarber
en sla. Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Wie heeft op 9 juni mijn zwarte
Batavus old dutch fiets meegenomen
bij zaal Froxx tijdens de gala avond van
Dendron? Tel. 06 29 49 52 62.
Gevraagd: bonenplukkers/sters
vanaf 14 jaar, in de periode vanaf
half juli en augustus in Horst.
Tel. 06 55 58 00 90.
Gevonden sleutel bij kruising
Grimmelsweg-De Steegh in Lottum.
Tel. 06 31 30 56 44.
M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

AANKOOP

producten

Dag en nacht bereikbaar

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

MET GRATIS SAUS!

100 gram gebraden gehakt en
100 gram salami
samen € 2.95

&

en restauratie

Op woensdag 6 juni tussen 17.00 en
18.00 uur ben ik in de buurt van de
Thomeerstraat in Horst mijn Samsung
Galaxi S2 telefoon verloren.
Wil de eerlijke vinder mij bellen op
077 398 58 77.

500 gram spareribs € 5.95

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.

Broers en zussen
Neven en nichten

KEURSLAGERKOOPJE

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

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

Na een lange reis is hij eindelijk naar waar hij heen wilde.

Crist Coppens

Te koop Labrador pups zwart.
Geen stamboom, 100% Labrador.
Groeien in gezin op. Mogen met
vaderdag naar hun nieuwe baasje.
Fam. Selen Kronenberg
077 467 43 60/ 06 29 20 32 53
Appartement te huur,
omgeving Horst. Woonkamer,
keuken, 1 slaapkamer, dakterras,
zolder, berging, toilet en badkamer.
Bellen tussen 18.00 en 20.00 uur.
Tel. 077 398 34 61.

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Geboren

Hoera, hier ben ik!

Lize

Fem

29 mei 2012
Dochter van
Koen de Groot en
Emmy Bouten
Zonnedauw 27
5975 TD Sevenum

31 mei 2012
Dochter van
Robin Tissen & Loes Derks
Kanakker 37
5866 BD Swolgen



6 juni 2012
Dochter en zusje van
Jurgen, Kim en Sem Vervuurt
Vondersestraat 35
5961 JR Horst

Zoë

Welkom lieve

Liz

Hertog van Gelresingel 23
5961 TB Horst
Dinsdag 12 juni rond 17.00 uur
gevonden op parkeerplaats Plus
Supermarkt Horst: blauwgrijze knuffel
merk Snoozebaby, met blauwe Difrax
speen aan staart gebonden. Meer info
06 18 74 97 18.
Wie heeft mijn blauw/zilver/oranje
Gazelle Medeo city hybrid gezien?
Waarschijnlijk meegenomen tijdens
Alcatrazz op zaterdag 9 juni nabij
tennisveld aan de Kasteellaan Horst.
Tel. 077 398 75 80.
Te huur groot appartement in Horst.
Inlichtingen: 077 398 36 20.

1 juni 2012
Dochter van
Roy, Marlou Broos-Cox
Koen en Lynn
Pastoor Debijestraat 63
5963 AE Hegelsom

Dvd’s koop je bij Ster!
Wij verkopen ex-verhuur-films 35 tot
wel 75% voordeliger dan de grote
webwinkels! Bij ons keuze uit meer
dan 700 titels! Elke week nieuwe titels!
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2,
Horst.

Calimer
Kinderdagverblijf

De Drink 16
te Horst

Wij hanteren uurtje-factuurtje!

T (077) 398 65 97 • E info@kinderopvang-calimero.nl • I www.kinderopvang-calimero.nl

Ben jij ‘n baby, en
r
dreumes, of peuentem
ama
gaan jouw papa il ik wel
werken, dan w ssen!
op jullie pa

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

Op ma, di en do heb ik nog plekjes vrij.

Kinderdagverblijf

Nieuwsgierig?
Laat je mama of papa dan maar bellen.

Gré Geurts

gecertificeerd gastouder

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

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

HORST
AAN DE MAAS
HORST

Een eeuwenoude deur uit de Lambertuskerk die in de Tweede Wereldoorlog uit de ruïne werd gehaald, kwam
op dinsdag 12 juni terug naar Horst. Jos Jenniskens, voorzitter van Stichting kasteel Huys ter Horst is trots. “De deur
is van de buitenkant een gewone deur, voor zover je dat kunt zeggen, met planken. Maar de binnenkant bestaat uit
in hout uitgestoken kussens. Dat is uniek.”

Eef

06 juni 2012
Dochter en zusje van
Dennis van Tilburg en
Monique van den Goor
Izzy

Tel. 077 466 05 19

Lambertusdeur terug
in Horst

Geboren

Geboren

Annelies
te Baerts

nieuws 07

* Dagopvang
* Peuterspeelzaal
*Onze
Buitenschoolse
deuren zijn geopend!
opvang

Tot ziens op één van
Tot ziens op
onze Kindcentra!

*Dagopvang Doolgaard
Kindcentrum
*Peuterspeelzaal
Kindcentrum
Meuleveld
*Buitenschoolse
opvang
Kindcentrum Weisterbeek

Kindcentrum
Doolgaardkindcentra
in
Kindcentrum Meuleveldde
regio!
Kindcentrum Weistebeek

één van onze

Via een toevallige ontmoeting met
pater Jeu Jenniskens, een achterneef
van Jos Jenniskens, kwam de stichting
uit bij mensen uit Meijel. “Zij woonden
in een oude pastorie en hadden de
kerkdeur van de vorige eigenaar overgenomen. Dat was weer de aannemer
die bij de sloop van de Lambertuskerk,
vlak na de oorlog, betrokken was.
Hoewel de deur even als ondergrond
voor een hondenhok werd gebruikt,
ziet deze er nog prima uit. De oude
eigenaar heeft ‘m keurig opgemaakt
en hij heeft altijd droog gestaan.”

De eigenaar bood de deur aan de
stichting aan. Deze zochten en vonden
een sponsor in aannemersbedrijf J. van
Horck en Zn. “Hij wilde de eiken deurpost eigenlijk houden, die gebruikte
hij als kapstok. Gelukkig kregen we
die uiteindelijk ook mee”, vertelt
Jenniskens.

Deur voor oude kapel
“Als de ruimte van het gevangenhuis, boven de gevangenis, klaar is,
kan hij daar geplaatst worden. En in
de toekomst hopen we de deur ooit in

een oude kapel te kunnen plaatsen.”
De deur staat voorlopig in de opslag
van de stichting in Huys ter Horst.
Over het belang van de deur voor
het kasteel is Jenniskens duidelijk:
“De geschiedenis van de deur past
perfect in het historische kasteel.
En een van de vroegere bewoners
van het kasteel, Willem Vincent van
Wittenhorst, heeft in zijn tijd veel
donaties gedaan aan de kerk. Wellicht
heeft hij die deur wel betaald”,
droomt Jenniskens over de vervlogen
tijden.

Café-eigenaar neemt zelf touwtjes in handen

Mini-kermis in
Broekhuizenvorst

De kermis in Broekhuizenvorst is niet meer. Voor Theo Janssen van café ´t Dörp reden om zelf een mini-kermis
te organiseren in het Maasdorp. Hoewel hij slechts een maand de tijd heeft en de nodige financiële hobbels
moet overwinnen, is Theo vastberaden: “Die mini-kermis, die komt er.”
“Over het stoppen van de kermis
in Broekhuizenvorst gingen allerlei
verhalen rond”, vertelt Theo aan
HALLO. “En daar klopte vaak weinig
van. Ik heb besloten het maar te
laten voor wat het is en ben vorige
maand begonnen met het organiseren van een eigen kermis.”
Normaliter moeten attracties voor
een kermis ruim een half jaar van
tevoren geboekt worden. “Ik had
dus maar beperkt de tijd. Uiteindelijk
heb ik een kermisexploitant uit
Arcen bereid gevonden om in
Broekhuizenvorst een mini-kermis
neer te zetten. Dan moet je denken
aan een mini-draaimolen en een

mini-zweefmolen. Maar er komt ook
een springkussen en touwtjestrek. Op
zondag 8 en maandag 9 juli wordt de
straat voor het café voor de minikermis afgesloten.”

Laagdrempelig
karakter
Om het financiële plaatje rond te
krijgen benaderde Theo de gemeente
en een aantal ondernemers uit het
dorp. “De slager en de bakker zamelen
geld in voor het initiatief. Ook andere
ondernemers hebben toezeggingen gedaan omtrent een bijdrage.
Bovendien kunnen mensen in het café

terecht om een duit in het zakje te
doen. Deze week heb ik een afspraak
met de wethouder om te bezien
of de gemeente ook financieel wil
bijspringen.” De mini-kermis krijgt
een laagdrempelig karakter. “We
gaan voor de attracties een entreeprijs van maximaal 0,50 euro vragen.
Het moet voor de kleintjes en hun
ouders natuurlijk wel aantrekkelijk
blijven. Of we er financieel op toe
moeten leggen, tja dat hoop ik
natuurlijk niet. Maar dat weerhoudt
ons er niet van om de kermis in
Broekhuizenvorst niet door te laten
gaan, al is het in deze vorm”, zegt
Theo tot besluit.
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Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine

14
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Winnaars ﬁetsverloting
Dierenspeciaalzaak Faunaland van Grootel uit Horst had zaterdag 9 juni een feestelijke dag georganiseerd voor
haar klanten. Muziek, schminken voor de kinderen en voor iedereen een gratis ijsje. Ook werden twee fietsen
verloot.

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen
HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

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

Esther Engel van Faunaland van Grootel,
mevrouw Noorman, Eric van Grootel en mevrouw Hesen

Voor vader de

lekkerste
smulpakketten
Ovivo - Heesweg 9, Meerlo
Voor openingstijden 0478-697271 of www.ovivo.nl

Enkele honderden fietsen waren
speciaal voor Faunaland gemaakt
en gespoten in hun groene kleur
en de afgelopen weken verloot
onder klanten in heel Nederland.

Bij besteding van 20 euro konden
alle klanten van Faunaland Van
Grootel drie weken lang kanskaarten
invullen om kans te maken op twee
fietsen. Afgelopen zaterdag om 15.00

Roel Cox Meubel & Interieur
Op zondag 27 mei is Roel Cox Meubel & Interieur in Meerlo van start gegaan. Het bedrijf maakt exclusieve
meubels en interieurprojecten op maat. Ontwerpen worden naar wens van de klant gerealiseerd.
Startende ondernemer Roel Cox
studeerde machinaal houtbewerking
aan de Gilde Opleidingen in Venlo.
Deze opleiding richt zich zowel op
de theoretische als wel de praktische kant van het vak meubelmaker.
Vervolgens heeft Cox zijn kennis uitgebreid met de opleiding kaderfunctionaris aan het ROC in Eindhoven. Deze

077-467 24 13 • www.veldpaustuinen.nl

uur stonden ruim 150 klanten in
spanning te wachten op de loting. De
uiteindelijke winnaars zijn mevrouw
Noorman en mevrouw Hesen, allebei
afkomstig uit Horst.
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opleiding richt zich op de gehele werkvoorbereiding vanaf idee tot calculatie,
werktekeningen en 3D-tekeningen. In
deze onderdelen heeft hij zich dan ook
gespecialiseerd.

Ideale plek
“Na een lange zoektocht heb ik
eindelijk een ideale werkplek gevon-

den waar ik mijn bedrijf kan starten”,
aldus Roel Cox. Hij heeft zijn werkplaats ingericht met professionele
houtbewerkingsmachines. Met veel
enthousiasme gaat hij aan het werk
en maakt hij een ontwerp dat aansluit
bij de woonwensen van de klant. Ook
staat hij met zijn bedrijf garant voor
de kwalitatieve01
uitvoering.

winkel&bedrijf
nieuws
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Ad ve rtorial

Een natuurlijke huidverjongingskuur zonder cosmetische ingrepen en injectables!

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

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

Uw huid verbeteren & verjongen zonder cosmetische ingrepen en injectables met
een verbazingwekkend resultaat! Vanaf 18 juni a.s. kan dit bij Beauté de Prestige!
Met een natuurlijke huidverjongingskuur kan uw droom nu werkelijkheid worden.
Waar de doorsnee schoonheidssalon ophoudt bij de verzorging van de huid gaat
Beauté de Prestige verder!
De brug tussen salon en kliniek
Bij Beauté de Prestige wordt gewerkt met een uniek
concept van Pascaud dat het gat opvult tussen de gewone
schoonheidssalon en de kliniek. Hiermee wordt een lang
gekoesterde wens vervult: ‘Een jonger uiterlijk zonder
cosmetische ingrepen en injectables zoals bijvoorbeeld een
botox behandeling’. Een schoonheidssalon daarentegen
beperkt zich alleen tot de uiterlijke verzorging van de huid,
maar geeft in de meeste gevallen niet het gewenste resultaat.
Daarentegen biedt Beauté de Prestige een totaalconcept dat
is gericht op zowel de buiten- als de binnenkant van de huid,
waarbij natuurlijke huidverbetering & huidverjonging en een
eerlijk advies centraal staat.
Kijk voor meer informatie op www.beautedeprestige.nl
of maak een afspraak met Rianne Smits via 077 851 16 59

Dwarsweg 8, 5964 PG Meterik
T 077 851 16 59
info@beautedeprestige.nl
www.beautedeprestige.nl

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

Ontvang € 20,- korting op onze
kennismakingsbehandeling*
en betaal nu slechts € 57,- uitgebreide huidanalyse;
- introductie fruitzuurbehandeling met een heerlijk
marmatrix masker;
- indien nodig aangevuld met een rimpel correctiebehandeling en/of een couperosebehandeling.

*Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 2012

Uw specialist in garagedeuren

Uniek concept voor huidverbetering
& huidverjonging opent haar deuren
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Starters in de regio
Flex-Plus bv
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Flex-Plus bv
Rolf Swüste
Industriestraat 19
Horst
06 20 22 05 09
info@flex-plus.nl
www.Flex-Plus.nl
Arbeidsbemiddeling
12-03-2012

Activiteiten
Het bedrijf Flex-Plus bv wordt
gevormd door Rolf Swüste en Ilja
van Diepen. Flex-Plus bv heeft
als kernactiviteit het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod
van personeel. Bij Flex-Plus zijn
klanten geen nummer. Flex-Plus
bv wil weten met wie zij werken
en kijken daarom naar de mens
achter het cv. Duidelijke, voelbare motivatie om te willen
werken is daarom minstens even
belangrijk, als een fraai diploma.
Doelgroep
Flex-Plus bv richt zich vooral op het
MKB in Noord-limburg.
Onderscheidend vermogen
Flex-Plus bv staat voor
flexibele arbeid met een dikke

Winnaar EK-ﬁlmwedstrijd
Ramon Cox heeft met zijn inzending ‘De Patrijsjes’ de meeste stemmen behaald en daarmee de EK-filmwedstrijd
‘Oranjegek’ van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gewonnen.

plus. Deze plus uit zich in een
uitzendorganisatie welke zich
onderscheidt door persoonlijke
aandacht, het investeren in
duurzame relaties, een transparant tarief en begeleiding van
medewerkers. Vooral het kunnen
bieden van begeleiding aan
arbeidskrachten, geeft Flex-Plus
bv een meerwaarde. De komende
jaren zal de arbeidsmarkt enkel
krapper worden. Hierdoor wordt
er van bedrijven steeds meer
gevraagd op het gebied van het
ontwikkelen van ’algemene
werknemersvaardigheden’,
terwijl veel bedrijven de energie
die dit vraagt, ook willen steken
in bijvoorbeeld het optimaliseren
van het productieproces. In
overleg stelt Flex-Plus bv vast
wat men nodig heeft. De plus
staat tevens voor een uitgebreid
netwerk, met wie Flex-Plus bv
nauw samenwerkt. Hierdoor
kunnen zij u adviseren op zo
goed als alle werkgeversvraagstukken. Kortom, Flex-Plus bv is
in staat een volwaardige partner
te zijn op personeelsgebied,
waarbij aandacht voor mensen
hoog in het vaandel staat.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Zijn vrouw Kim, zoontje Bram,
vriendinnen Heidi en Fiana met zoontje
Gean ontvingen dinsdagochtend 12 juni
uit handen van Erik Verdellen, eigenaar van TVI Computers, een Samsung

Galaxy Tab ter waarde van 399 euro.
Het filmpje gaat over de Patrijs, de
straat waar de vriendengroep woont.
Alles en iedereen is zeer betrokken bij
de prestaties van het Nederlands elftal

en steken met hun inzending de voetballers een hart onder de riem.
Het winnende filmpje is te bekijken
via www.hallohorstaandemaas.nl/
oranjegek

Open dag showroom
Plain & Pure
Plain & Pure Maatwerk Keukens en Badkamermeubilair opent op
zaterdag 16 juni haar deuren. De showroom en de werkplaats, aan de
Peperstraat in Sevenum, zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor iedereen
die een kijkje wil komen nemen.
Plain & Pure levert maatwerk
keukens en badkamermeubilair van een
hoogwaardige kwaliteit. In de showroom kan men een eerste indruk krijgen
van de keukens en het badkamermeu-

bilair dat zij maken. Ook kan men op
ideeën komen voor materialen, kleuren
en accessoires. Plain & Pure staat garant
voor keukens en badkamermeubilair in
een modern landelijke stijl.

