2

0

1

barbecue.nl

16
05
3

A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Sevenumse jeugd knapt
ontmoetingsplek op
Jongeren uit Sevenum staken op zaterdag 11 mei
onder begeleiding van jeugdwerk Synthese de handen
uit de mouwen. Zij begonnen aan de renovatie van hun
hangplek, de JOP.

De Jongeren Ontmoetings Plek
(JOP), die tussen de skatebaan en de
blokhut van Jongeren Gilde Sevenum
ligt, was dringend aan een opknapbeurt

toe. Anton van der Heijden, werkzaam
bij stichting Synthese, maakt zich sterk
voor de renovatie en ondersteunt de
Sevenumse jeugd bij de opknapbeurt.

SCHOUWBURG VENRAY

Het nieuwe
programma
is uit!
Bestel
uw t ickets met
10% v r oegboekkort ing*
Voor het theaterprogramma 2013-2014 zie

www.schouwburgvenray.nl

*Kijk voor de voorwaarden op www.schouwburgvenray.nl

Kunst
met een
grote K
in Horst

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

‘Ik heb al
een Pools
woordenboekje’
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Horst aan de Maas in beeld: Gebogen maar niet gebroken
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“Stichting Synthese koos enige tijd
geleden voor een nieuwe aanpak”,
aldus Anton.
”In plaats van het organiseren van
activiteiten, ligt de nadruk voortaan
op het faciliteren van oproepen die
vanuit de jeugd zelf komen. En dat
werkt.” Ondanks het slechte weer is
een tiental jongeren in de weer met
harken, kruiwagens, zand en houten
planken. Op de oproep van Anton,
die hij samen deed met medeinitiatiefnemer en vaste bezoeker van
de ontmoetingsplek Max Faassen, werd
enthousiast gereageerd.
De JOP was in slechte staat
geraakt. De jongeren die hier bij elkaar
komen, meestal variërend in leeftijd
van 14 tot 18 jaar, stonden er vaak in
de modder. Gemeente Horst aan de
Maas kwam in eerste instantie met
een voorstel om een compleet nieuwe
JOP te bouwen, maar dit voorstel werd
door de jongeren afgewezen. “Wij zijn
erg gehecht aan dit gebouw. Het staat
er al lang en het werd door meerdere
generaties bezocht”, aldus Stef, één
van de jongeren die een helpende
hand biedt.
Lees verder op pagina 02
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Sevenumse jeugd
knapt ontmoetingsplek op
Volgens Anton zijn het vooral de
herinneringen die aan het gebouw
zitten die zorgen voor waardering
voor de JOP. “Vooral de graffiti, die
vanwege privéredenen dierbaar
is voor de jongeren hier, moet
behouden worden.” Deze wens werd
gerespecteerd door de gemeente, die
een budget beschikbaar stelde voor
de aanschaf van geel zand, tegels en
hout. Vandaar dat de jongeren zelf in

samenwerking met Synthese aan de
renovatie zijn begonnen. Zij leggen
een tegelvloer en zorgen voor meer
beschutting. Op deze manier hebben
zij zelf inspraak in de verbouwing en
kan de JOP omgetoverd worden in de
hangplek die zij zelf voor ogen hebben.
Voor een videoreportage
over dit onderwerp,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Flexibele werkplekken in
lege gemeentepanden
In Horst aan de Maas is op 1 januari 2014 ten minste een locatie voor openbare en flexibele werkplekken.
Dat heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van dinsdag 7 mei besloten. Op de openbare werkplekken
kunnen ondernemers, vrijwilligers of studenten hun werk doen.
Raadslid Roy Bouten van PvdA-PK
kwam dinsdagavond met een motie
waarin het College van B&W werd
opgeroepen leegstaande delen van
gemeentelijke accommodaties in te
zetten voor flexibele werkplekken.
Volgens Bouten is daar niet veel voor
nodig.

“Te denken valt aan draadloos
internet, een computer of kopieerapparaat, een koffiezetapparaat en
een locatie. Als gemeente hebben we
locaties die, eventueel met wat kleine
aanpassingen, aan deze voorwaarden
voldoen en die niet optimaal worden
benut”, aldus Roy Bouten.

Waarschuwing
ingetrokken

Bijlagen

Geen blauwalg in Horst

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
flyer
Fixet
flyer ’Stoere Mannen Avond’
Slagerij Crist Coppens
flyer ’barbecue’

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

Vier generaties

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Superoma M. de Vries-Knorren, woonachtig in Deurne maar geboren in Griendtsveen, oma Henny
Keijsers-de Vries uit Griendtsveen en mamma Joyce Keijsers uit Horst kijken trots naar dochter Tess
Randewijk, die sinds 21 april de vier generaties in de familie compleet maakt.