Munckhof wint
diverse prijzen
Munckhof uit Horst heeft in korte tijd verschillende prijzen gewonnen. Zo
is het bedrijf voor de vierde keer gekozen als Best Managed Company en
wonnen ze de AFAS-award in de categorie ERP.
In 2012 mag Munckhof zich een
van Nederlands best geleide bedrijven
noemen. ‘Best Managed Company’ is
een competitie van Deloitte en richt
zich op ondernemingen in Nederland
binnen het midden- en grootbedrijf.
Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof: “De titel voor Best Managed
Company hebben we inmiddels al
enkele keren in de wacht gesleept,
maar het blijft een bijzondere prijs. Een
onafhankelijke jury kijkt kritisch naar
onze bedrijfsvoering en beloont ons
voor onze sterke focus op innovatie en
het inspelen op marktontwikkelingen.
Dat geeft ons vertrouwen en voldoende
inspiratie om op deze ingeslagen weg
door te gaan.”
Roefs geeft aan waarom het winnen van de AFAS-Award voor Munckhof

belangrijk is: “De afgelopen jaren heeft
Munckhof enorm geïnvesteerd in het
automatiseren van diverse werkprocessen. Het doel van dit automatiseren
is om de dienstverlening richting de
medewerkers, klanten, leveranciers
en relaties verder te verbeteren en te
professionaliseren. Het winnen van de
AFAS-Award is kortom een beloning
voor het harde werk van de collega’s
en een pluim op de resultaten die we
met de software gerealiseerd hebben.”
De prijs voor Best Managed
Company wordt jaarlijks uitgereikt
door Deloitte in samenwerking met
TiasNimbas Business School en VNONCW. De AFAS-award wordt door het
softwarebedrijf AFAS zelf uitgereikt aan
het bedrijf dat optimaal gebruikmaakt
van haar automatiseringssoftware.

Kwekerij Hermans-Walter BV is een modern glastuinbouwbedrijf
van 5,2 hectare, gespecialiseerd in het telen en verpakken van oranje
paprika’s. Een product dat onderscheidend is in kleur, smaak- en
innovatieve mogelijkheden. Een bevestiging hiervan is het behalen
van de prijs voor het meest smaakvolle product, tijdens het
evenement “Smaakvol 2011”.
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes van onze organisatie worden
uitgenodigd om te reageren op de functie:

MEEWERKEND
VOORMAN
MET ERVARING een groeifunctie naar het niveau Bedrijfsleider

(M/V)

Afhankelijk van de inzet en ambitie is de functie een groeimodel naar het taakniveau van een
bedrijfsleider. De medewerker werkt “direct onder” maar ook “direct naast” de ondernemer en kan
deze, in voorkomende gevallen, vervangen.
Het takenpakket kan uitgroeien tot: arbeidsplanning, arbeidsverdeling, aansturen van personeel en
de planning van de teeltwisseling. Verder wordt de medewerker het aanspreekpunt voor veiling en
klanten, de coördinator van alle productie- en logistieke processen en de verantwoordelijke persoon voor de biologische en chemische gewasbescherming. Bovendien is de medewerker kundig
op het gebied van klimaatbeheersing, het oplossen van technische problemen en het doen van de
noodzakelijke registraties.
WIJ VRAGEN

• HBO werk- en denkniveau;
• affiniteit met Teelt en Techniek;
• aantoonbare leidinggevende kwaliteiten (ervaring);
• inspirator met competenties voor de functie Bedrijfsleider.
WIJ BIEDEN

Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis van een fulltime dienstverband. Aanvangssalaris is conform de CAO voor de Glastuinbouw en groeit mee met de functie. Opleiding en
ontwikkeling zijn onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.
REAGEREN

Uw cv en motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen naar wim@hermanswalterbv.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met 077 4674405 / 06 53553813.
ZEESWEG 2, 5975 PP SEVENUM • T: +31 (0)77 467 4405 • WWW.HERMANSWALTERBV.NL
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Wedstrijd gezonde snacks
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Leerlingen van het Dendron College kregen de opdracht om tijdens de les een gezonde snack te ontwikkelen en
te presenteren. Met hun idee wonnen Imke Litjens en Chantal van Ooijen de wedstrijd die het Centrum voor jeugd
en gezin (CJG) had bedacht om kinderen bewuster te maken van gezond eten. De leerlingen uit zk3a verzonnen een
boterhammetje Dendron.
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Op woensdag 25 mei mochten de
derdejaars leerlingen Zorg & Welzijn
hun resultaat in tweetallen presenteren. Ze bereidden hun snack en maakten een poster ter promotie.

Maand lang gratis
sporten
Een medewerker van het CJG en
een diëtiste oordeelden dat Chantal en
Imke het gezondste broodje hadden.
Met hun broodje wonnen ze ook een
maand lang gratis sporten bij een

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

Geen saus durven
gebruiken
“We hadden niet verwacht dat we
zouden winnen. Ik denk dat we gewonnen hebben omdat het een gezonde
snack was. Anderen waren heel

origineel, maar veel leerlingen durfden
geen sauzen op hun broodje te doen.
Wij hebben een bruine boterham met
tomaten, sla, uien, kaas en een sandwichspread. Wel saus, toch gezond.”
Het CJG startte de actie omdat één
op de zes kinderen te dik is. Leerlingen
van het Dendron College en van het
Raayland College in Venray deden mee
aan de wedstrijd door een gezonde
snack te ontwikkelen. Of het broodje
ook daadwerkelijk in de schoolkantine verkocht gaat worden, is nog
onbekend.

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

011120023

•
•
•
•

fitnessclub in Horst.
“Chantal kwam op het idee voor
het broodje”, zegt Imke. “Zij heeft
het eten verzorgd, ik de poster.” Imke
maakte een 3D-poster van papier om
hun product te promoten.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

T
M

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

E
W
077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

Gala Dendron 2012
Afgelopen zaterdagavond 9 juni was het jaarlijkse gala van het Dendron College. Chique auto’s,
dikke vrachtwagens, ronkende brommers en open bussen passeerden in een stoet. Het gala is voor de
deelnemers de afsluiting van hun schoolcarrière op het Dendron College.
Voor meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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15 VRAGEN aan Koen Wijsman

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

Koen Wijsman
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Tijdens een vakantie samen met ons
gezin en mijn oom en tante gingen
mijn vader en oom vissen. Toen ze
terugkwamen, namen ze twee vissen en mosselen uit de winkel mee.
Ik weet nog dat we die kookten en
opaten, maar alleen met mayonaise,
anders lustte ik ze niet.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Op een leeftijd van 14 jaar begon ik
met uitgaan, maar mocht toen nog
geen bier. Wat later was de afspraak
dat ik twee flesjes mocht drinken,
alleen ik dronk vaak meer dan twee
flesjes en hier heb ik vaker over gelo-

en waarin niemand minder is dan de
ander. We kunnen het allemaal goed
met elkaar vinden en hebben het altijd
gezellig samen. We hebben zelfs nog
nooit ruzie gehad!
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Dat is denk Love you more van Racoon.
Mijn vriendin heeft het nog niet zo
lang geleden uitgemaakt en dat is het
nummer waarbij ik nog steeds aan
haar denk. Dus dat nummer is gewoon
heel speciaal voor mij.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
De verschillen tussen jongens en meisjes gaan ontdekken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Knikkeren. We gingen altijd knikkeren
in de putjes op school, maar als ik er
nu op terugkijk, beschouw ik ze maar
als een paar glazen balletjes. Dat vind

gen. Heb soms wel het idee dat pap
en mam stiekem toch wel wisten dat
ik me niet altijd aan die afspraak hield.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik onvermoeide spieren heb. Dan
kan ik blijven rennen tijdens het sporten en zo lang als ik wil gitaar spelen
zonder dat mijn hand verkrampt.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een strand met een mooi festival
waar chille en relaxte muziek wordt
gedraaid op verschillende podia zodat
iedereen naar zijn eigen muziekstijl
kan gaan. Dit festival is dan voor al
mijn vrienden en iedereen die wil
komen.
Waarop ben je het meest trots?
Dat zijn toch wel mijn vrienden. Wij
hebben een vriendengroep waarin
iedereen helemaal zichzelf kan zijn

ik dus toch maar raar, dat ik daar ooit
aan mee heb gedaan.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika. En dan in een van die
muzieksteden zoals New Orleans of
Houston, waar de echte bluesmuzikanten vandaan komen, zodat ik in een
echte muziekcultuur kan opgroeien.
Dat lijkt me echt zo mooi.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Ik besloot op nieuwjaarsdag om half
elf dat ik mee ging doen aan de
nieuwjaarsduik, terwijl ik maar drie
uurtjes geslapen had.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dat blijft toch de pizzaboer. Pizza is
gewoon echt kei lekker, daar kun je
me ’s nachts voor wakker maken. Dus
heel zeker dat ik dan naar de pizzeria
bel.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Claustrofobie, ik heb een angst om in
kleine kamertjes te zijn. Een lift vind
ik al lastig, dus dit is een van de enige
angsten die ik echt duidelijk merk en
waar ik graag vanaf zou willen zijn.
Hoe ziet jouw perfecte dag
eruit?
Eerst lekker uitslapen tot een uur of
twee, dan spek met eieren eten, met
muziek en mijn vrienden lekker achter
het huis op de bank en dan ’s avonds
klaarmaken om uit te gaan tot vier uur
of zo.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik denk links- of rechtsboven bij mijn
schouder en dan iets wat met muziek
te maken heeft, een gitaar bijvoorbeeld. Maar geen grote in ieder geval.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Ik denk geen enkele, ik zou eigenlijk
niet willen weten hoe mijn toekomst
er uitziet. Als ik toch iets zou moeten
vragen dan zou het iets zijn over of
ik later van muziek mijn beroep kan
maken of dat ik doorbreek met een
band.

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

NIEUW!

Galaxy SIII

www.bartseuren.nl

• 4.8” HD Super AMOLED scherm
• Quad Core Processor: voor de hoogste snelheid
• Smart Stay: blijft wakker zolang jij dat blijft

Deel
jo
je vri uw EK mo
ende
n in N ment me
t
eder
land
!

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

in combinatie met:
2-jarig Bel+Sms+Web Vaak 50
nu de 1e 6 maanden
van € 50,- pmnd
voor € 0,- pmnd

Gratis
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits

www.biancasknipshop.nl

Mies
Column
Ingepeperd
Horster
dialect
Het Horster dialect is na
twintig jaar voor mij een goed
ingepeperde taal, prima te
beschouwen als veilige,
vertrouwde moedertaal. Op de
een of andere manier ben ik
deze taal zo gewend dat ik af
en toe nog wel eens schoonheidsfoutjes maak in mijn
doordeweekse, Nederlandse
milieu in de stad.
Op maandagochtend een
vroege wekker gezet om de
dringende vraag, waar ik het
hele weekend al mee rond liep,
telefonisch te stellen aan de
receptie van school in
Amsterdam. Vrijdag voor het
weekend, moe van de week, je
weet hoe dat gaat met studenten, had ik er even niet aan
gedacht mijn laptopoplader uit
het stopcontact van school te
halen en was hem dus vergeten
mee naar Horst te nemen. Het zal
ook weer eens niet zo zijn, dat ik
als ik mijn weekend in Horst
doorbreng weer iets mis. Met
mijn enigszins chaotische
karakter vergeet ik nogal vaak de
helft. Een make-upje of shirtje is
nog niet zo’n ramp, maar mijn
laptopoplader is toch een iets
groter probleem. Die kan ik niet
zomaar missen. Noodzakelijk was
het dus om maandagochtend in
alle vroegte direct een telefoontje te plegen om mijn oplader te
redden. Met mijn slaperige
hoofd, nog in bed, belde ik
overhaast op. Slaperig ja, dat was
te merken... Zelf had ik het niet
eens door, pas toen ik verwarde
geluiden aan de andere kant van
de lijn opmerkte, begreep ik wat
er mis ging. In plaats van mijn
verhaal netjes in het Nederlands
te vertellen, ratelde ik alles aan
een stuk door in mijn eigen
Horster dialecttaaltje. Niets had
ik in de gaten, vertelde maar
door en begreep bij de eerste
paar eh’s maar niet wat er aan
de hand was en waarom hij zo
moeilijk deed.
Toch erg vertrouwelijk dus,
mijn eigen moedertaaltje. Daar
kom je blijkbaar niet zomaar
vanaf, totaal ingepeperd is dat
Horster dialect. En maar goed,
want wat is het toch heerlijk om
gewoon lekker dialect te kunnen
praten in de weekenden, in
plaats van dat stijve ABN van
door de week.
Mies
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Behoud de Parel: B&W gaat te werk als een paard met oogkleppen
Het College van B&W heeft een nieuwe stap gezet in de juridische
procedure om de plannen van de gigastallen van het Nieuw Gemengd
Bedrijf (NGB) te realiseren. Daarvoor wil het college het bestemmingsplan
aanpassen ten behoeve van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)
Witveldweg, waar het NGB zich wil vestigen.
Het College is deze procedure
opgestart nadat Behoud de Parel in het
kader van eerder ter inzage gelegde
ontwerpen van “Projectbesluiten en
bouwvergunningen” in de juridische
procedure opmerkte dat de gemeente
daarmee de komst van het NGB niet

“eventjes” kon regelen. Maar door de
haast blijkt de gemeente zich opnieuw
te vergalopperen.
Nu heeft het college, zo stelt de
advocaat van Behoud de Parel in zijn
inspraakreactie op het voorontwerp
bestemmingsplan, de inspraakregels

van de gemeenteraad overtreden.
Zij hebben verzuimd eerst de gemeenteraad te vragen om de inspraakprocedure te starten. Daarnaast
heeft het college geprobeerd om te
bepalen hoe de gemeenteraad van
zijn bevoegdheden gebruikmaakt.
De gemeenteraad is van een en ander
op de hoogte gesteld door de advocaat
van Behoud de Parel.
Behoud de Parel heeft besloten in
verband met de gang van zaken geen
nieuw inhoudelijk standpunt kenbaar

te maken en verwijst naar de eerdere zienswijzen tegen de ontwerpen
projectbesluiten en de milieuvergunningen. Naast het feit dat het college
al bekend is met de standpunten van
Behoud de Parel, hecht de vereniging
er waarde aan om te benadrukken dat
de vereniging het een kwalijke zaak
vindt dat het college alle belangen van
de omwonenden tot op heden structureel naast zich neer legt.
In die zin, zo stelt Behoud de Parel,
gaat het college te werk als een paard

met oogkleppen op. Tot op heden
heeft het college taal noch teken
gegeven betreffende de zienswijzen.
Ook ten aanzien van de planMER
en overige milieuaspecten heeft
Behoud de Parel 16 december 2011
bij de provincie Limburg zienswijzen
ingediend. Ook daarvoor geldt dat in
dit geval Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg nog niet gereageerd heeft.
Paul Geurts,
namens Behoud de Parel

bracht ook dit geen oplossing en werd
betreffend kastje weer mee teruggenomen. Inmiddels hebben wij zeven
keer contact gehad met de servicelijn,
maar zonder succes. Ruim een week
geleden werd ons beloofd dat er een
monteur zou komen, maar waarschijnlijk is de man de weg kwijt geraakt.

Inmiddels zitten wij ons dagelijks te
verbijten tijdens de EK-wedstrijden.
Een ding is ons wel duidelijk
geworden: service staat niet hoog in
het vaandel bij KPN. Maar er is nog
hoop. KPN: bezint eer ge begint.

Ingezonden brief

Glasvezel van KPN
Bij de komst van glasvezel kozen wij destijds voor KPN. Meteen bij de
installatie werden wij geconfronteerd met een slecht tv-beeldscherm.
Volgens de monteur en installateur konden wij dit verhelpen door de
stekker telkens in en uit het stopcontact te halen. Tevens viel het beeld
regelmatig uit, iets dat nu, zes weken later, ‘s avonds nog zo’n acht tot tien
keer gebeurt.

Door de tv opnieuw op te starten wordt de situatie weer hersteld.
Dit hele ritueel duurt telkens zo’n 5
minuten. Ongeveer drie weken geleden heeft een medewerkster van KPN
getracht het probleem op te lossen
door het bestaande kastje te ruilen
voor een ander exemplaar. Helaas

W. Derix,Horst

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de uitverkoop?!
Mensen die gebruikmaken van thuiszorg, aangepast vervoer of
aanpassingen in de woning om thuis te kunnen blijven wonen, hebben
hoogstwaarschijnlijk te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO).
De WMO is een wet die regelt
dat mensen met een al dan niet
tijdelijke beperking de hulp en
ondersteuning of voorzieningen
krijgen die ze nodig hebben. Het
gaat er dus in feite om dat iemand
zelf de regie houdt over zijn eigen
leven, in zijn eigen omgeving, met

wat hulp vanuit de WMO. Dat is zoals
de wet indertijd bedoeld is door de
minister.
Sinds enkele jaren wordt de WMO
uitgevoerd door gemeenten. Hiervoor
krijgt de gemeente een pot geld van
het rijk. Helaas is de gemeente niet
verplicht om dit geld ook echt uit te

geven aan mensen die de ondersteuning vanuit de WMO bitterhard nodig
hebben. De gemeente kan het geld
ook gebruiken om begrotingstekorten
aan te vullen die bijvoorbeeld door
de Floriade zouden kunnen ontstaan,
of om het Horster centrum op te
knappen. Hiermee doe je dan diegene
tekort die zonder hulp niet zelfstandig
kan functioneren in het gewone dagelijkse leven.
Het Rijk maakt het voor de
gemeenten erg gemakkelijk om te

bezuinigen ten koste van mensen die
het zonder hulp niet redden. Deze
bezuinigingen vinden ook in Horst aan
de Maas plaats. Op de gemeentesite
wordt het omschreven als “mensen
zullen meer dan nu zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van zorg en
ondersteuning die zij nodig hebben.”
Dat klinkt mooi. Maar soms kan dat
niet. En dan zou de overheid te hulp
moeten schieten.
De SP denkt dat de uitvoering
van de WMO in combinatie met de

bezuinigingsdrift van de overheid zal
leiden tot problemen. Daarom heeft
de SP de Werkgroep WMO opgericht. Mensen die vinden dat er iets
gedaan moet worden aan de positie
van mensen die aangewezen zijn op
de WMO of die willen meedenken of
meedoen kunnen contact opnemen
via horst@sp.nl of 06 57 31 10 11,
tussen 19.00 en 20.00 uur.
Paul Geurts, SP Horst aan de Maas,
werkgroep WMO

ACTIE BUITENZONWERING:
250 EURO korting of 350,- EURO
retour voor uw oude scherm!

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

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

Bij Colors@Home vindt u alles onder één dak. Van verf en behang
tot vloer- en raamdecoratie, gordijnen en buitenzonwering. Ook
vindt u bij ons horsystemen, rolluiken, kunststof kozijnen, afdaken
en kunststof buitenvlonders. En dat alles met het advies van twee
eigentijdse binnenhuisarchitecten. Kom snel naar de winkel!

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

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

wordt binnenkort:

25
jaar

gratis advies van onze
binnenhuisarchitecten,
ook bij u thuis!

Expeditiestraat 4 | 5961 PX Horst
Telefoon (077) 396 17 77
E-mail info@gebrwijnhoven.nl
Website www.gebrwijnhoven.nl
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Ik voel me veilig in mijn eigen gemeente.
Naar aanleiding van recente misdaadcijfers blijkt dat Horst aan de Maas
veiliger is dan omliggende gemeenten als Venray en Venlo. Dit blijkt ook uit
de antwoorden die op de poll van twee weken geleden binnenkwamen: maar
liefst 80% van de stemmers voelt zich veilig in eigen gemeente. Een op de vijf
stemmers is het hier echter niet mee eens: zij voelen zich niet veilig in Horst
aan de Maas. Dit kan te maken hebben met het hgoe aantal woninginbraken, in

vergelijking met andere misdaden. De eigen woning is een plek waar men zich
veilig moet kunnen voelen. Wanneer dat veiligheidsgevoel geschaad wordt, is
ook de veilige haven geschonden. Toch valt het dus mee: de cijfers tonen aan
dat Horst aan de Maas in 2011 iets veiliger is geworden dan in 2010, en de
stemmen van de inwoners op deze poll bevestigen dat zij zich veilig voelen in
hun eigen gemeente.

De overheid moet gewoon voor mij blijven zorgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Zelfredzaamheid. Een prachtig woord. Net als zelfwerkzaamheid en leefbaarheid. Maar wat betekenen ze eigenlijk voor ons, inwoners van Horst aan de Maas?
Sinds 2010 voert de gemeente Horst aan de Maas een beleid, waarin de rol van
de overheid op het gebied van een aantal maatschappelijke taken wordt teruggedrongen. Zo wordt van de burger verwacht dat hij of zij meer eigen initiatieven
ontplooit. Een mooi voorbeeld is het onderhouden van het groen langs de straten
en op plantsoenen. Of initiatieven waarbij buurtbewoners een compleet plein op
de schop nemen om de leefbaarheid te vergroten. Taken, die voorheen door de

gemeente werden uitgevoerd. Door de bezuinigingen wordt het voor de overheid
steeds moeilijker om dergelijke projecten te financieren. Vandaar dat is onderzocht wat de burger allemaal zelf zou kunnen doen, om het de overheid gemakkelijker te maken. Zo wordt in de zorg steeds vaker een beroep gedaan om opa
of oma zelf te verzorgen en wordt gestimuleerd dat ouderen langer zelfstandig
blijven wonen. Dit beleid vraagt om een mentaliteitsverandering. Burgers moeten
vaker zelf de handen uit de mouwen steken. Anderen vinden dat de overheid niet
alles moet afschuiven op de burger. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Ik ben klaar voor het EK > eens 50% oneens 50%

Een mooie
stenen pot
voor alle planten
vindt u bij
v/d Berg

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie heeft in
25 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche. Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan klanten door geheel
Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van graafmachines en wielladers.
In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team van 40 medewerkers geheel in
eigen huis en met behulp van de modernste machines enkel stuks en kleine series ontwikkeld
en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde:

Werkvoorbereider M/V
Takenpakket:
• het aansturen van de CNC brandsnijmachine
m.b.v. CAD/CAM software;
• het maken van werkvoorbereidingen voor de
diverse afdelingen.

Functie-eisen:
• in bezit van minimaal een VMBO diploma;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding;
• bereidheid tot het volgen van cursussen;
• enige affiniteit met techniek is een pre.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een aantrekkelijk salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de klein metaal. Collegialiteit en een goede werksfeer staan bij Eurosteel
voorop. Na gebleken geschiktheid kan een vast arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot Dhr. Wilbert Linssen (hoofd
engineering). Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV kunt U binnen 10 dagen
richten aan:
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077-3876060
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Houthuizerweg 16a Lottum
tel. 077 366 40 01

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Het is weer kersentijd!!
HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
VERSE ASPERGES
TE KOOP
Openingstijden

ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

IndianenKop
verhalen
Tekst
Iedereen kent de ‘indianen’
D!rk
Reacties:
van
tekenfilms of carnaval. Maar
www.hallohorstaandemaas.nl
in
Sevenum kon men vorige
week kennismaken met echte
natives. De Lakota en Navajoindianen hebben bijzondere
tradities.
De indianen zien zichzelf als
onderdeel van de natuur, in
plaats van de natuur als
gebruiksvoorwerp te zien. Zij
hebben immens respect voor de
aarde. Maar in de samenleving
waar wij in zitten, speelt natuur
nog slechts een marginale rol.
Door grote communicatienetwerken, Europese Unies en andere
wereld-verbindings-systemen
kunnen we met China bellen en
in een halve dag in Afrika zijn,
maar zien wij de effecten van ons
dagelijks handelen niet meer. Dat
is wel anders wanneer je wereld
alleen je directe omgeving is.
Wat je doet en wat daardoor
gebeurt, is meteen te zien. Het
zet je aan het denken, als een
Navajo met een door weer en
wind bespeelde huid je vraagt
wat het effect is van dat wat je
vandaag gedaan hebt. Nog een
mooie traditie: indianennamen.
Deze symboliseren een bijzondere karaktertrek, of juist een
kenmerk waarvan voorouders
hopen dat je het gaat bezitten.
De Lakota-naam ‘Thahca Huste’,
oftewel Lam-Hert, wordt gegeven
aan kinderen waarvan men hoopt
dat ze hulpvaardig en stabiel
worden. ‘Untunktahe’, Ziel-vanWater, is een actieve levensgenieter. Eigenlijk is Horst aan de
Maas beste vergelijkbaar: zestien
stammen, bestuurd door het
Wijs-Groot-Voorhoo…
Opperhoofd. Hij wordt geholpen
door stamoudsten Twittertsneller-dan-Hij-Spreekt en
Blaast-op-Koper. Hoe leuk is dat?
Het grote probleem is alleen wie
die namen bepaalt. Als iedereen
zichzelf mag benoemen, krijg je
honderden versies van KnapsteMeisje, Sterkste-Man en Hij-metGrootste-Auto. Maar als anderen
de namen mogen verzinnen, is
het een ander verhaal. Want hoe
blij wordt je nichtje van
Krassende-Nagel-op-Schoolbord?
Of ik van Zij-die-nooit-ophoudtmet-Praten? Hoewel de natives
hele belangrijke boodschappen
uitdroegen, die zeker de moeite
van het overdenken waard zijn, is
het verzinnen van indianennamen minstens net zo’n leuk
tijdverdrijf. Want zeg eens eerlijk:
hoe zou u heten?
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Nieuws van

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

Beste-Wensen-Boom: tien wensen vervuld!
In december 2011 vertelde Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst u
over de unieke Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Iedereen mocht
een wens doen, een wens voor een ander. Inwoners uit de gemeente Horst
aan de Maas maakten van onze uitnodiging gebruik en hingen hun wensen
voor anderen in de Beste-Wensen-Bomen in onze kantoren. Collega’s van
Rabobank Maashorst hebben inmiddels tien wensen vervuld. In juni
vervullen zij de laatste vier wensen.
Verwenmiddag voor bewoners
Sevenheijm
Geïnspireerd door de wens van Ingrid
Hovens bezochten collega’s van het
team Financieel Advies op
zaterdagmiddag 12 mei 2012
verzorgingshuis Sevenheijm in Sevenum.
Zij organiseerden speciaal voor de
bewoners een gezellige verwenmiddag.
Bij de ontvangst kregen de bewoners
heerlijke versgebakken wafels en koffie

aangeboden. Daarnaast genoten zij van
zelfgemaakte hapjes en een drankje.
Het programma werd muzikaal omlijst
door Math Craenmehr. Hij verzorgde
gedurende de middag liedjes ‘uit de
oude doos’ die volop meegezongen
werden. Alle aanwezigen hebben
bijzonder genoten van de
verwenmiddag. De reacties van zowel de
bewoners als de medewerkers van
Sevenheijm waren zeer positief.
Speciaal bedankje voor vrijwilligers
Elzenhorst
Op dinsdagavond 22 mei 2012 vervulden
collega’s van het team Control de wens
van de familie Verdellen uit Lottum. Hun
moeder woonde vijf jaar in de Elzenhorst
en overleed onlangs. De familie Verdellen
was de vrijwilligers enorm dankbaar voor
de goede zorgen gedurende deze
periode en besloot een wens in te
dienen in de Beste-Wensen-Boom van

26 juni 2012: De coöperatie groeit en bloeit op de Floriade

Aanmelding
ledenbijeenkomst gesloten
Onlangs nodigden wij onze leden uit
voor onze bijzondere ledenbijeenkomst ‘De coöperatie groeit
en bloeit op de Floriade’.
Deze bijeenkomst vindt plaats op
dinsdagavond 26 juni 2012 in het
Congrespaviljoen op het Floriadeterrein. U reageerde massaal op onze
uitnodiging. Binnen enkele dagen
waren de 600 beschikbare toegangsbewijzen vergeven. Helaas hebben
wij de afgelopen week veel leden
moeten teleurstellen. Er is echter
geen enkele andere mogelijkheid
om dit programma op deze locatie
aan te bieden aan een grotere groep
bezoekers.
Kijk ook eens opebsite:
nw
onze speciale lede

en.nl

www.maashorstled

Wij willen alle betrokken leden
van onze bank nogmaals bedanken
voor hun interesse in onze
ledenactiviteit. Wij hopen u
te mogen begroeten tijdens onze
volgende ledenactiviteit waarover
meer informatie te vinden is op
www.maashorstleden.nl

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

Rabobank Maashorst. De vrijwilligers
waren met een brief naar de Elzenhorst
gelokt, zonder precies te weten wat er
stond te gebeuren. De verrassing was
dan ook extra groot toen bleek dat het
niet om vrijwilligerszaken ging, maar om
hun zelf. De vrijwilligers werden door
collega’s van het team Control in het
zonnetje gezet met koffie, vlaai en een
prachtige bos bloemen. Vrijwilligers van
de Elzenhorst, nogmaals bedankt!

16 juni 2012: Reizende tentoonstelling

‘EK ’88. Onvervangbaar’ in Horst!
Oude voetbalschoenen zijn
vervangbaar. De voetbalschoenen
waar Gerald Vanenburg het Europees
Kampioenschap ’88 op won, niet. Wat
iets onvervangbaar maakt, ligt dus
aan het persoonlijke verhaal erachter.
Tijdens het EK 2012 doet zaterdag 16
juni 2012 een reizende
tentoonstelling met onvervangbare
EK ’88 attributen de Gemeente Horst
aan de Maas aan. De tentoonstelling
staat in een grote ‘kluis’ op het
Wilhelminaplein in Horst en is tussen

Meer informatie is terug te vinden op
www.rabobank.nl/maashorst.

Week van de Potroos
dit jaar op de Floriade
In 2012 organiseert De Rozenhof Lottum voor de zesde keer de Week van
de Potroos. Deze vindt plaats van woensdag 20 tot en met woensdag 27 juni
2012 op het Floriade-terrein bij het Paviljoen van de Raad van de
Boomkwekerij. Gedurende deze week zal eveneens de Nationale
Potrozenkeuring plaatsvinden. Voor potrozenkwekers is dit dè kans om
hun product te presenteren op een wereldtuinbouwtentoonstelling.
Nationale Potrozenkeuring
De Vaste Keurings Commissie (zie foto)
voert op donderdag 21 juni 2012 de
Nationale Potrozenkeuring uit. Deze
potrozenkeuring die normaal gesproken
in de toprozentuin van De Rozenhof in
Lottum plaatsvindt, is dit jaar speciaal
naar de Floriade verhuisd. Dit zorgt
ervoor dat ook bezoekers van de Floriade
de vele mogelijkheden van de potrozen
kunnen ontdekken. Tijdens de Week van
de Potroos kunnen naast de VKC ook
bezoekers van de Floriade de rozen
keuren. Hiermee zijn tevens gratis entreekaarten voor het Rozenfestival te winnen.
Voor vragen of meer informatie over de

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

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

11.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
een kijkje te nemen.

Week van de Potroos neemt u contact
op met Jan Thielen: 06-11360671.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.
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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.

Hennie Janssen

Op sportief vlak is Hennie ook
actief, maar bij een sportvereniging is
ze niet.

Oefenen voor eerste
Vierdaagse
“Ik wandel graag en dat doe ik dan
met mijn zus Tiny. Een paar keer per
week maken we samen een ommetje
om kilometers in de benen te krijgen.
Ik wil dit jaar samen met mijn zus
voor de eerste keer de Vierdaagse van
Nijmegen lopen. Die vindt plaats van
17 tot en met 20 juli. Je begrijpt natuurlijk wel dat we daarom wat fanatieker
aan het trainen zijn om in topconditie
aan de start te verschijnen”, lacht
Hennie. Een andere sportieve maar
winterse hobby van de Meterikse is
skiën met de hele familie in Oostenrijk.