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Bouten en de raad willen dat de
gemeente in oktober al plannen klaar
heeft voor een pilotwerkplek, zodat
in januari begonnen kan worden
met een proef. Na een jaar wordt
dan bekeken wat de behoefte is van
de gebruikers en wat de rol van de
gemeente hierin moet zijn.

Uit de laatste analyse van
watermonsters van Waterschap Peel
en Maasvallei op dinsdag 14 mei,
bleek dat er geen blauwalgen meer
aanwezig zijn bij recreatiebad
Kasteelse Bossen in Horst. Het
waterschap trok de waarschuwing
van 26 april dan ook weer in.
Het waterschap controleert in de
zomer de zwemwaterkwaliteit van
verschillende recreatieplassen in de Peel
en Maasregio. Daar hoort standaard de
controle op blauwalgen bij. Wanneer
na analyse van watermonsters een
drijflaag van blauwalgen wordt ontdekt,
dan laat het waterschap een onderzoek
verrichten. Wanneer de vastgestelde
waarden worden overschreden,
geeft het waterschap een negatief
zwemadvies af. Blauwalgen kunnen
bij aanraking of inname bepaalde
gezondheidsklachten veroorzaken bij
mens en dier.
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Spoor van vernielingen
Baldadige fietsers hebben in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag
11 mei een spoor van vernieling achtergelaten op hun route. Rond
02.30 uur kreeg de politie een melding dat een spiegel van een auto was
afgetrapt. Ter plaatse ontdekte de politie een spoor van vandalisme.
De politie trof in de Schoolstraat
in Horst inderdaad een auto met
vernielde spiegel aan. De auto stond
bij een woning geparkeerd. Verderop
in de straat, waar ter hoogte van de
Westsingel bouwwerkzaamheden
gaande zijn, werden verkeersborden
omgegooid en op straat aangetroffen.
“De daders waren op de fiets en zijn
binnendoor richting Meterik gefietst”,

aldus een politiewoordvoerder. Vanaf
daar waren grote vuilniscontainers
omgegooid, waardoor de inhoud op
straat kwam te liggen. “Het spoor
liep tot in Meterik.” Getuigen hebben
fietsers gehoord en gezien, maar de
politie is nog op zoek naar mensen die
meer aanwijzingen kunnen geven. Zij
worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0800 88 44.

Ongeluk in Meterik
Een fietser en een automobilist kwamen dinsdagmiddag 14 mei
in botsing op de kruising van de Americaanseweg en de Speulhofsbaan in
Meterik. De fietster, een 19-jarige Horsterse, is met nog onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens een woordvoerder van
politie Horst fietste de 19-jarige
Horsterse uit de richting van Horst
naar America. Zij zag daarbij een auto
die van rechts van de Speulhofsbaan
kwam, over het hoofd. De bestuurder,
een 51-jarige man uit Hegelsom, was

voor de kruising gestopt maar trok net
weer op toen het meisje tegen zijn
auto fietste.
Volgens de politie had het meisje
zichtbaar verwondingen en is ze
voor onderzoek naar het ziekenhuis
gebracht.

Massage naar keuze
voor pure ontspanning
4-gangen
verrassingsmenu
De Chef
Uitgebreide en
verzorgende
gezichtsbehandeling

€35,00

€17,50
€45,00

€22,50
€49,00

€24,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Basisschoolleerlingen gaan naar Polen

‘Ik heb al een Pools
woordenboekje’

Zo’n veertig basisschoolleerlingen uit Horst aan de Maas vertrekken vrijdagochtend naar Polen voor een
uitwisselingsproject. Onder hen zestien van basisschool De Brink uit Melderslo.

Het seizoen is er weer

Asperge
hapjes

HORST • GRUBBENVORST

De leerlingen van groep 7 en 8 die meegaan naar Polen
Het uitwisselingsproject is een
initiatief van Stichting Vrienden van
Wasosz. De voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum kende al vanaf de
jaren negentig een vriendschapsband
met de gemeente Wasosz in Polen. In
1992 werd voor de eerste keer een
bezoek gebracht aan de gemeente
en niet lang daarna werd Stichting
Vriendenkring Meerlo-Wanssum/
Wasosz opgericht. Na 2010 werd dit
Vrienden van Wasosz. Via uitwisselingsprojecten en bezoeken worden de
banden warm gehouden.
Karlijn Beerkens, Robin Heufs en
Demi Vlot, allen 12 jaar, zijn drie van
de zestien leerlingen uit Melderslo
die vrijdagochtend om 05.30 uur naar
Polen vertrekken. Twaalf uur zijn ze
onderweg, maar gelukkig kunnen ze
naar films kijken of spelletjes doen. Alle
drie vinden ze het leuk om een andere
cultuur en andere mensen te leren ken-

nen. “Dat lijkt me heel leerzaam”, zegt
Demi. “Zo leren we ook om ons Engels
te verbeteren”, voegt Robin toe. “Want
Pools spreek ik niet.” Daar heeft Karlijn
zich al op voorbereid. “Ik heb een Pools
woordenboekje gekocht”, lacht ze. Zij
twijfelde in eerste instantie of ze zich
wel op zou geven, totdat ze hoorde dat
ze met z’n tweeën bij een gastgezin
ondergebracht zouden worden. “En het
lijkt me ook wel interessant.”

Het is niet zomaar
een vakantie
Door middel van een poster in de
klas werden ze gewezen op het uitwisselingsproject. Er werd een filmpje
getoond en de meester gaf nog wat
uitleg. “Verder hebben we het aan de
kinderen zelf overgelaten om contact
op te nemen met de organisatie”, zegt
leraar Ron Bos. “Het is de tweede keer

dat ik het project in de klas heb besproken. Vorig jaar gingen er uiteindelijk
geen kinderen mee, maar dit jaar is
de belangstelling enorm. Ik denk dat
de kinderen goed beseffen dat dit niet
zomaar een vakantie is. Ze gaan er
zeker iets van opsteken.”
De meiden krijgen het de komende
dagen nog druk. Uiteraard moet
er gewinkeld worden, zo willen ze
cadeautjes meenemen voor de gastgezinnen, en dan moeten de koffers
nog worden ingepakt. Ze hebben een
vol programma voor de boeg. Er is een
sportdag, er wordt een barbecue georganiseerd en misschien gaan ze ook
naar de disco. Op maandag vetrekken
ze dan weer naar huis, om ’s avonds
laat aan te komen. “En dinsdag moeten
we weer gewoon naar school”, zegt
Robin sip. Voor meer informatie
over het project, kijk op
www.stichtingvriendenvanwasosz.nl

Geen ﬁetspad
Steegerakkerweg
Gemeente Horst aan de Maas heeft het verzoek van Actiegroep Fietspad-Noord voor een fietsvoorziening op
de Steegerakkerweg in Grubbenvorst wederom afgewezen. Hoewel de initiatiefnemer, Martijn de Jong van
fitnesscentrum Fy-Fitt, meer dan 350 handtekeningen aandroeg, blijft het College van B&W bij haar besluit.
De actiegroep pleit voor een
verlaging van de snelheid op de
Steegerakkerweg naar 50 of 60
kilometer per uur en voor de aanleg
van een fietsstrook. De actiegroep
vindt het probleem van wezenlijk
dorpsbelang en vroeg de gemeente
haar idee in het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
mee te nemen. De gemeente ziet hier
echter geen noodzaak in, omdat er
volgens haar een alternatief bestaat
via de Lottumseweg en omdat de

benodigde infrastructurele veranderingen ruim 135.000 euro kosten.
Daarnaast stelt zij dat wanneer nieuwe
woningbouw komt ten noorden van het
dorp, een extra route voor langzaam
verkeer aangelegd wordt.

Huidige gevaar blijft
Initiatiefnemer Martijn de Jong
geeft de strijd nog niet op. “We
zijn nu aan het bekijken wat de
mogelijkheden zijn. De redenatie
van wethouder Driessen was:

‘Dan fietsen de mensen maar een
halve kilometer om, dat is ook nog
gezond voor ze.’ Ik vind dit, zeker
voor de oudere mensen, een foute
inschatting. Daarnaast neemt het de
huidige gevaarlijke situatie aan de
Steegerakkerweg niet weg.”
De actiegroep slaat de handen
ineen met de Grubbenvorster dorpsraad om alsnog tot een oplossing te
komen die voor iedereen haalbaar en
naar tevredenheid is. “Hoe dit eruit
zou moeten zien is nog onbekend.”

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

• Vernieuwd groot terras aan
achterzijde 400 m²
• Alles uit eigen keuken
• Aantrekkelijke arrangementen
Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Horst aan de Maas in Beeld
07/16

Geborgen maar niet gebroken Sevenum

Een van de oudste kunstwerken in deze serie is het kunstwerk Gebogen maar niet gebroken in Sevenum. Dit kunstwerk is op 4 mei 1946 onthuld en herdenkt de burgerslachtoffers en
het Nederlands verzet van de Tweede Wereldoorlog. Het monument staat op het Julianaplantsoen tussen De Donckstraat en de Molenveldweg en is gemaakt door M. Pijpers.
Het Sevenumse monument is
opgebouwd uit een grote verbogen
propeller en een hoop stenen.
De stenen zijn afkomstig van de in de
oorlog verwoeste kerk van Sevenum.
Op de plaquette onderaan de ruïne zijn
34 namen van gesneuvelde inwoners
van Sevenum vermeld. De propeller van
het beeld komt van een neergeschoten
Engelse bommenwerper. Het vliegtuig
maakte op 22 november 1944, de
dag van de bevrijding in Sevenum,
een noodlanding op de Kleefsedijk.
Omwonenden hielpen de piloot
ontkomen en verstopte de gehavende
propeller. Deze siert nu het
oorlogsmonument in Sevenum.