Deze week wordt Hennie Janssen uit Meterik geplukt. Hennie is een
vrouw met sportieve ambities want ze wil dit jaar voor de eerste keer de
Vierdaagse van Nijmegen lopen. Hennie is 59 jaar oud, gehuwd met Joost
(62) en samen hebben ze twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Gouden jubileum in
zicht
Op muzikaal gebied speelt Hennie
ook haar deuntje mee. Ze speelt
bugel en volgend jaar viert ze haar
gouden jubileum bij de fanfare van
Muziekvereniging Concordia. “Ik speel
met heel veel plezier bij de fanfare. Op
21 oktober gaan we op concours in de
Oranjerie in Roermond. Dat wordt nog
veel oefenen en repetities bezoeken”,
verwacht Janssen.
Wat het dorp Meterik volgens
Hennie bijzonder maakt, is het feit dat
iedereen elkaar kent en bijna alles van
elkaar weet. “Dat is niet altijd even

en zo 15

leuk maar het is niet anders”, zegt
ze zonder lang te hoeven nadenken.
“Maar voor de rest is het prima wonen
hoor, in Meterik. Wel mis ik er een
bakker of een kleine kruidenier, maar
daar zal ons dorp wel te klein voor
zijn”, aldus Hennie. Een bijzondere of
favoriete plek in Meterik heeft ze niet.
Er zijn volgens haar heel veel mooie
plekken in en rond het dorp die de
moeite van een bezoek waard zijn.

Ochtendhumeur
Alle bezienswaardige plekjes in
Meterik en omgeving ten spijt, gaat de
familie Janssen deze zomer naar Kroatië
op vakantie. Met de caravan zoeken
ze de zon op om bij te bruinen. Daarbij
geeft ze aan dat het niet verstandig is
om haar midden in de nacht te wekken
want ze heeft last van ochtendhumeur.
“Ik wil niet gestoord worden in mijn
slaap, want ik hou van mijn nachtrust.
Misschien komt dat omdat ik altijd
op afspraak heb gewerkt. Ik vind het
vervelend als mensen te laat komen
en zich niet aan hun afspraak houden”,
aldus Hennie.
Voordat ze gaat slapen kijkt Janssen
nog graag naar een krimi. Het maakt
haar niks uit of het een Duitse, Engelse
of Nederlandse krimi is. Programma’s
met vechtsporten vindt ze maar niks en
mogen van haar van de buis gehaald
worden. Op de slotvraag wie ze ooit
weleens zou willen ontmoeten, zegt
ze zonder lang nadenken lachend:
“Winston Gerschtanowitz met een
enveloppe van de Postcodeloterij.”

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

Tomatensalade met
serranoham
Benodigdheden:
· 500 gram Tasty Tom tomaten
· 250 gram cherry tomaten
· 20 gram platte peterselie,
fijngesneden
· 1 teen knoflook
· 4 eetlepels olijfolie extra vierge
· 2 eetlepels citroensap
· versgemalen zwarte peper
· 2 pakjes à 80 gram serranoham
Bereiding:
· Snijd de Tasty Tom tomaten in
parten;
· halveer de cherrytomaten;
· doe de Tasty Tom tomaen en
cherrytomaten in een schaal;
· meng de peterselie, de
geperste knoflook, olie, het
citroensap en de peper en zout
in een kom;
· schenk de dressing over de
tomaten en schep om;
· dek af en laat 20 minuten
staan;
· bestrooi de salade met versgemalen zwarte peper;
· halveer de ham en verdeel deze
over de salade;
· ook erg lekker in combinatie
met gegrilde kipfilet.

kapster was, had ik veel contact met
mensen en dat mis ik nu wel een
beetje”, zegt de Meterikse. Dat gemis
wordt weer goedgemaakt door haar vijf
kleindochters waar ze oppas-oma van is.

Hennie is geboren in Meterik en
heeft er bijna veertig jaar een dameskapsalon gehad. Met de kapsalon is
ze gestopt na de koop van een nieuw
huis nabij het dorpskern. “Toen ik nog

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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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gerichte bewonersenquête:

'Nieuw afvalsysteem
nog beter laten functioneren'
De gemeente Horst aan de Maas laat onderzoeken of haar inwoners tevreden zijn over het nieuwe afvalsysteem. Komende weken benaderen medewerkers van onderzoeksbureau Marintel
hiervoor 600 willekeurig geselecteerde inwoners. “De gegevens die we uit dit onderzoek hopen
te krijgen, stellen ons in staat om het nieuwe afvalsysteem nog beter te laten functioneren”,
zegt wethouder Birgit op de Laak. “Daarom is deelname voor ons erg belangrijk.”
Het onderzoeksbureau werkt met een schriftelijke vragenlijst. In de periode van 15 juni
tot 6 juli bellen onderzoeksmedewerkers bij
een steekproef van 600 inwoners aan met het
verzoek de vragenlijst in te vullen. Marintel haalt
de ingevulde vragenlijsten later weer aan huis
op. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt.
Via een steekproef op deze manier krijgt de
gemeente een representatief beeld van wat haar
inwoners van het nieuwe afvalsysteem vinden.
Horst aan de Maas is aan het nieuwe systeem
begonnen omdat in alle dorpen van de gemeente vanaf 2012 geen verschil meer mag
worden gemaakt bij de inzameling van afval.

Uitgangspunt was een op duurzaamheid gericht
inzamelsysteem dat gemak en service biedt
aan de inwoners tegen een acceptabel tarief.
Het bewonersonderzoek is een middel om te
meten hoe de burgers van Horst aan de Maas
de afvalinzameling ervaren. “Om dat objectief te
kunnen vaststellen, hebben we een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld”, vertelt Op
de Laak.
Dus, belt een medewerker van Marintel bij u
aan? Doe dan mee aan de bewonersenquête,
want dat levert voor de gemeente belangrijke
informatie op. Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk op www.afval2012.nl

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
In verband met de verwachte drukte als
gevolg van het vervallen van de kinderbijschrijving waren er in april 3 extra avondopenstellingen op donderdagen.
In de april- en ook de meivakantie zijn er al
veel extra mensen geweest.
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de
Maas weer extra avondopenstellingen in
de drukke zomerperiode. Vanaf 7 juni is
de afdeling Burgerzaken open van 16.00
uur tot 20.00 uur. Dit betreft de data 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.

Commissie Samenleving 19 juni 2012

Toekomst Wonen,
Welzijn en Zorg in HadM
De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 19 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:
• Visie Wonen, Welzijn en Zorg
In het najaar van 2012 beslist de gemeenteraad over de Visie Wonen, Welzijn en Zorg.
In deze commissievergadering kunnen de
leden een eerste beoordeling geven over
deze visie.
• Decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg en Wet
werken naar vermogen (Wwnv)
De commissie ontvangt deze avond informatie over de gevolgen van het “lente akkoord”
en het controversieel (omstreden) verklaren
van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) en de Wwnv.
De projectplannen AWBZ en Jeugdzorg staan

Gescheiden afvalinzameling in Horst aan de Maas

Broekhuizenvorst maakt
zich op voor Brede School
De ontwikkelingen van het project Brede Maatschappelijke Voorziening te Broekhuizenvorst
gaan gestaag voort. Zoals bekend wordt de huidige basisschool De Schakel samen met de
gymzaal, bibliotheek, historische kring en de peuterspeelzaal, ‘omgebouwd’ tot een brede
maatschappelijke voorziening (BMV). Binnenkort wordt met de werkzaamheden gestart.
Huidige en toekomstige gebruikers maken zich op voor de komende periode.
Start
Zoals het er naar uit ziet zal in de maand juli
gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
Er wordt begonnen in de school, aangezien
deze medio augustus, na de zomervakantie,
weer in gebruik genomen moet kunnen worden
door leerkrachten en leerlingen. Daarna zijn
de overige ruimten, waaronder de gymzaal,
de peuterspeelzaal, de nieuwe ruimte voor de
buitenschoolse opvang, de sociaal culturele
ruimte en de schoolbibliotheek aan de beurt.
Gestreefd wordt om in het 2de kwartaal van
2013 de Brede Maatschappelijke Voorziening te
kunnen opleveren.
Tijdelijk verhuizing
De afgelopen tijd is er samen met de verschil-

lende gebruikers naar tijdelijke huisvestingsoplossingen gezocht. De bibliotheek en de historische kring maken gebruik van het aanbod van
het kerkbestuur om ten tijde van de verbouwing
te verhuizen naar het patronaat. De peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gaan
tijdelijk gebruik maken van de woning gelegen
aan de Broekhuizerweg 20 te Broekhuizenvorst.
De woning wordt in overleg met gemeente,
GGD en brandweer, aangepast om kinderen
op te kunnen vangen. Sportverenigingen gaan
tijdelijk gebruik maken van de oude gymzaal in
Melderslo.
Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u
contact opnemen met mevr. Noëlle Janissen,
077 – 477 97 77.

voor de raadsvergadering van 26 juni op de
agenda.
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 19 juni 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Wande
Wandelen
door d
de
Floriad
Floriade
gemee
gemeente...

…..elk jaar opnieuw een kleurig schouwspel
in Horst aan de Maas
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Horst aan de Maas Ondernemend: Lutèce bv
De Floriade is in volle gang. Ook onze gemeente wil zich van haar beste kant laten zien. Horst aan de Maas
Ondernemend staat voor een podium van verbindingen tussen de gemeente Horst aan de Maas, veertien innovatieve ondernemers en het Toeristisch Platform. Eén van deze ondernemers is Lutèce.

Lutèce is de grootste champignonverwerker van de wereld. Manon
Meijers, marketingmanager van Lutèce:
“Op onze twee productielocaties in
Horst en Velden worden dagelijks verse
champignons verwerkt in blik, glas en
stazak. Wij leveren onze champignonproducten aan retailers en foodserviceklanten, wereldwijd. Het is onze
ambitie om de grootste, duurzaamste
en meest innovatieve champignonverwerker van de wereld te zijn.”

Transparant en
betrouwbaar
Lutèce is een transparante en
betrouwbare partner die kundig is op
haar vakgebied en is mede hierdoor
onderscheidend. “Wij zijn een specialist als het op champignons aankomt.
Dankzij onze jarenlange ervaring,
afgelopen jaar bestonden we 100 jaar,
ons marktinzicht en onze state of the
art fabrieken kunnen we aan onze
klantvragen voldoen als geen ander”,
vertelt Manon. Manon legt uit wat de
verwachtingen van Lutèce zijn van de
deelname aan het Floriadepodium: “De

Fouad Abouhayan tussen producten van Lutèce

FLORIADEAGENDA
Vrijdag 15 juni

Woensdag 20 juni

Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom

Seniorenorkest Horst aan de Maas Horst

@keeshcvanrooij
Morgen drukke @ﬂoriade_2012 -dag.
Bezoek toekomstige zusterstad
#Buyeo (ZK), grote Russische
delegatie en president Bolivia.

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Overeenkomst Duurzaam Horst aan de Maas

Bekendmakingen

De gemeente Horst aan de Maas heeft als
doelstelling om in 2020 het percentage CO2
te reduceren en wil zijn bewoners hierin
faciliteren.

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.

Samen met de provincie en KiesGroenLicht
wordt het doorvoeren van energiebesparende
maatregelen gemakkelijk gemaakt. Doordat
lokale partijen kunnen aansluiten, wordt de
werkgelegenheid in Horst aan de Maas
positief beïnvloed. Voor meer informatie kunt
u terecht op www.kiesgroenlicht.nl of op
www.wijsmetenergie.nl/horst. Op de foto
beklinken gedeputeerde Patrick van der Broeck,
wethouder Leon Litjens en Gerwin Hamert van
KiesGroenLicht de overeenkomst.

America
Peelheideweg 12
Wouterstraat 36
Hoebertweg 15
Broekhuizen
Lottumseweg 11
Broekhuizenvorst
Broekhuizerweg 20

Op een leuke en veilige manier leren zwemmen!

Zwemles voor kinderen

In ons waterrijke land is zwemles heel belangrijk. Wij leiden kinderen op voor het Zwem-ABC,
dat bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s. Hierbij wordt in het begin veel aandacht besteed
aan het watervrij maken. Zo wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Daarna volgt het
aanleren van de zwemslagen. Veel van de oefeningen worden spelenderwijs aangeboden.
Wij bieden
• Eenmaal per week zwemles van ¾ uur.(U kunt
echter ook kiezen voor meerdere keren)
• Zwemles door gediplomeerde zwemonderwijzers. De zwemlessen hebben geen dwingend
karakter. Ieder leert in zijn/haar eigen tempo.
• Elk lesblok een kijkles voor ouders/begeleiders.
• Vijf keer per jaar de mogelijkheid om af te
zwemmen tijdens de diplomadag.
• Inschrijvingen vanaf 4 jaar.
Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a.Aqua robics, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus
kom gezond en verantwoord sporten bij ons.

verwachtingen zijn enerzijds gericht op
de bezoekers. We willen de mensen
positief verrassen met ons mooie product champignons. Anderzijds, specifiek
voor het Floriadepodium van Horst
aan de Maas, willen we ons tonen als
een belangrijk werkgever binnen de
regio en willen we het internationale
netwerk dat op de Floriade geboden
wordt, benutten.”
Behalve deelname aan het podium
participeert Lutèce ook in de inzending van de champignonsector in het
Huis van de Smaak. Manon vertelt:
“Dit is een inzending waarbij de
Floriadebezoeker niet alleen meer te
weten komt over champignons maar
ook heerlijke champignonhapjes kan
proeven. Recent was de week van de
champignon en daar hebben wij een
van onze specialiteiten, de zoetzure
cocktailchampignons laten proeven aan
duizenden bezoekers. In de streekwinkel van de Floriade is dit product ook te
koop voor consumenten.”
Meer informatie over Lutèce
en het Horst aan de Maas
Ondernemend podium vindt u op
www.horstaandemaasondernemend.nl

Griendstveen
Apostelweg 16
Grubbenvorst
Burg van Leentstraat 86

Hegelsom
Veldlaan 19-27
Bosstraat 11
Horst
St. Lambertusplein
ongenummerd
Tienrayseweg 16
Loevestraat 55
Afhangweg 2
Fruitweg 14
Dijkerheideweg 3
Meterikseweg 10
Energiestraat 9
Tuinderslaan 38
Tuinderslaan 51 en 53
Meterikseweg 102

Lottum
Zandterweg 5
Meerlo
Keuterseweg 3
Melderslo
Vlasvenstraat 28
Swolgensedijk 14
Blaktweg 22
Eikelenbosserdijk 6A
Koppertweg 5
Nieuwenhofweg 4

Sevenum
Maasbreeseweg 25
Grubbenvorsterweg 46
Swolgen
Molenstraat 37
Tienray
Over de Beek 2
Horst aan de Maas
Langs de Maas

Meterik
Speelhofsbaan 43
St. Jansstraat 43a

Cultuur raakt alle inwoners
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in zijn laatste vergadering de cultuurnota
unaniem vastgesteld. Hiermee wordt richting gegeven aan het cultuurbeleid van de gemeente
in de komende jaren.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14,
5961 GZ Horst. Tel: (077) 477 97 25

In de nota zijn de volgende speerpunten
benoemd:
1 het verhogen van actieve cultuurparticipatie
door jeugd, ouderen en mensen met een
beperking;
2 het bieden van een goede infrastructuur voor
podiumkunsten en evenementen;
3 het versterken van de koppeling tussen
toerisme en cultuur;
4 aandacht voor cultuureducatie, leesbevordering en laaggeletterdheid.
Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch is

blij met het vaststellen van de nota: “Samen met
de culturele organisaties, waarvan een aantal
heeft meegedacht bij de totstandkoming van de
nota, gaan wij ons hiervoor inspannen.”
In de cultuurnota wordt aangegeven dat de
gemeente er belang aan hecht om cultuur in
de breedte te stimuleren. “Wij willen dat cultuur
zoveel mogelijk inwoners raakt. De culturele
projecten op onze scholen zijn hier mooie
voorbeelden van. Deze activiteiten zijn voor de
ontwikkeling en het plezier van veel leerlingen
van grote waarde”, aldus de wethouder.
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Eetpunt-vrijwilligers koken ‘Topclass’
op Floriade
In veel dorpen van Horst aan de Maas zijn vrijwilligers actief, die ervoor
zorgen dat senioren in hun dorp op z’n tijd gezellig en gezamenlijk kunnen
eten. Om deze vrijwilligers een keer speciaal te bedanken voor hun
werkzaamheden is hen onlangs een bezoek aan de Floriade aangeboden.
Naast een rondleiding werden ze verrast door een masterclass koken van
SVH Meesterkok Michel Hanssen.
De ‘eetpunten’, voorzien in een
behoefte. Zij die er aan deelnemen
ervaren de gezelligheid van het samenzijn en het contact met anderen als
zeer prettig. Hoog tijd om die vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
De ontmoeting vond plaats op
woensdag 6 juni in het Huis van de
Smaak op de Floriade. In willekeurig
samengestelde tweetallen leerden de
vrijwilligers elkaar op een gezellige
manier kennen.