Beschrijving
De symboliek wordt door het
Nationaal Comité 4 en 5 mei beschreven
als: “Boven het puin, door de oorlog in
ons dorp veroorzaakt, stijgen hoog de
wieken der bevrijding, wél gebogen,
niet gebroken.” Het monument is in
1970 gerestaureerd. De plaquette
werd er toen op aangebracht. Het
gerestaureerde monument is opnieuw
onthuld op 4 mei 1970 door prof. dr.
Jan de Quay, ter gelegenheid van de
25e herdenking van de bevrijding. De
Quay, voormalig minister-president van
Nederland, was een van de mensen die
in Sevenum ondergedoken zat.

In het begin van de Tweede
Wereldoorlog ontsnapten vanuit
Duitsland vele Franse krijgsgevangen.
Zij staken bij de Noord-Limburgse
bossen de grens over. De meesten
van hen belden voor hulp aan bij
pastorieën. Ook pastoor Vullinghs
van Grubbenvorst werd om hulp
gevraagd. Toen er teveel Franse
vluchtelingen aankwamen om zelf
te helpen, ging pastoor Vullinghs
op de fiets naar zijn geboorteplaats
Sevenum. Hier riep hij hulp in van een
familie die het postkantoor beheerde.
Het Sevenumse postkantoor groeide
uit tot een soort internationale hulppost. De Fransen werden in Sevenum
onder begeleiding naar de Belgische
grens gebracht. Halverwege de oorlog
werd de vluchtelingenhulp vanuit
Sevenum steeds professioneler. Als er
in het dorp gevaar dreigde, waarschuwde men elkaar met lichtsignalen of met slagwerk tegen een stuk
rails. Het beeld staat symbool voor
het verzet. Het beeld werd een aantal
jaren geleden geadopteerd door
basisschool De Horizon. Hoewel zij in
groep 8 nog jaarlijks aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog,
zijn zij niet meer actief met het beeld
bezig.
Bron: onder andere Nationaal Comité 4 en
5 mei

Gemeente gaat Saarweg niet verharden
Gemeente Horst aan de Maas gaat de Saarweg in America niet verharden. Buurtbewoners hadden hier om gevraagd omdat de weg volgens hen al
jaren in een slechte toestand verkeert.
Al in 2010 maakten de bewoners
door middel van een brief aan het
College van B&W en de gemeenteraad
melding van de problemen. De slechte
staat van de Saarweg leidt regelmatig
tot verkeersonveilige situaties aldus

de buurt. Enkele maanden geleden
schreven zij het College nogmaals aan
met het verzoek de weg te verharden
en extra openbare verlichting te
plaatsen. Wethouder Paul Driessen
zegde toen toe nogmaals de situatie

Protest hondentoilet bij school

te onderzoeken.
De gemeente laat nu weten
niets extra’s aan de weg te willen
doen. Zij stelt dat zij meer dan
200 kilometer half- en onverharde
wegen heeft en geen precedent

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Tot verbazing van kinderen en ouders van kinderen die op basisschool De
Dobbelsteen in Sevenum zitten, is er een hondentoilet geplaatst voor de
school. Ook de schoolleiding was zeer verbaasd. Reden voor een aantal
ouders om bij de raad opheldering over de plaatsing te vragen.
“Wie verzint zoiets, om een
hondentoilet direct aan de school te
plaatsen?” vragen de ouders in een
brief aan het College van B&W en de
gemeenteraad van Horst aan de Maas.
“Diverse kinderen zaten er al in te
spelen, omdat ze dachten dat het een
zandbak was. Kinderen zien dit als een
speelbak, waar ze over de rand kunnen
lopen, met alle gevolgen van dien”,
laat Sandra Houwen namens de ouders
weten.
“In het hondentoilet vallen zal niet
uitblijven, omdat kinderen toch ondernemend zijn.” Daarnaast protesteren de

kinderen en ouders tegen de stankoverlast die ze ervaren.
Ook de directrice van basisschool
De Dobbelsteen heeft de gemeente
om een reactie gevraagd omtrent het
hondentoilet. Ouders en schoolleiding
hebben suggesties gedaan van plekken
waar de plek beter zou passen.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas vergadert op 4 juni over
het hondentoilet. “We wachten eerst
de vergadering af. Mocht dit geen
resultaat opleveren, dan zal er een
handtekeningenactie gestart worden”,
aldus Houwen.

Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

wil scheppen door de één wel te
verharden en de ander niet. Verder
worden er in het buitengebied,
waar de Saarweg onder valt, alleen
op verkeersgevaarlijke punten
lantaarnpalen geplaatst. Momenteel

wordt de weg onderhouden met een
halfverharding waarmee de gaten
regelmatig worden opgevuld. De
gemeente wil wel onderzoeken of er
andere, duurzamere, manieren zijn
om de weg te onderhouden.
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Kids Support steunt oorlogskinderen Uganda

‘Kinderen hier bewust
maken van situatie daar’
Stichting Kids Support uit Horst aan de Maas zet zich vanuit Nederland in voor The Kids League Foundation.
Deze organisatie uit Uganda steunt voormalige oorlogskinderen in dit land. Kids Support wil kinderen hier bewust
maken van de situatie van kinderen daar.

tel. 077 - 398 75 76

OPPERDONKSEWEG 8C LOTTUM

Chris, Sanne, Kevin en Ron
Het is een beetje een vergeten
groep, deze oorlogskinderen, aldus
Ron van den Bekerom, een van de
initiatiefnemers van Kids Support. “Veel
organisaties zeggen: ‘Er is geen oorlog
meer in Uganda, dus we kunnen hier
niets meer doen.’ Nazorg is echter nog
steeds nodig.”
De stichting is pas twee weken officieel actief en zit nog in de opstartfase.
Zo wordt er druk gewerkt aan een eigen
website en moeten de eerste activiteiten nog concreet vorm krijgen. Daarbij
komt dat drie van de vier bestuursleden
nog nooit in Uganda zijn geweest. Dat
maakt het enthousiasme echter niet
minder. Ze zijn aangestoken door Ron
van den Bekerom en Dirk Muysers,
initiatiefnemers van de stichting. Deze
laatste is voorzitter en verblijft momenteel in Uganda bij de The Kids League
Foundation. Het bestuur, afkomstig uit
Horst en Meterik, wordt verder gevormd
door secretaris Chris Jakobs, penningmeester Kevin van Berlo en Sanne van
Wegberg, verantwoordelijk voor de PR.
Ron van den Bekerom vervult de rol
van adviseur, zoals hij zelf aangeeft. Hij

is ook degene die de eerste contacten
heeft gelegd met The Kids League
Foundation. “In 2006 liep ik stage bij
deze stichting en het contact is altijd
gebleven. Er bestaat wel in Engeland
een soort klankbordgroep voor The Kids
League, maar er is nog geen organisatie
die zich bezighoudt met het opzetten
van activiteiten. Dat willen wij op ons
gaan nemen.”
Stichting Kids Support ondersteunt
The Kids League Foundation vanuit
Nederland en heeft daarbij drie doelen
voor ogen: het generen van middelen, zowel financieel als materieel,
het kweken van bewustwording en
uiteindelijk als aanspreekpunt dienen
voor partners van de League in Europa.
De stichting wil daarvoor activiteiten
gaan organiseren op het gebied van
sport en spel. Zowel Chris als Kevin
volgt een sportgerelateerde opleiding
en hebben zich aangesloten bij de
stichting omdat ze zich graag inzetten
voor een ander. “En het staat natuurlijk
goed op je cv”, lacht Chris. Sanne: “De
focus ligt momenteel op de regio. We
willen de kinderen inzicht geven in

de manier waarop de kinderen daar
leven. We denken er bijvoorbeeld over
om sponsorlopen voor basisscholen te
organiseren.” “We willen klein beginnen en ons niet meteen richten op hele
grote activiteiten”, zegt Kevin.
Voorzitter Dirk Muysers laat vanuit
Uganda weten het belangrijk te vinden
dat de kinderen in Nederland kennis wordt bijgebracht over het leven
in Uganda. “Buiten de projecten op
basisscholen proberen we studenten
van zowel mbo- als hbo-niveau de
mogelijkheid te geven in Uganda stage
te lopen. In overeenstemming met
The Kids League stemmen we dan af
waar behoefte aan is. Jaarlijks proberen
we dan in ieder geval één stagiair te
sturen. Dit zal dan in de toekomst ook
de communicatie vereenvoudigen zodat
een stagiair aan ons kan terugkoppelen
welke activiteiten er ondernomen zijn.”
Zowel hij als Ron is blij met het enthousiasme van het team. “Iedereen is
bereid tijd te investeren in de stichting
en dat maakt je best trots.” Wie meer
wil weten over de stichting kan terecht
op haar Facebook-pagina.