Maiskip suprème en
zwarte pruimen

@birgitopdelaak 12 actieve burgers Horst aan de Maas
olv chefkok aan het kokkerelen. Ook #ﬂoriade en ook
#horstaandemaas. pic.twitter.com/8vlj5nBJ

Een andere plezierige bijkomstigheid is dat het speciale menu door de
hobbykoks ook in hun eigen dorp nog
een keer voor de senioren zal worden
klaargemaakt. Binnenkort dus maiskip
suprème, gevuld met zwarte pruimen
en kastanje-champignons op het menu
van de eetpunten.
Het eindresultaat van de topclass
koken per tweetal werd beoordeeld op
samenwerking, smaak en presentatie.

Het winnende team, bepaald door SVH
Meesterkok Michel Hanssen, bestond
uit mevrouw Janssen van eetpunt
Griendtsveen en de heer Willems van
het eetpunt in Meterik.

Binnenkort in uw
woonplaats
Wethouder Birgit op de Laak
reikte de prijzen uit. De echte prijs zat
echter vooral in de gezelligheid en de
welgemeende en verdiende waardering die de vrijwilligers ten deel viel.
Bovendien werd na afloop ter plekke
nog heerlijk met elkaar gegeten. Op
het menu? Jawel. Maiskip suprème,
gevuld met zwarte pruimen en
kastanje-champignons. Binnenkort ook
in uw woonplaats.

www.aartsenfruit.com

Wie slim is…

komt werken bij Aartsenfruit in Venlo
Je bent een doorzetter - Je werkt in een hecht team - Je begint graag vroeg - Je wilt graag doorgroeien

Medewerker
groenten&fruit
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit orderpicking, laden en lossen
en kwaliteitscontrole. Een uitdagende baan bij de meest vooruitstrevende importeur in groenten en fruit. Met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en een prima toekomstperspectief.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Aartsenfruit Breda B.V., Heilaar-Noordweg 9,
4814 RR Breda, t.a.v. Frank van der Velden. Bel: 076 - 524 81 00,
mail: frank.velden@aartsenfruit.nl of reageer via de website: www.aartsenfruit.com.
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Wij maken geen onderscheid
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en
zich dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners
van een dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en
omgeving. HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: de dorpsraad van
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

ken en vervolgens gezamenlijk oplossingen te vinden”, vertelt Jac.
Waar andere dorpen in Horst
aan de Maas aangeven dat de
jeugd er langzaam wegtrekt, blijven
Broekhuizen en Broekhuizenvorst niet
achter. “De jongeren zijn gewend om
elders te gaan werken en zoeken daar
ook woonruimte. Opvallend is echter

dat er voor de jongeren in onze dorpen
weer ouderen in de plaats komen. Zij
komen hier vooral wonen voor de rust
en de natuurrijke omgeving. En waarschijnlijk komt dat door het gevoel van
sociale veiligheid dat voortkomt uit het
‘dorpse van het dorp’. En daar zijn wij
als dorpsraad dan ook heel trots op”,
aldus Henri van Wylick.

Bijeenkomst vrije
inloop mantelzorgers
De gemeente Horst aan de Maas wil haar mantelzorgondersteuningsbeleid beter laten aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers. Het is
dus belangrijk om te weten wat die wensen zijn.
Zorgadvies en Regelhulp uit
Lottum organiseert een vrije inloopbijeenkomst voor mantelzorgers met als
thema Welke ondersteuning heeft u

nodig? Deze bijeenkomst is op woensdag 27 juni van 10.00 tot 12.00 uur in
Lottum. Hier zijn geen kosten aan verbonden en aanmelding is niet nodig.

Thema Vredesmissies
in Meerlo
Jac van Wanten, Ria Cornelissen, Tiny Bartels en Henri van Wylick
Eén dorpsraad voor twee dorpen.
Volgens de leden van de dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst is dat
geen enkel probleem. “Natuurlijk zijn
er verschillen tussen beide dorpen”,
vertelt voorzitter Henri van Wylick.
“Broekhuizenvorst lijkt een iets meer
besloten gemeenschap en er wonen
veel grote families. In Broekhuizen zijn
in de loop van de jaren meer mensen
van buitenaf komen wonen. Maar als
dorpsraad maken wij absoluut geen
onderscheid.”
Het bestuur van de dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst bestaat
uit vier leden. “Daarnaast hebben wij
zo´n vijftien tot dertig dorpelingen die
de dorpsraadsvergaderingen regelmatig
bezoeken”, vertelt Henri van Wylick.
“En we hebben een netwerk van ‘parttimers’ die in verschillende werkgroepen actief zijn.” Volgens dorpsraadslid
Jac Wanten heeft de dorpsraad zich
de afgelopen jaren beziggehouden

met diverse grote projecten. “Veruit
de belangrijkste zijn het fietspad
van Broekhuizen naar Melderslo en
de accommodatie voor de Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV).
Momenteel zitten beide projecten
in de operationele fase. Zo wordt er
binnenkort gestart met de realisatie
van de BMV en kan er worden gestart
met het afmaken van het fietspad
zodra hiervoor de benodigde middelen
beschikbaar worden gesteld.”

Centrum autoluw
Leefbaarheid en veiligheid staan
hoog op de prioriteitenlijst van de
dorpsraad. “Zo zouden wij graag zien
dat het centrum van Broekhuizen autoluw wordt gemaakt. Op drukke dagen
staan er overal auto´s en is het voor
de fietsers en wandelaars lastig om
er door te komen. Wat wij inmiddels
hebben gerealiseerd is een fietspad
vanaf het veer naar het fiets- en

wandelgebied ten zuiden van het dorp.
Zo kunnen fietsers en wandelaars nu
ongehinderd van veer tot veer. Verder
gaan we serieus in op klachten van
bewoners aan de doorgaande wegen
naar Blitterswijck en Swolgen. Vooral
de geluidsoverlast en de hardrijders
zorgen voor irritatie. Momenteel
onderzoeken wij welke verkeersremmende maatregelen getroffen zouden
kunnen worden.” Voorzitter Van Wylick
vertelt over de BMV: “Het heeft lang
geduurd voor we tot een oplossing
zijn gekomen voor de BMV. De nieuwe
voorziening moest aanvullend voor
beide dorpen worden en daar hebben
wij uiteindelijk het juiste compromis
voor gevonden.” Opvallend is het
aantal mensen in beide dorpen, die
actief meewerkt aan de plannen die de
leefbaarheid in en om Broekhuizen en
Broekhuizenvorst verbeteren. “Het is
erg belangrijk om voldoende draagvlak
te creëren om problemen aan te pak-

De bond van Wapenbroeders afdeling Venray-Gennep en omstreken
houdt op dinsdag 19 juni in zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo vanaf
19.30 uur de thema-avond Vredesmissies.
Na een inleiding over de
vredesmissies in de periode van Korea
1950 tot Afghanistan 2012, presenteert Henk van der Linden zijn
ervaringen over de humanitaire missie
in Rwanda in 1994. Hierbij werd hij
tijdens het transport van noodvoedsel
gegijzeld door terroristen, die losgeld
eisten voor de vrijlating van de

gegijzelden. De Nederlandse regering
ging daar niet op in en dat resulteerde
in de meest spannende en traumatische ogenblikken uit zijn militaire
loopbaan bij de Koninklijke
Luchtmacht. Na de pauze vertelt Hans
Berkers zijn verhaal over de vredesmissie naar Bosnië, Srebrenica en
Afghanistan. De entree is gratis.

Boeken-, platen- en
cd-markt
Zaterdag 16 juni organiseren De
Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst
een boeken-, platen- en cd-markt. De
markt begint om 11.00 uur en duurt
tot ongeveer 15.00 uur. Plaats van

handeling is verpleeghuis Elzenhorst
in Horst. De opbrengst van de markt
komt geheel ten goede van de bewoners van verpleeghuis Elzenhorst en
de entree is gratis.
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Ontmoetingsmiddag voor
longpatiënten
Op maandag 18 juni van 19.30 tot 22.00 uur is er een ontmoetingsavond voor longpatiënten en hun partner
of mantelzorger in De Kemphaan in Venray. Mensen uit Horst aan de Maas en Venray zijn welkom om elkaar te
ontmoeten en voorlichting te krijgen over het thema longziekte en voeding.
Het doel van de ontmoetingsavond is om longpatiënten op een
leuke manier met elkaar in contact te
laten komen en om informatie uit te
wisselen.
Tijdens de voorlichting vertelt

nbiedingen!

e aa
daarom nu al talrijk

mevrouw Karin Overbeek, diëtiste bij
Groene Kruis Voeding en Dieet, meer
over het belang van goede voeding bij
longziekte.
De middag wordt georganiseerd door werkgroep Venray/

Horst van de Astma Fonds
Longpatiëntenvereniging. De entree,
koffie en thee zijn gratis. Inschrijven
kan via een telefoontje met Hans
Hagens op 077 398 54 92 of via
e-mail naar hans.hagens@hetnet.nl

Scouting Horst en
Jong Nederland gaan samen
Scouting Horst en Jong Nederland Horst laten weten samen te gaan. Beide jongerenverenigingen gaan hun
samenwerking intensiveren naar aanleiding van een tekort aan vrijwilligers bij Scouting Horst.

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

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2012 t/m april 2013

Beide verenigingen zijn in overleg
en zodra diverse ‘wekelijkse’ zaken
uitgewerkt zijn, zal verdere berichtgeving volgen.

De clubs laten wel weten gezamenlijk zeer gefocust zorg te willen blijven
dragen voor de vrijetijdsbesteding van
de jeugd van Horst. Nieuwe leden of

leiding kunnen zich nog op de vertrouwde manier bij beide verenigingen aanmelden voor het komende
seizoen.

Jeeptour sponsort
Zonnebloem
Wat hebben Stichting de Zonnebloem en de Tweede Wereldoorlog met elkaar te maken? Op zichzelf niet zo veel.
Toch legt Louk Severens uit Sevenum met zijn Jeeptour een bijzondere verbinding.

* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 24 sept. van 10.30-12.30 uur.
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 17 sept. van 13.00-15.00 uur.
* BEGINNERS: 12 lessen
Start: di.18 sept.: 18.00 uur en 20.15 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen
Start: wo. 26 sept. 18.00 uur en di. 13 nov. 20.15 uur
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: do. 27 sept. 18.00 uur.
* VIS: 3 lessen
Start: wo. 3 okt. 18.00 uur en do. 28 mrt. 20.15 uur.
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 4 okt. 20.15 uur.
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 10 okt. 20.15 uur.
* TAPAS: 3 lessen
Start: di. 25 sept. 18.00 en wo. 6 feb. 20.15 uur.
* PASTA: 3 lessen
Start: wo. 24 okt.: 20.15 uur en di. 15 jan. 18.00 uur.
* KOUD BUFFET: 2 lessen di. 29 + wo. 30 jan. 18.00 uur.
* GROENTE: 3 lessen wo. 13 mrt. 20.15 uur.
* BORRELHAPJES: 2 lessen wo. 3 apr. + 24 apr. 18.00 uur.
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: do. 21 mrt. 20.15 uur.
* KERSTCURSUS: 2 lessen
Start: wo. 12 + do. 13 dec. 20.15 uur.
* KINDERFEESTJES op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag.
* PARTYKOKEN:
Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden feestjes voor groepen
van 8-24 personen, gezellig samen kokkerellen èn eten.
Informatie en opgave:

0478-692803 / jose@kookkelder-meerlo.nl

www.kookkelder-meerlo.nl

Licht rochelend komt de Willys Jeep
uit 1943 tot leven en direct begint Louk
Severens zijn verhaal. “Waarom ik deze
ritten maak? Dat is een verhaal op zich.
In 2007 sprak ik op een verjaardagsfeestje iemand die een Jeep te koop
had. Aangezien ik net was gestopt met
werken, leek het mij wel wat om iets
met de Jeep te gaan doen. Op hetzelfde
feestje vertelde ik dat ik ooit naar
Santiago de Compostella was gefietst
en geld bij elkaar had gereden voor
een priester. Dat verhaal bracht iemand
op het idee om met de Jeep tochten
te organiseren en een deel van de
opbrengst aan Stichting de Zonnebloem
te schenken. En aldus geschiedde.”
Toen Louk de Jeep in handen kreeg,
bleek het een wrak. “Ik ben zelf niet
technisch en heb de hulp ingeschakeld

van Piet Driessen, die de auto voor het
grootste gedeelte heeft gerestaureerd.
In 2008 was het dan zo ver.”

De verhalen heb ik
uit eerste hand
”Ik kon beginnen met de ritten. Als
uitgangspunt heb ik gekozen voor de
oorlogsjaren 1943 en 1944 in NoordLimburg. Met mijn Jeep rijd ik langs
historisch interessante plekken en
boerderijen uit die tijd en vertel mijn
gasten de authentieke verhalen. Die
verhalen heb ik veelal uit eerste hand
en dat maakt het voor de gasten extra
fascinerend.”
Nettie Driessen, penningmeester
van Stichting de Zonnebloem, is blij
met het initiatief. “Met het geld dat

wij van Louk krijgen, kunnen wij een
aardig deel van onze activiteiten in
Sevenum betalen. En iedere euro wordt
nuttig besteed.” Louk valt haar bij:
“En ik heb de zekerheid dat het geld
op de goede plek terechtkomt.”
Tijdens de rit die Louk vandaag
voorschotelt, vertelt hij op een
boeiende manier over de oorlogsgebeurtenissen in en rond Sevenum en
Kronenberg. “Het is haast onvoorstelbaar wat hier allemaal is gebeurd in
die roerige oorlogsjaren. De verhalen
gaan over geluk en pech. Regelmatig
krijg ik er nieuwe verhalen bij en
dat maakt het organiseren van de
Jeeptourritten al vijf jaar zo boeiend”,
vertelt Louk terwijl hij ondertussen met
double clutch de volgende versnelling
inlegt.
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Bos Op Je Pad genomineerd voor Muulke
Vorig jaar won de toneelvoorstelling Bos Op Je Pad de publieksprijs van Dichterbij. Onlangs is het stuk genomineerd voor een Muulke in de categorie ‘Beste initiatief’. Het toneelstuk dat vorig jaar in de Schadijkse bossen in
Meterik werd gespeeld kwam tot stand dankzij een bijzondere samenwerking tussen de Vrije Spelers uit America en
de acteurs van Theater Kleinkunst uit Grubbenvorst.

zijn verstandelijk beperkt maar daarom
niet minder enthousiast. Onder de
bezielende leiding van regisseuse Kitty
Korebrits, hebben ze maandenlang
gerepeteerd voor Bos Op Je Pad. Kitty
werd daarbij geassisteerd door Rutger
Kessels. Rutger en Kitty zijn beiden
werkzaam bij Theater Kleinkunst, “Een
unieke prestatie op een bijzondere
plek”, vertelt Kitty. “De voorstelling
is op basis van improvisatie tot stand
gekomen. We hadden geen echt
bestaand script maar wel een duidelijk
thema: terug naar de natuur.”
In Bos Op Je Pad raakt een gestreste
zakenman, gespeeld door Guy Derks
van de Vrije Spelers uit America verdwaald in het bos. Hij ontmoet allerlei
mensen, die hem van zijn stress af
helpen en rust geven door hem terug te
brengen naar de basis: de natuur. “Een
mooi gegeven waar wij met de acteurs
van Theater Kleinkunst en de Vrije
Spelers perfect op in konden spelen.
Vooral het pure van onze mensen past

prachtig bij het natuurlijke gevoel waar
de hoofdpersoon naartoe geleid wordt
in het stuk. Eigenlijk letterlijk teruggaan naar je roots. Overigens hebben
wij onlangs op de Floriade nog delen
uit Bos Op Je Pad mogen spelen en het
publiek was razend enthousiast.”

Dubbel feest
De opwinding onder de spelers is
deze middag in de Baersdonck duidelijk
voelbaar. Kitty: “Mooi hè. Echt iedereen
die heeft meegewerkt aan het toneelstuk is al in een feeststemming, omdat
we genomineerd zijn.” Het kan op de
avond van de uitreiking zelfs dubbel
feest worden voor Bos Op Je Pad: ook
hoofdrolspeler Guy Derks is namelijk
genomineerd. Hij maakt kans op een
Muulke in de categorie Beste mannelijke grote rol. Judith en Natali zijn
er duidelijk over wat er gaat gebeuren
als ze de prijs winnen: “Dan gaan we
dansen en zingen en biertjes drinken.
En feesten, natuurlijk. Kom jij dan ook?”

Raadhuisplein Sevenum
“Waar is het feest? Daar is het
feest!”, zingen Judith en Natali terwijl
ze in polonaise door zaal de Baersdonck
lopen. Ze zijn blij met de nominatie van

‘hun’ toneelstuk Bos Op Je Pad. Vrijdag
15 juni vertrekken ze samen met hun
toneelvrienden naar het Munttheater in
Weert, waar D´n Aovend van ´t Muulke

plaatsvindt. “Dan gaan we in gala en
mogen we over de rode loper lopen”,
zegt Jacky Lemmen glunderend. De
toneelspelers van Theater Kleinkunst

Zaerums Beach
Event
Het Raadhuisplein in Sevenum wordt op zaterdag 16 en zondag 17 juni
volgegooid met zand en omgetoverd tot een strand. Op dit strand vindt het
Zaerums Beach Event plaats. Volleybalclub Athos ‘70 en voetbalclub Sparta
‘18 presenteren in samenwerking met de Sevenumse horeca een beachevenement.

AUTOBEDRIJF HANSEN
NIEUW!

OPEL BIJ HANSEN
IN VENRAY.

Als onderdeel van het Zaerums
Beach Event organiseert VC Athos op
zaterdag 16 juni het beachvolleybaltoernooi: met knarsend zand tussen de
tenen een poging doen om de bal van
de grond te houden. Het toernooi is
bedoeld voor iedereen.
De jeugd speelt vanaf 10.00
uur en de senioren vanaf 14.00 uur.
Op het Raadhuisplein gaan teams van
vier met elkaar de strijd aan voor de
Ummenthun Cup, de Cup Croes en niet
te vergeten de Wingerd Winner.
Naast inspanning is er op een
zandvlakte van 1.600 vierkante meter
ook een mogelijkheid tot ontspanning.
Tijdens en na het volleybalevent staat
er een beachbar. Zaterdagavond geven

Openingsweekend 15, 16 en zondag 17 juni

Autobedrijf Hansen is naast Nissan dealer sinds kort ook ofcieel Opel dealer.
Kom daarom op 15, 16 en zondag 17 juni langs tijdens ons openingsweekend om dit met ons te vieren

€ 3.500,- kortingsactie:
Tijdens het openingsweekend kunt u proteren van kortingen tot € 3.500,bij aankoop van een nieuwe Opel.

+ € 500,- extra inruilkorting
Autobedrijf Hansen
Keizersveld 2, Venray,
Tel: 0478 - 550990
www.autobedrijfhansen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 1,2; kms/liter: 8,8 – 83,3; CO2 gr/km 119 - 169.
Deze actie is niet combineerbaar met andere aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in onze showroom. Wijzigingen voorbehouden.

8050 01 005 Opel dealer HANSEN_DEF_1121 1

01-06-12 14:32

de Fishnet Stockings vanaf 21.00 uur
een rock ’n roll-optreden op het
beachpodium.
Zondag is voetbaldag. Sparta ’18
organiseert een beachsoccertoernooi. Afhankelijk van de leeftijdscategorie bestaat een team uit vier,
vijf of zes spelers. Om 10.00 uur is
de eerste aftrap, waarbij de jeugd
het spits afbijt. Rond 18.00 uur wordt
de finale bij de senioren gespeeld.
Na afloop zorgt de Holland Disco Show
voor de opwarming voor de wedstrijd
Nederland-Portugal. Die laatste is
op een groot scherm in het strandpaviljoen te volgen.
Voor meer informatie, kijk op
www.zaerumsbeachevent.nl
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Jeugdorkest BMBM naar
Luxemburg
Jeugdorkest BMBM vertrekt op zaterdag 7 juli voor de 32e keer voor een concertreis naar Luxemburg. Voordat
het zover is, vindt op zaterdag 16 juni een slotconcert plaats bij café Plein 27 in Maashees.
Het orkest BMBM bestaat uit zo’n
veertig jeugdleden uit Broekhuizen,
Maashees, Broekhuizenvorst en
Melderslo. Het slotconcert bij Plein 27

begint om 17.00 uur en wordt geopend
door fanfare Maashees. Aansluitend
verzorgt BMBM een optreden. In
Luxemburg staan in totaal elf concerten

De omgeving van het Mariakapelletje aan de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst is medio 2011 opgeknapt. Het Mariabeeldje in het kapelletje uit
1944 was door vandalisme en weersinvloeden aan restauratie toe.

gepland op diverse locaties.
Kijk voor het precieze programma
van BMBM en meer informatie op
www.bmbm.eu

Wonen in De Gouden Leeuw is nu wel heel BijZonder
luxe Appartementen in hartje Venray

Nu vanaf
€ 117.000,-

Herinzegening
Mariakapel

v.o.n.

Het beeld is nu gerestaureerd.
Op zaterdag 16 juni worden het
Mariakapelletje en het gerestaureerde
Mariabeeld rond 20.15 uur opnieuw
ingezegend. Stichting Kruisen en
Kapellen en Stichting Historische Kring
Broekhuizen-Broekhuizenvorst maken
deze inzegening mogelijk. Na een

welkomstwoord zal de Historische Kring
dan ook een toespraak geven. Hierna
volgt de onthulling. De pastoor zegent
het beeld en geeft een toespraak en
Stichting Kruisen en Kapellen sluit
de avond af. Het kerkelijk zangkoor
Broekhuizenvorst ondersteunt de plechtigheid muzikaal.

i.c.m.

Lekker naar de boer
bij de Vrije Akker
Zelfoogsttuin de Vrije Akker in Grubbenvorst doet op zaterdag 23 juni
mee aan de landelijke open dagen van ‘Lekker naar de boer’. Van 10.00 tot
13.00 uur zijn er naast de reguliere veldverkoop allerlei activiteiten op de
akker rondom het thema Oogsten en eten.
Tijdens de open dag van zelfoogsttuin de Vrije Akker geven de imkers
uitleg over de bijen en verzorgen ze
rondleidingen over de akker. De toegang tot de open dag is gratis.
Op vrijdag 29 juni, van 18.00 tot
20.30 uur, wordt op de Vrije Akker
een seizoensdiner voorbereid in de

LAAT U VOLLEDIG EN VRIJBLIJVEND INFORMEREN TIJDENS DE INFOAVOND

• Meer financiële armslag
• Geen concessies aan woongenot
• Rente voordeel tot 2,6%
• Veilig en voordelig te financieren
met NHG
www.bijzonderplan.nl

WOENSDAG
20 JUNI A.S.
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Modelappartement
Gouden Leeuwplein 38
5801 MN Venray

Kijk ook op onze website: www.eramaasregio.nl

bloementuin. De tuinders zetten hun
koksmuts op en serveren verrassend
gepresenteerd eten met bijzondere
drankjes.
Voor meer informatie, kijk op
www.lekkernaardeboer.nl of op
www.devrijakker.nl of mail naar
devrijeakker@gmail.com

Bridgecursus voor
beginners
Dit najaar wil Bridgeclub Sevenum een cursus organiseren voor beginnende bridgers. Elke maandagmiddag en woensdagavond wordt er
gebridged in De Sevewaeg. Het bridgen wordt voor de gezelligheid en de
ontspanning gedaan.
De club telt momenteel 115 leden
en heeft ruimte voor nieuwe leden. Het
bestuur laat weten dat de bridgeclub
geen lid is van de Nederlandse bridgebond, maar dat er wel volgens de
regels van de Nederlandse Bridgebond

gespeeld wordt. Tijdens de zomermaanden kunnen geïnteresseerden op
proef meedoen. Voor meer informatie
of aanmelding, neem contact op met
Jan Thijssen, bestuurslid van Bridgeclub
Sevenum, via 077 467 16 19.
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Hard aan de weg timmeren

Sponsor voor jeugd
TC Grubbenvorst
Dit jaar spelen alle jeugdleden van TC Grubbenvorst die uitkomen in een competitie in kobaltblauwe shirts met
de naam van hun nieuwe sponsor.

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

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

Alle soorten winter- Tuinplanten en
groenteplanten
bomen tot wel
(winterprei enz.)

Winterharde
palmen
2.50 meter hoog

€ 139.00
alle maten scherp geprijsd

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

uw Suzuki
anden
Voorzitter Eric Thissen en Loes Kessels toasten op de samenwerking op tennispark de Comert in Grubbenvorst
“Zowel Personato als
TC Grubbenvorst timmeren hard aan de
weg, vandaar deze samenwerking”,
aldus Loes Kessels, namens het
Venrayse bedrijf.

“TC Grubbenvorst is druk bezig om
de jeugd te stimuleren om te gaan tennissen. Door nauwe samenwerkingsverbanden met regionale bedrijven
willen we het tennissen laagdrempelig

en aantrekkelijk maken voor een breed
publiek. We hopen dan ook dat velen
de weg naar ons prachtige tennispark
zullen weten te vinden”, aldus de
voorzitter.

Dames 2 Hockey Club
Horst kampioen
Door: Hockey Club Horst
Het tweede damesteam van Hockey Club Horst heeft zondag 10 juni, na een enerverend seizoen, de titel gepakt
in de 3e reserveklasse. Zowel dames 2 als medekoploper Mierlo dames 3 gaven elkaar niks cadeau.

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

Uitv ering

& Organisatie

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/eefke

Doe mee!

3-daagse: 5-10-15 km zondag: 20 km
vrijdag 15 juni zaterdag 16 juni zondag 17 juni

554 900
nl
Resultaat van deze inspanningen
was het feit dat zij aan het einde
van het seizoen beiden alleen één
keer tegen elkaar hadden verloren.
De overige wedstrijden wonnen beide
ploegen, wat leidde tot een gelijk
aantal punten als eindresultaat.
Op de allerlaatste wedstrijddag
heeft Horst dames 2 laten zien waarom

zij het meeste recht had op de titel.
Met een score van 8-0 tegen Helmond
dames 6 kon Horst niet meer worden
ingehaald.

Winst noodzakelijk
Het doelsaldo van het Horster
damesteam (130) was uiteindelijk ook
hoger dan dat van concurrent Mierlo

(95). Maar winst tegen Mierlo was wel
degelijk noodzakelijk, omdat ook zij
verder alles gewonnen hadden.
Aangezien ook dames 1 kampioen
is geworden, zal voor beide teams op
zaterdag 16 juni een receptie plaatsvinden, vanaf 20.00 uur op de hockeyclub in Horst. Iedereen is uitgenodigd
om de dames te komen feliciteren.

www.wandeldriedaagse.nl
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Sparta ‘18 A1
promoveert naar
hoofdklasse
Door: Voetbalvereniging Sparta ‘18
Zaterdag 9 juni speelde de A1 van voetbalvereniging Sparta ‘18 tegen
Rood-wit ‘62 A1 uit Helmond, in Asten. Wie deze wedstrijd wist te
winnen, kreeg een ticket voor de hoofdklasse voor volgend seizoen.
Sparta ‘18 begon goed aan de
wedstrijd en kwam binnen 5 minuten
al op voorsprong. Een vrije trap van
Bart van de Riet werd goed ingekopt
door Pim Wijnhoven. Rood-Wit ‘62
werd wakker en ging voor de gelijkmaker. Eén schot eindigde op de paal.
Eén schot eindigde op de lat en een
bal werd van de lijn gehaald, maar
Rood-wit scoorde de 1-1 niet. De
ruststand was 1-0. Tijdens de tweede
helft ging Sparta beter voetballen
en hierdoor kwam de A1 op 2-0. Youri
Gijsen ging zijn man goed voorbij en
gaf een voorzet op Bart Schouten.
Die maakte de goal.
Een speler van Rood-Wit ‘62 trapte
hierop na. Het gevolg was een rode
kaart. Rood-Wit ‘62 moest verder met

tien man. Hierop ging Rood-Wit ‘62
achterin één op één spelen, waardoor Sparta ‘18 veel ruimte kreeg en
de 3-0 scoorde. Maar Rood-Wit ‘62
scoorde direct daarna vanuit de aftrap
met een prachtig doelpunt vanaf de
middellijn: 3-1.

Spanning terug
De spanning was weer een beetje
terug, maar paar minuten later was
het weer Sparta dat scoorde. Deze
keer scoorde Youri Gijsen en hier mee
was promotie een feit. Rood-Wit ‘62
scoorde nog 4-2, maar dat maakte
Sparta niet veel meer uit. De A1 van
Sevenum gaat naar de hoofdklasse
door in Asten te winnen van Rood-Wit
‘62 uit Helmond.

HZPC in Amsterdam
Relaxfauteuil “Wesly”
in de maten S-M-L
van € 1799.VOOR € 1599.-

Judith en Manon
op Nederlandse
Kampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC
Na een vroege aankomst vrijdag 8 juni om 07.45 uur in Amsterdam,
mochten Judith van Meijel en Manon Koster van zwemvereniging HZPC uit
Horst starten op het Nederlands kampioenschap. Hun eerste afstand was
200 meter wisselslag.

2½-zits “Jack”
in vele kleuren
van € 719.VOOR € 647.-

fauteuil “Lisa
in vele kleuren
van € 495.VOOR € 445.445.

Relaxbank “Ronda”
met 2 motoren
van € 2282.VOOR € 2053.2053.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Manon zwom in de categorie
jeugd. Ze verbeterde haar persoonlijk
record met één seconde en finishte in
een tijd van 2.36.36, goed voor een
14e plaats. Judith zwom in de categorie
senioren open. Ze finishte haar race
in een tijd van 2.26.11, ruimschoots
voldoende voor een kwalificatie in de
B-finale.
’s Middags in de B-finale was Judith
goed op dreef. Ze verscherpte haar
persoonlijk record naar 2.25.44 en
eindigde daarmee op een verdiende
10e plaats.
Zaterdag mocht alleen Manon aan
de start verschijnen op de 200 meter
vrije slag. Ze stond als 48e en laatste
zwemster ingeschreven. In een goed
opgebouwde race zwom ze, in een

persoonlijk record, naar een tijd van
2.18.89. Hiermee eindigde ze op een
verdienstelijke 36e positie.

Ontspannen en goed
gezwommen toernooi
Zondag stond voor beide zwemsters
de loodzware 400 meter wisselslag op
het programma. Manon zwom in de
ochtend naar een tijd van 5.35.46 en
een 10e plaats. Judith had zich door
haar scherpe inschrijftijd rechtstreeks
geplaatst voor de finale. Zij zwom
’s middags in een tijd van 5.09.82 naar
een 6e plaats.
Trainer Paul Goddery, Judith en
Manon kijken terug op een ontspannen
en goed gezwommen toernooi.
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TC Grubbenvorst

Tennnisclub viert
drie kampioenschappen

Zonne-energie bespaart geld
Voorbeeld: 5m2, opbrengst 690 Kwh,
verbruik 3500 Kwh.

Door: Tennisclub Grubbenvorst
Op 2 en 3 juni werden de dames 17+ en het gemengd team t/m 17 van tennisclub Grubbenvorst al kampioen.
Afgelopen weekend stond in het teken van de laatste kanshebbers: de meisjes t/m 17. Tegenstander was ‘angstgegner’ Apollo uit Sevenum.

Aankoop prijs
Subsidie
Totaalkosten
Rendement in 15 jaar

Besparing
JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

€ 1.395,00
761,25
€
633,50
€
€ 2.277,00

€ 1.643,25

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

VADERDAG AKTIE

14, 15 EN 16 JUNI

Beiden teams wisten tot afgelopen
weekend alle wedstrijden naar zich toe
te trekken en hadden dus nog geen
enkele verliespartij geïncasseerd. Met
een hoger puntensaldo had het team
uit Grubbenvorst de betere kaarten
voor het kampioenschap in handen,
maar de partij tegen de directe aartsrivaal mocht niet verloren worden.