Keukenafval wellicht in
plastic zakken
Gemeente Horst aan de Maas gaat bekijken of de groene bakjes voor keukenafval vervangen kunnen worden
door composteerbare of plastic zakken. Dit doet zij onder meer op verzoek van het afvalpanel.
Uit een eerdere enquête over
het afvalsysteem bleek dat mensen
over het algemeen niet te spreken
zijn over de groene afvalemmertjes.
Zowel het afvalpanel als de inzamelaar kon vervolgens aangeven
waar hun voorkeur naar uit gaat. Een
pasklare oplossing blijk er echter niet
te zijn, omdat beiden voor een andere
afvalemmer kozen. De gemeente
gaat daarom nog eens kijken of de
inzameling van het keukenafval met
composteerbare of plastic zakken kan.

Deze optie werd al eerder overwogen.
Er zijn echter ook nadelen: vuilniszakken zijn niet mooi voor het straatbeeld
en het risico van zwerfvuil neemt toe
doordat vogels de zakken kapot kunnen
pikken.
Gemeente Horst aan de Maas wil
verder nog bekijken hoe ze kosten
kan besparen op de afvalinzameling.
In de gemeente kan de inzameling
van plastic ongeveer met de helft
goedkoper als dit eer met zakken
gedaan wordt. Ook dit kan echter

tot rommel op straat leiden en
volgens de gemeente gaat de
voorkeur van de mensen uit naar een
plastic container. Er is nog gekeken
naar de mogelijkheid van een
zogenoemde verpakkingencontainer,
waar alle plastic-, metaal- en
drankkartonverpakkingen in mogen.
De gemeente wilde zich daarvoor
aansluiten bij een landelijke pilot.
Onlangs is echter door de overheid
besloten dat blikinzameling niet
onder deze pilot mag vallen.

In carre boerderij gelegen nieuw gerealiseerde woning
in buitengebied nabij centrum van Lottum.
• Twee houten garage’s en twee parkeerplaatsen
• Ruime L-vorm woonkamer met tegelvloer en vloerverwarming
• Keuken met landelijke inbouwkeuken
• Twee slaapkamers met ruimte voor nog twee
• Luxe sanitair en HR combi c.v. ketel
• Snelle aanvaarding mogelijk

SCHERPE VRAAGPRIJS € 235.000,= k.k.

PINKSTERMAANDAG OPEN
van 10.00 - 16.00 uur

VELE SOORTEN PERK-, KUIPEN HANGPLANTEN

NU KNOLBEGONIA’S € 0,50 • DAHLIA NU € 0,50
HANG- EN STAANDE GERANIUMS NU € 0,75
DE ZOMERTOPPER HANGPLANT MILLION BELLS € 0,75
DE ZOMERTOPPER GAZANIA NU € 0,50
AFRIKANEN 12 STUKS € 2,50 • DIASCA € 0,75
LOBELIA 12 STUKS € 1,50 • SURFINIA € 0,75 ENZ.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 17.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

16
05

Afgelopen maandag 13 mei
is ons zeer gewaardeerd bestuurslid en oud-secretaris

Gerda Gielen - Brouwers
overleden.
Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland afdeling
Horst aan de Maas zal haar enorm missen vanwege haar grote
verdiensten voor onze afdeling gedurende vele jaren.
We wensen haar man Hay, kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte.
Bestuur Veilig Verkeer Nederland afdeling Horst aan de Maas

It’s time to say goodbye
Een goed mens, een levensgenieter, mijn lieve man,
mijn zorgzame vader heeft ons veel te vroeg verlaten

Jeu Kellenaers

Kringloopwinkel Twedde Kans Horst.
Open woensdag en donderdag 12-17 uur,
vrijdag 12-20 uur, zaterdag 10-16 uur.
Merkkleding gevraagd.
077 397 12 54 Noordsingel 43 Horst.
Gratis koffie en cake voor iedereen.

Hij overleed op 11 mei 2013
in de leeftijd van 66 jaar

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

Julianastraat 49, 5961 BN Horst
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op donderdag 16 mei

Pap zijn plaats is leeg.
Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven tijdens zijn
laatste weken, na het overlijden en bij de avondwake
en crematie van

Huurwoning gezocht voor jonge moeder
met 2 kinderen. Tel. 06 13 41 70 33.
Viva La Donna Op 29 mei: Gratis
voetreflexbehandeling voor vrouwen
die kanker hebben of hebben gehad.
Mandala voetreflex Kronenberg
077 467 33 81 / 06 48 71 19 42.
www.mandalavoetreflex.nl.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Jan Litjens
De vele reacties, in welke vorm dan ook,
hebben ons heel goed gedaan.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Ook willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan de bloemen. Mam kan gedurende een lange tijd een
bloemetje naast de foto van pap zetten.
Bets Litjens-Thijssen,
kinderen en kleinkinderen
Horst, mei 2013

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

De zeswekendienst is op zaterdag 18 mei 2013 om 18.00 uur
in de Lambertuskerk te Horst.
Te huur: opslagruimte/bedrijfsruimte
600m2 (20x30) met ruimverhard
bedrijfsterrein. Gelegen te Lottum.
Voor info tel. 06 10 16 35 81.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Dank u wel!

Ons 50-jarig huwelijksfeest was geweldig
Wij willen iedereen bedanken die ons gouden huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Voor de vele felicitaties, bloemen en attenties, het versieren aan
huis en niet te vergeten de fanfare voor de verrassende serenade.
Het optreden van de Balkers, Toon en Lotte en het slotstuk van
de avond “Da Ma Zoeë”en natuurlijk Niëns Horeca voor de fijne
verzorging van het feest. Het was super.
Piet en Rinie Vervoort
Zwarte Plakweg 2e, America.

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

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.

vader van Richard Kellenaers

Verloren sinds dinsdagavond 7 mei
(kermis Horst): zilveren armband.
Beloning bij terugbrengen.
Tel. 077 398 74 78.

Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges bij Verhaeg Asperges,
Kranestraat 38 Horst. Tel: 077 398 65 90.
Ma t/m vr: 10.00 - 12.00 en
13.00 - 17.00 u za: 9.00 - 17.00 u.

Verloren blauw vestje
in plastic wit met rode draagtas,
omgeving Sevenum-Kronenberg-Horst.
Tel. 06 20 06 90 40.

echtgenoot van
Nel Kellenaers-Kusters

Verloren tijdens Hemelvaart op de
kermis in Horst, bij de botsauto’s:
Samsung Galaxy S Advance in blauwe
flipcover. Beloning voor de vinder.
Tel. 06 27 65 88 84.

Hortensia’s (veel srt)
Vlinderstruik (ook kleinblijvend), Hebe,
Viburnum e.a. heesters (ook veel op
stam). Buxus v.a. € 0.50, Coniferen,
Taxus, bodembedekkers v.a. € 0.85,
bomen en zuilen o.a. zuilbeuk,
liriodendron.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Kinderdagverblijf

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

Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop buxus. R. Breukers Lottum.
Tel. 077 366 13 80/06 50 63 13 61.
Biedt zich aan: ervaren administratieve
kracht voor 1 of 2 dagen per week.
Inlichtingen: 06 48 82 61 02.

Op 18 mei 2013 zijn
pap en mam, opa en oma

Mart en Tiny
Baltessen-Dijkmans
50 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd
Gouden Bruidspaar!
Mart en Liesbeth, Jesper, Stijn
Gé en Monique
Lilian en René, Demi, Imke,
Kayleigh

Lekker snuffelen bij kringloopwinkel
Twedde Kans Horst Noordsingel 43.
Open woens-/donderdag 12-17 uur,
vrijdag 12-20 uur en zaterdag 10-16 uur.
Heel veel merkkleding voor jong en
ouder. Iedereen welkom.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein
verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Iedere dag verse asperges te koop
vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur. Zondag
open van 11.00 uur tot 14.00 uur.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21
Lottum. Tel. 077 463 20 70.
Boeken opruimen?
Wij halen gratis boeken bij u op.
Bel: 06 38 56 56 34.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Schoonmaak & Onderhoud.
Mulder Diensten Bedrijfsvastgoed voor
al uw reinigings- en onderhoudswerkzaamheden: dakreiniging, gevelreiniging, glasbewassing of het zomerklaar
maken van uw tuin/bestrating?
www.gevelreiniging-mdb.nl
A3aans Fietsshop Horst. Nu diverse
2e-hands fietsen in de aanbieding.
Verkoop en reparaties op afspraak.
Bel: 06 30 43 19 16.

Dag en nacht bereikbaar

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!
T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Te koop 5 pers. caravan met extra
grote seizoenstent, luifel en bijna
gehele inventaris. Tel. 06 25 08 44 09.
Cash voor uw spullen?
Waarom weggeven als u eraan kunt
verdienen? Verkoop uw overtollige/
verkoopbare spullen via ‘’t Winkeltje
op basis van commissie = cashen na
verkoop! Loop binnen voor details,
Herstraat 44. “Ik zeg doen!”
Sinds maandagavond is ons roodharig
getijgerd poesje luisterend naar de
naam Tijgertje vermist. Wie heeft haar
gezien? Omgeving Emmastraat.
Graag telefoontje naar 077 398 85 53
of 06 18 86 35 30.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

en restauratie

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

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

Ninte

geboren op 6 mei 2013
Trotse ouders en grote zus
William, Nicole en
Jenna Versleijen-Rechsteiner
Pastoor Notermansstraat 10
5964 AG Meterik