Gelijkspel genoeg
Een gelijke stand zou voor de
Grubbenvorster tennisclub voldoende

zijn voor het binnenhalen van het derde
kampioenschap voor de club. De tennisvereniging uit Grubbenvorst onder
aanvoering van kersverse trainer Andy
Pas boekte al de nodige successen.

Beslissende
singlepartij
In een zinderende finale van begin
tot eind werd de strijd beslist. Na een
1-1 uit de dubbelduels werden ok de
volgende twee single-wedstrijden

gelijk verdeeld. Het kampioenschap
moest dus beslist worden in de volgende singlepartij. Deze werd in het
voordeel van TC Grubbenvorst beslecht.

IEDER 2E HERENARTIKEL
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

van
huis
uit

Winst was binnen
De winst was binnen en het eerste
kampioenschap in de nieuwe outfit
kon gevierd worden. De opgave in de
laatste partij vanwege een blessure
als gevolg van de slijtageslag die had
plaatsgevonden, maakte de feestvreugde er niet minder om.

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

DTC Speedchallenge races

Van Leuven tevreden na
dubbelprogramma Assen
Door: Van der Sleen/ Gebben-racing
Coureur Kevin van Leuven uit Swolgen was na het dubbelprogramma in de DTC Speedchallenge races tevreden
over het verloop van de twee wedstrijden. Met de 5e plaats in de eerste race en een 6e plek in de tweede
schroefde Kevin van Leuven zijn puntentotaal op naar 50 punten. Hij staat nu op slechts een punt van de 4e
plaats in het tussenklassement.
Na een schuiver in de vrije
training op zaterdag wist Kevin zich
als vijfde te kwalificeren. Hiermee
was hij niet ontevreden. “Als je na
de crash tijdens de vrije training in
de morgen nog wat lichamelijke
ongemakken hebt, je dat mentaal
even moet verwerken en met een
klein technisch ongemak te maken
krijgt, kun je tevreden zijn met de
vijfde startplek.” Zowel in de eerste
als in de tweede wedstrijd vormden
Bovee, Walraven en Voskamp al snel
het leidende trio. Van Leuven moest
gaandeweg de eerste race steeds
meer terrein prijsgeven en ging

het gevecht aan om de vijfde plaats.
Enkele ronden voor het einde reed Van
Leuven bij het groepje weg en liep zelfs
behoorlijk in op de man op de vierde
plaats, Kervin Bos. “Ik was op het laatst
duidelijk sneller dan Bos, maar dit was
het maximale wat ik eruit kon halen.”
De race werd gewonnen door Leon
Bovee.

Banden op hun eind
Voor race twee werd een andere
bandenkeuze gemaakt en voor zachter
rubber gekozen. Van Leuven kende
een prima start en lag even derde.
Hij viel terug naar de vijfde plaats en

kon zich weer niet bemoeien met
zijn voorgangers. Wel moest hij de
strijd aangaan met Wayne Tessels.
Van Leuven schakelde verkeerd en
de banden waren op hun eind. Hier
maakte Tessels dankbaar gebruik van.
Van Leuven kijkt uit naar de volgende race in het ONK. “We moeten
dan verder richting de top zien te
komen.” Daarvoor wordt er nog
een extra training ingelast. “Daarin
moeten we vooral de banden goed
testen want het verschil met de top is
nog te groot. Er zal zeker een seconde
af moeten en als dat gebeurt kunnen
we ons meten met de top.”

www.proteion.nl
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Medicine Wheel Gathering in Sevenum
Stichting Medicine Wheel uit Weert organiseerde van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni de Medicine Wheel
Gathering, een bijeenkomst voor indianen uit heel de wereld. Stammen uit Zweden, Noord- en Zuid-Amerika
trokken naar De Schatberg in Sevenum om mensen kennis te laten maken met hun cultuur.

Nederland 40.000 indianen wonen,
maar dat veel mensen dat niet weten.
“De belangrijkste redenen waarom de
indianen uit South-Dakota, de Antillen
en Suriname hierheen komen, hebben
met bewustwording te maken”, zegt ze.
Zo strijdt een Lakota-indiaan
genaamd Goodshield tegen het uitsterven van de buffels in Yellowstone
in South-Dakota, voornamelijk omdat
ze op grote schaal geslacht worden.
Ook hopen veel van de deelnemers
aan de gathering bewustwording te
kweken voor de zogenaamde ‘water
rights’. Tonnie: “Vooral bij de Navajo is
dit een doorgaand probleem.” Water

rights hebben betrekking op toegang
tot water. De Navajo blijven strijden om
gelijke rechten tot dit water. “Aandacht
vragen voor deze situatie is het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten.”
Hoewel bewustwording de belangrijkste insteek voor de organisatie
is, zijn de meeste bezoekers vooral
geboeid door de zang en dans. De indiaan die net nog de eerste aarzelende
bezoekers op de been kreeg, heeft
ondertussen al zo’n dertig toeristen aan
het dansen gekregen.
Voor meer foto’s van de
Medicine Wheel Gathering, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Maison du Malheur
Zaterdag 16 juni zal het Walhalla voor even een rokerige Amerikaanse
nachtclub uit het begin van de vorige eeuw lijken, dankzij jazz-, blues- en
rootsband Maison du Malheur. Geen eindeloze solo’s of oude mannen
met baarden, maar swingende, vuige en bovenal dansbare rootsmuziek
met als blikvanger een tuba in de rol van de basgitaar.

“Deze jongedame imiteert met deze
dans de ontpopping van een vlinder uit
een cocon. Met haar gefladder geeft
ze de snelheid van de vlinder weer”,
vertelt een Noord-Amerikaanse indiaan
over zijn 13-jarige collega.
Drie grote tipi’s flankeren het

terrein bij De Schatberg, waar op een
grasveld kraampjes staan, workshops
worden gegeven en wordt gedanst en
gezongen op traditionele wijze. Zo’n
tien toeschouwers staan een beetje
aarzelend op en dansen mee op uitnodiging van een van de indianen.

Verderop bij het kampvuur worden
workshops gegeven met woestijnbuizerds. Tonnie Vossen van stichting
Medicine Wheel staat toe te kijken.
“Indianen voelen zich thuis dicht bij de
natuur, bij water en bos, en dus ook
hier in Sevenum.” Ze vertelt dat er in

Het optreden van Maison du
Malheur belooft een topavond te
worden. De zaal opent om 20.00 uur.
De band begint rond 22.00 uur aan
haar eerste set. Het publiek kan zich
even in het New York van de jaren 30
wanen, maar dan wel zonder sigarettenrook, want dat is nou eenmaal

de wet. Voor meer informatie, kijk op
www.maisondumalheur.com
Op zaterdag 30 juni vindt de laatste editie van Dansvoer van dit seizoen plaats. Het wordt een schuimige
editie, dus, zoals de programmeur van
de soos zegt: “Zorg dat dien shagbeul
waterdicht is.”

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

Het wordt weer zomer!
Bij besteding van € 10,aan sokken

1 dameslegging
n
e
k
sok
naar keuze kado!
KRAAM
truusjeswenskaarten
Dus tot dinsdag op de markt in Horst!

voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!
Altijd de nieuwste collectie
Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

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

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

Puur genieten!
Zacht belegen (de lekkerste jong belegen kaas) kilo 7,95
Oude Hollander 500 gr 5,50
(14 maanden oude goed snijbare kaas)

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

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

BEDMODE BADMODE TAFELMODE
EXTRA GROTE

sTRAndlAkEns

Theo van Eeuwijk
div. dEssins mAAT 100X180

in EEn mOOiE kwAliTEiT 500 GRAm m2.

nORmAAl E 18,95

nU E 10,00

NEN!
ANEL IS BIN
DE NIEUWE COLLECTIE F L
| SLOPEN
Deze actie is gelDig op De DinsDagmarkt in Horst

WIJ STAAN Al meer dAN 25 JAAr op de WeekmArkT
vAN HorST
LAKENS
| HOES
NS AlTIJd
| LA
u KE
SpreekT
meT de dIrecTeur zelf.
EKKENgoed
TRoNTHoud
OVEReN
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Presentatie tweede boek Wiek Lenssen

Bloedgoud: Nederlandse geheimen geopenbaard
Wiek Lenssen presenteert op woensdag 20 juni zijn nieuwe boek
Bloedgoud in de bibliotheek in Horst. Hij vertelt over het boek en de
werkelijkheid achter het verhaal. Het werk van de filmmaker, fotograaf en
schrijver uit Swolgen gaat vaak over de frictie tussen inheemse culturen en
grote multinationals. Bloedgoud is zijn eerste fictieve roman.

het verhaal van Nieuw-Guinea, waar
multinationals het land en de Papua’s
exploiteren voor de goudmijnen, er ook
in verwerken. Met deze thriller hoop ik
een breder publiek te bereiken.”
Middels een terugblik in het boek
kan Lenssen een situatie aanstippen
waar hij al jaren onderzoek naar doet
en zich zorgen over maakt. “De rijksten
willen steeds rijker worden, ten koste
van inheemse stammen. In veel situaties zijn grondstoffen, inheemse bevolking, multinationals en militairen de
basisingrediënten voor veel ellende.”
Ook de betrokkenheid van de

koninklijke familie schuwt hij niet.
“Wist je dat de koningin een enorm
eigen vermogen heeft? In 2000 was
dat nog 7 miljard gulden. Veel komt
uit de goudmijnen in onder andere
Nieuw-Guinea. Veel Nederlanders zijn
naïef en denken dat de koningin alleen
een ceremoniële functie heeft. Maar
de gouden koets is een sprookje waar
wij mee zoet gehouden worden. Als
je zo rijk bent en zoveel aandelen in
bijvoorbeeld de mijnbouw hebt, heb
je veel meer invloed dan alleen lintjes
knippen.”
Wiek kan een groot deel van zijn

verhaal onderbouwen aan de hand van
feiten uit de geschiedenis. Een deel blijft
echter gissen. “Sommige informatie,
daar kom je gewoon niet bij, dat zijn
witte vlekken.” Die frustratie van de
schrijver loopt naadloos over in de frustratie van de hoofdpersoon in zijn boek.
Ook deze zoekt naar harde bewijzen.
“Omdat die er niet allemaal zijn, vond
ik het verhaal beter in fictie. Ik hoop
wel dat het verhaal vragen oproept en
dat er wellicht anderen ook over gaan
denken.” De presentatie bij BiblioNu in
Horst begint om 19.30 uur. De entree is
gratis.

Week van de Roos op Floriade
Stichting Rozendorp Lottum organiseert van woensdag 20 tot en met 27 juni de Week van de Roos. In
tegenstelling tot eerdere jaren vindt de Week deze keer plaats op het Floriadeterrein De Week van de Roos wordt
op woensdag 20 juni om 12.00 uur officieel geopend door Floriadedirecteur Paul Beck, voorzitter van stichting
Rozendorp Lottum Jan Huijs en de Lottumse Rozenkoningin.
De opening is bij de Floriade-Main
Street. Na het officiële welkom wordt
de Week van de Roos voortgezet bij
het paviljoen van de Raad voor de
Boomkwekerij. In het paviljoen Close
2 green, closer 2 life krijgen bezoekers
van de Floriade tijdens de Week van de
Roos praktische tips van de Lottumse
rozentelers, die ook oculeerdemonstraIn Bloedgoud worden thema’s die
Wiek belangrijk vindt op een verhalende manier verteld. Veel van het
boek is uit het leven van de Swolgense
documentairemaker gegrepen. Tijdens
de lezing zal Wiek ingaan op de relatie
tussen zijn werk en de werkelijkheid.
In de literaire thriller wordt een
zoon van een Nederlandse goudmijnmagnaat ontvoerd op de Filippijnen.
Die zoon neemt de lezer mee naar
zijn jeugd in Nieuw-Guinea, de laatste
Nederlandse kolonie. Een documentairemaker ontdekt geheime samenzweringen over de Grasberg, een grote
goudvoorraad. “Het verhaal werpt
licht op onverklaarde gebeurtenissen
tijdens de Nieuw-Guinea Crisis, het
dramatische volksgericht in 1965 in
Indonesië en de huidige mijnbouw in

Zuidoost-Azië” laat zich lezen op de
omslag. Hoewel het een roman betreft,
heeft Lenssen veel van het boek op de
werkelijkheid gebaseerd. “Ik heb mijn
eigen ervaringen bij elkaar gebracht
en geprobeerd er een verhaal van te
maken om zoveel mogelijk mensen te
bereiken.”
Lenssen was met zijn gezin in
de Filipijnen voor een documentaire
voor de Verenigde Naties, toen de
noodtoestand werd uitgeroepen. “Ik
werkte aan een film over de Igorot en
hun cultuur. De situatie werd steeds
dreigender nadat een coup gepleegd
was. Zo dreigend, dat we besloten
ervan door te gaan.” Het verhaal over
zijn reis klinkt al als een boek. “Ik heb
het ook eerst proberen te schrijven als
non-fictie, maar dat lukte niet. Ik wilde

Op het terras van In de Witte Dame in Grubbenvorst wordt op zondag
17 juni tussen 18.00 en 20.30 uur een optreden gegeven. Nadara speelt
Hongaarse volksmuziek en zigeunerbruiloftsmuziek. Deze zeven
muzikanten en dansers houden vast aan de tradities van hun voorouders.
Nadara brengt het traditionele
erfgoed met eigen arrangementen en
een eigen, vernieuwend instrumentarium, met de unieke Nadara-sound
als gevolg. Hun originaliteit, nauwkeurigheid en gevoeligheid leveren
het bewijs van een minutieuze arbeid
en een grote toewijding. Het repertoire
van Nadara is hoofdzakelijk gebouwd
op oorspronkelijke zigeunermelodieën
en wordt gezongen in het Romanes.
Aan het karakteristieke traditionele
Transsylvaanse dorpsorkesttype, waar
viool, kontra en contrabas een rol
in hebben, voegden zij accordeon,

saxofoon, cimbaal en percussie toe. De
dans, zeer aanwezig in de zigeunercultuur, maakt de muziek compleet.
Hierdoor wordt de muziek goed te
begrijpen. Dankzij de eigentijdse en
opzwepende gipsy-beat veroverde
Nadara eerst de lokale bruiloftsmarkt in Transsylvanië en daarna
de wereldpodia in geheel Europa.
De band behaalde grote successen
op het Sziget-festival in Budapest,
het filmfestival in Cannes, in het
Tropenmuseum en het Concertgebouw
en op vele andere internationale podia
en festivals.

naar de Floriade verhuisd, zodat ook
daar de bezoekers de vele voordelen
en mogelijkheden van de potrozen
kunnen ontdekken. Er wordt dit jaar
een recordaantal potrozen ingezonden
door Nederlandse, Duitse en Belgische
rozenbedrijven. Naast de jury kan ook
het publiek de rozen keuren middels
jureringsformulieren.

OJC Phoenix presenteert:
Za
23-6
Open:20.00uur

Van Gogh

She’s got legs
Zo
24-6 PIGtail
Open:16.00uur

Brengt je naar de
Hegelsome kermis!
En Uiteraard...
...Ook weer terug!
www.hetmaasdal.nl

Patatje metal

MA De Gebroeders Rossig
25-6
Open:20.00uur

Zigeunermuziek op
Grubbenvorster terras

ties geven. Ook zijn de Rozenkoningin
en haar Rosalotjes op het park aanwezig
om met bezoekers op de foto te gaan.
Op donderdag 21 juni start de VKCkeuring van de allerbeste Nederlandse
en Duitse potrozen om 08.30 uur. Deze
potrozenkeuring, die normaal gesproken
in de toprozentuin van De Rozenhof in
Lottum plaatsvindt, is dit jaar speciaal

di
26-6
Open:20.00uur
gratis entree

Dries Roelvink
Phoenix Biergarten XXL
Mit

Appie Heino und einer mystery guest

En met DJ Gurde en DJ Tack-it
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Speciaal quiltcafé en
kinderworkshop
Elke derde vrijdag van de maand organiseert Museum de Kantfabriek
een quiltcafé. Op vrijdag 15 juni om 14.00 uur wordt een Show en Tell
georganiseerd. Hier worden verschillende quilts getoond.
Tijdens het quiltcafé zijn vele soorten quilts te bewonderen. Daarnaast
wordt de mogelijkheid geboden om
zich aan te melden voor de basiscursus quilten die in september van start
gaat. Mensen die zelf een quilt willen
showen kunnen contact opnemen via
077 398 16 50 of via kantfabriek.rina@
gmail.com Daarnaast geeft Patricia
Boerhave een workshop voor kinderen. De workshop grimeren, schminken, pruiken en kostuums maken is
op zaterdag 30 juni om 14.00 uur. Met

Proef de Streek-festival
in Grubbenvorst
Stichting Gewoën Grubbevors organiseert op vrijdag 22 juni de eerste editie van een nieuw evenement in
Grubbenvorst: het festival Proef de Streek.

materialen als folie, lakens, vuilniszakken, grime- en schminkspullen ondergaan de kinderen een metamorfose en
veranderen in koning(inn)en, ridders,
zombies of piraten. Kinderen die
thuis spullen hebben liggen die van
pas kunnen komen, zoals bijzondere
schoenen, een pruik, hoed, sieraden
of een zwaard worden verzocht deze
mee te brengen. Opgeven voor de
workshop kan tot 23 juni via cursus@
kantfabriek.nl of via een telefoontje
naar 077 398 16 50.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

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

www.dms-service.nl

deze week do vr za
Oranje tompoucen

8+2
GRATIS

4+1
GRATIS

Witte (doel)puntjes

volgende week ma di wo
7.60

Brood- en Banketbakkerij
patronaat 13c Horst
tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

6.75

Bezoekers van dit festival kunnen streekproducten zien, proeven
en kopen. Vanuit een stretchtent in
het Ursulinepark presenteren diverse
producenten en handelaren uit de regio
hun streekproducten en -gerechten.
De eerste versie van Proef de
Streek is ook de finale van het Floriade
Kids Project, een educatief project voor

de kinderen van de Grubbenvorster
basisscholen over streekproducten en
agribusiness. Op vrijdag 22 juni sluiten
de 300 basisschoolleerlingen het
project af.

Excursie aspergeteelt
Een groot deel van de leerlingen
brengt onder meer een bezoek aan

aspergeteler Ton Besouw voor een
excursie op de aspergevelden en uitleg
over aspergeteelt. Rond 14.45 uur
brengen alle kinderen op het Proef de
Streek-festival een ode aan de streek.
Iedereen is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Het Proef de
Streek-festival is op vrijdag van 14.00
tot 19.00 uur, entree is gratis.

Zomercarnaval in Horst
Het zomercarnaval wordt op zaterdag 16 juni gevierd in en rondom café De Beurs in Horst. Om 18.11 uur start de
optocht, die dezelfde route volgt als de optocht van het ‘reguliere’ carnaval. Het tamboerkorps van Jong Nederland
begeleidt de optocht.

Open ananasvlaai

Rozijnenbollen

4+1
GRATIS

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Grasmatjes Gemarineerde hamlapjes 100 gram € 1,25
Stekelenburgers
100 gram € 1,15
Als reserve “Dirk Kuijtjes”

Gegrilde varkenshiel
Slagers frikandellen

€ 1,25
100 gram € 1,15
100 gram

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

Opgave voor de optocht gaat
gemakkelijk: dat kan nog tot uiterlijk
17.45 uur. Na de optocht is het om
19.11 uur tijd voor de receptie van
de zesde zomerprins Ger I (Ger van
Helden), zijn prinses Hennie en adjudanten Robbert en Maikel.
Om 20.11 uur start de rest van

het programma. Er zijn optredens van
joekskapel Ald Iezer, zangduo’s Ivan
en Frank, Chris en Sven en Joske en
Jori.
Daarnaast verzorgt de zomeravond-dansgarde onder leiding van
Laura Jacobs een optreden en is er
muziek van Topatinga uit Reuver,

D’n gruntenboor oet Hôrs mit zien
kammeröj oet Bliërick, Thei en Marij,
Thijssen en Co, Bert vaan Alberts
Toën (Bvat) en Weej Dreej. De
avond wordt georganiseerd door de
Moandaagoavundclub van De Beurs.
Zij nodigen iedereen uit het zomercarnaval te bezoeken.
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Allemaal Americaanse
auto’s

150 jaar Limburgse
historie

Vriendenclub De Peelcruisers organiseert van 15 tot en met 17 juni het twaalfde All American Wheels op het
evenemententerrein in Kronenberg. All American Wheels is een grote show van Amerikaanse auto’s, trucks, trikes,
Harley-Davidson motoren en customcars. Ook zijn er verkoopstands met auto-onderdelen, kleding, modelauto’s,
neonverlichting, country- en westernartikelen en jukeboxen.

Op dit moment is in Museum De Locht in Melderslo een tentoonstelling ingericht onder de titel Een boekje Open. Deze expositie heeft
betrekking op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in
Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950.
Er zijn in die periode tal
van veranderingen opgetreden.
Bijvoorbeeld op het terrein van het
boerenleven, de vakbonden, het
onderwijs en het landschap veranderde er veel. In 150 jaar is een
ontwikkeling van karrenspoor tot
A73 te zien, en van keuterboer tot
agrarische ondernemer.

Op het binnenterrein is op zondag
17 juni een optreden van de groep
Vurdewind met een muzikale reis
door diverse landen. Zij spelen veelal
folk- en countrymuziek. Museum
De Locht is alle dagen van 11.00 tot
17.00 uur open.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Expositie Eigen Stijl
Hobbyschilderclub Eigen Stijl uit Horst houdt een expositie van eigen
werk. Op zaterdagmiddag 16 juni kan men van 14.00 tot 17.00 uur de
kunst komen bezichtigen.
De twee groepen van de hobbyclub
schilderen onder begeleiding van kunstenaresse Alice Eenhoorn uit Baarlo. Zij
wilden hun producten een keer tonen
aan belangstellenden. Het schilderen

Als spektakelstuk heeft deze editie
de Unicycle Racers. Dit zijn gemotoriseerde éénwielers die in een dragracecompetitie beslissen wie de snelste
motor heeft en wie het meeste lef
heeft. De modderbak ontbreekt ook
dit jaar niet voor de zandhazen. Deze
crossers trotseren de modder, zand en
liters water.
Op het hoofdterrein is een grote
open ruimte vrijgehouden voor de
opstelling van The Rod & Custom
Nationals 2012: de bezitters van
zelfgebouwde zogenaamde custom-

voertuigen. Van elk exemplaar is er
maar één op de wereld.
Verder is op het hoofdterrein ook
een podium gebouwd waar op vrijdagavond de eerste band optreedt. Op
zaterdagavond treedt de powerrockcoverband Prinz Klauz op. Dit is een
band die in de finale stond van de
Clash of the Coverbands. Daarnaast
staan nog diverse bands op het programma, maar de meeste aandacht
gaat uit naar de voertuigen. Om dit
kracht bij te zetten is er weer een
prijzenpot van 1.500 euro. Deze prijzen

worden aan de normale voertuigen
en de custom-voertuigen uitgereikt.
De winnaars worden aangewezen door
een deskundige jury en ontvangen
250 euro.
Voor de kinderen is het Childsplayterrein. Vrijdag gaan de poorten om
12.00 uur open. Zaterdag is van 10.00
tot 18.00 uur de Big Street Party en
het avondprogramma is van 20.00 tot
01.00 uur. Zondag is het terrein open
van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.allamericanwheels.com

Terrasconcert
Griendtsveen
Fanfare Renantia uit Griendtsveen presenteert een terrasconcert in
EK-sferen. Onder leiding van Geert Nellen spelen zij op maandag 18 juni
om 19.30 uur op het terras van Herberg De Morgenstond in Griendtsveen.
De fanfare geeft dit concert in
samenwerking met leerlingen van
de basisschool die Muziek in de Klas
hebben gevolgd. Zij spelen muziek in
de EK-stemming zoals Koning Voetbal,
Viva Hollandia en Super Sjoene Daag,

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per augustus op zoek naar een:

redacteur

gebeurt in een hobbyruimte, maar bij
mooi weer wordt de expositie naar
de tuin verplaatst. De expositie wordt
gehouden op Deken Creemersstraat 79
in Horst. Entree is gratis.

maar ook bekende sfeermuziek van
onder andere Robbie Williams en
Fluitsma en Van Tijn.
Bij slecht weer wordt het terrasconcert een week uitgesteld naar
maandag 25 juni.

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

m/v voor 32-36 uur per week

Je uitdaging
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bijt je vast in een onderwerp en weet het duidelijk en helder op te schrijven;
■ je draagt onderwerpen voor het nieuwsblad aan;
■ je fungeert samen met andere redacteuren als gezicht van
HALLO Horst aan de Maas naar de lezer toe;
■ je bezoekt (in overleg) evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
■ je hebt gevoel voor nieuws en weet wat er speelt binnen
de gemeente Horst aan de Maas;
■ je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel medewerkers en
vormgevers van HALLO Horst aan de Maas.

Wie ben je?
■ je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd en/of hebt
meerdere jaren ervaring als redacteur;
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bekend met de regio;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent flexibel;
■ je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is en je bent bereid
om ook in de avonduren en in het weekend werk te verrichten.

Wij bieden
■ een dynamische werkomgeving;
■ in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor
maandag 2 juli a.s. via e-mail: vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. redacteur.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman van Aalst,
telefoon 077 396 13 52.

Wiel en Angelique Friesen

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

www.aspergeboerderij-friesen.nl

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

www.verkoeijen.nl
Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, info@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

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

30

cultuur
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Griendtsveen

Horst

ma 18 juni 19.30
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie:
Herberg de Morgenstond

vr 15 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Terrasconcert

Quiltcafé: Show and tell

Wandeldriedaagse

wo 20 juni 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 15 t/m zo 17 juni
Organisatie: Stichting
Wandeldriedaagse Horst
Locatie: Horst en omgeving

Grubbenvorst
Workshop Kruiden in
de tuin

Openstelling museum
wo 20 juni 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 15 juni 09.45-11.45 uur
Locatie:
Zelfoogsttuin de Vrije Akker

Dorpsraadvergadering
Zeskamp

wo 20 juni 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 17 juni 10.00-16.30 uur
Organisatie:
sportverenigingen
Locatie: Voetbalterrein GFC ‘33

Broekhuizen
Wandeling door
het Schuitwater

Open dag

wo 20 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: Theetuin de
Roode Vennen

zo 17 juni 12.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting
de Naobere
Locatie: de woonboerderij

Broekhuizenvorst

Kioskconcert

Inzegening Mariakapel
za 16 juni 20.15 uur
Organisatie: stichting Kruisen
en Kapellen en stichting
Historische Kring BroekhuizenBroekhuizenvorst
Locatie: Swolgenseweg

Evertsoord

Gezamenlijke collecte
do 14 t/m za 16 juni
Locatie: dorp

Boeken- platen- en cdmarkt
za 16 juni 11.00-17.00 uur
Organisatie: Vrienden van
Elzenhorst
Locatie: Verpleeghuis Elzenhorst

Spinning Marathon
za 16 juni 13.00-16.00 uur
Locatie: Rongen sport

Expositie Eigen Stijl
za 16 juni 14.00-17.00 uur
Organisatie:
hobbyschilderclub Eigen Stijl
Locatie:
Deken Creemersstraat 79

di 19 juni 19.30 uur
Organisatie: Harmonie
St. Joseph
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Dorpsraadvergadering
wo 20 juni 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Zomercarnaval
za 16 juni 18.00 uur
Organisatie:
Maandagavondclub De Beurs
Locatie: Gasthuisstraat en
café De Beurs

Kampioensreceptie

Hegelsom

za 16 juni 20.00 uur
Locatie: Hockey Club Horst

za 16 juni 20.00 uur
Organisatie: The Black Eagles
Locatie: Zaal Debije

That 70s Swing

Country-linedance avond
za 16 juni 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Boekpresentatie Wiek
Lenssen
wo 20 juni 19.30 uur
Locatie: BiblioNu

Kronenberg

Gezamenlijke collecte
t/m za 16 juni

All American Wheels
za 16 en zo 17 juni
Organisatie: de Peelcruisers
Locatie: evenemententerrein

Lottum

Muziek in de Klas-concert
wo 20 juni 19.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie
Locatie: café-zaal Harmonie

Meerlo

leegverkoop
alle kinderschoenen

00

€ 35,

do 21 juni
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Zaerums Beachevent
za 16 en zo 17 juni 10.00 uur
Organisatie: VC Athos en Sparta
‘18
Locatie: Raadhuisplein

Hypnose familieshow
za 16 juni 20.00 uur
Locatie: de Wingerd

Maison du Malheur en The
Hooleys
za 16 juni 22.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Wandelvierdaagse

vr 15 t/m zo 17 juni
Organisatie: Volleybalclub Set Up
Locatie: strandveld

vanaf do 21 juni
Organisatie: Jongerengilde
Locatie: omgeving

Portugal – Nederland op
groot scherm

Swolgen

zo 17 juni 20.45 uur
Locatie: OJC Merlin

Thema-avond
vredesmissies
di 19 juni 19.30 uur
Locatie: zalencomplex ‘t Brugeind

Afscheid Cherry Bomb
za 16 juni 20.30 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Nederland – Portugal op
groot scherm

Melderslo

zo 17 juni 20.45 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 17 juni 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

Optreden Vurdewind

or
Ook vo !
n
le
steunzo

wij gaan verbouwen!

dames en heren schoenen met korting tot wel

Openbare dorpsraadsvergadering

Beachvolleybaldagen

dames • heren • junior • comfort

grote

Meterik

70%

PAST Schoenen | Hoofdstraat 14 | Horst | www.pastschoenen.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Verloskundige zorg
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

09.45

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Voor 50+ Vrouwen met talent
(Voor werk)

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Of u wilt graag voor uzelf beginnen. Om u op weg te helpen, bent u

Maak werk van uzelf!
Voor 50+ vrouwen die al langere tijd geen
betaald werk hebben gedaan

• U krijgt advies van organisaties en ondernemingen uit de regio
• U krijgt bovendien een gratis kleur- en stijladvies!

Kom naar de MaakWerk-bijeenkomst op
woensdag 27 juni van 14.15 – 17.00 uur. (inloop vanaf 14.00uur)
Locatie: UWV WERKbedrijf Werkplein Venlo,
Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo.
De toegang is gratis.

Rehoboth
zondag

U denkt dan misschien aan een betaalde baan.

• U ontmoet andere 50+ vrouwen die betaald werk willen

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Minder zorg voor ouders?

welkom op de MaakWerk-bijeenkomst!

Meterik
zaterdag

Eindelijk tijd voor uzelf?
De kinderen de deur uit?

Meld u nu aan via
www.maakwerkvanuzelf.nl.

Maak werk van uzelf! U staat er niet alleen voor.

Aanmelden bij voorkeur via www.maakwerkvanuzelf.nl of via de bijgevoegde bon
Ja, ik meld mij aan voor de MaakWerk-bijeenkomst in Venlo op woensdag 27 juni

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

Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Kronenberg

zaterdag
woensdag

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 juni
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

19.15

Griendtsveen

Melderslo

Tandarts

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

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

(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

(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

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

www.haardstede.nl

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

Zie voor openingstijden

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Naam: ................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: .....................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Graag opsturen in een envelop zonder postzegel naar: PCOB- t.a.v. W. Nijland, Antwoordnummer 2406, 8000 VB Zwolle

32
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PANNINGEN • MAASBREE
ASTEN • HORST • SOMEREN
GRUBBENVORST

Deze aktie is geldig
tot 01-01-2013

Panningen
Maasbree
Asten
Horst
Someren
Grubbenvorst

Dit jaar staat de 5
bij ons centraal, want
5x11

Thijs Broekmans
wordt 55 jaar!

5x10

Caroline Broekmans
wordt 50 jaar!

25

Thijs & Caroline
Broekmans

Heb jij dit jaar een zelfde jubileum of feest ?
Kom dan naar Broekmans voor een gratis vlaai, om jouw feest compleet te maken!
Wij schenken namelijk deze mensen een overheerlijke vlaai. Hierbij heb je de keuze
uit kruimel-, kersen- of abrikozenvlaai.

knip uit en plak op de kalender!

Gratis vlaai!

Tegen inlevering van deze bon en op vertoon van identiteitsbewijs*
Naam: ........................................................................................................................................................................
Straat: ........................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Gelegenheid: ....................................................................................................................................................

* Let op deze bon is alleen in
te leveren voor een kruimel-,
kersen- of abrikozenvlaai.
Max. 1 vlaai per klant.

Max. 1 vlaai
per klant,
1 dag van te voren
reserveren

Heerlijk Limburgs genieten