nieuws 07

Bloembakken terug Grubbenvorst
Vrijwilligers van Gewoën Grubbevors hebben zaterdag 11 mei de bloembakken teruggeplaatst aan de lantaarnpalen in Grubbenvorst. Voor de Floriade
schafte de stichting vorig jaar bloembaksystemen aan. De bloemen zijn de afgelopen periode in speciale bakken opgekweekt en brengen nu weer kleur in
het centrum van Grubbenvorst.
“Het jaarlijks vullen en onderhouden van de bloembakken is een
forse investering voor ons”, zegt
voorzitter John Jenniskens van Gewoën
Grubbevors. “De reacties waren verleden jaar zo positief, dat we ook dit
jaar weer geld vrij hebben gemaakt.
We onderzoeken nog hoe we dit op de
lange termijn kunnen financieren, want
het is de bedoeling dat we nog vele
jaren zullen genieten van deze extra
bloemenpracht in het dorp.” Een groot
aantal vrijwilligers was zaterdag in de
weer met het plaatsen van de bloembakken. Zij geven de bloemen ook
water tijdens het zomerseizoen. “We
noemen hen wel eens gekscherend
het Bloemengilde”, zegt Jenniskens. De
bloemen bloeien de hele zomer. Als de
bloemen zijn uitgebloeid, worden de
bakken weer verwijderd.

Informatiebijeenkomsten eigen
bijdrage voor de Zorg. 22 mei
Gastsprekers medewerkers CAK.
Aanmelden nodig omdat CAK eisen
stelt aan aantal deelnemers.
Info Zorgadvies en Regelhulp
Tel. 077 463 23 84
ria@zorgadviesenregelhulp.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Viva La Donna dag 29 mei.
Gratis voetmassage voor vrouwen
die kanker hebben of hebben gehad.
Ireen Weijs Broekhuizen.
Tel: 077 463 19 22
www.voetreflex-ireen-weijs.nl.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s die wij opruimen: 5 films voor € 15 of 10 films voor
€ 25. Op=op! Ster Videotheek Horst,
Venloseweg 2, Horst.

Examentijd weer aangebroken
Het is weer die tijd van het jaar: de Centrale Eindexamens zijn maandag 13 mei begonnen. De komende twee weken buigen vmbo-, havo- en vwoleerlingen van het Citaverde College in Hegelsom en het Dendron College in Horst zich over de laatste test van hun middelbare schoolcarrière.

Spreekuur/open inloop,
wekelijks 09.00-11.00 dinsdag Horst
OJC Niks Doolgaardstraat 21; donderdag Sevenum praktijk Fysiotherapie
Sondertseveld 6. Zorgadvies en
Regelhulp Tel. 077 463 23 84.
Info www.zorgadviesenregelhulp.nl
Kinderfeestje?
In onze nieuwe workshopruimte kunt u
terecht voor de leukste kinderfeestjes
vanaf € 5,00 per kind. 077 464 12 16
www.maria-hoeveamerica.nl
Gratis voetreflexbehandeling voor
vrouwen die getroffen zijn door
kanker tijdens Viva La Donna dag op
29 mei. Praktijk voor voetreflex Hilde
Steeghs, Meterik, 06 30 51 53 53,
www.voetreflex-hilde.nl
Ateliers Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor families,
vrienden, teams, kortom voor groepen.
Op maat gemaakt voor alle leeftijden
van € 12,50 tot € 27,50. Elk dagdeel is
mogelijk. Voor info www.valise.nl of
www.atelier-destal.nl
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje berekent € 0,75 per opvang
uur per kind, met een min. van € 25
en een max. van € 100 per contract
per maand, ongeacht aantal kinderen.
Tel. 077 374 51 49 of
roodkapjehorstaandemaas.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

NU GRATIS auto
AIRCO-CHECK
+ GRATIS
STRANDBAL bij

De vertrouwde garage
om de hoek, zie voor adressen

www.airco4cars.nl

Ook voor aircoservice
& onderhoud
● Vakkundig ● Service ●
● Betrouwbaar ●

De leerlingen van het vmbo
bogen zich de afgelopen dagen al

onder andere over de vakken Frans,
muziek en natuur- en scheikunde.

Voor de havisten zijn M&O, tehatex en
Nederlands al afgerond. Vwo’ers heb-

ben zich al gestort op Nederlands, aardrijkskunde, natuurkunde en kunst. De
komende weken worden alle andere
vakken afgerond.
Dit jaar gelden nieuwe exameneisen. Volgens het Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (LAKS) is een groot
deel van de leerlingen niet op de
hoogte van de nieuwe regels. Alle vakken van het centraal examen moeten
voldoende afgesloten zijn. Op havo of
vwo mag een leerling niet meer dan
één vijf halen voor Engels, wiskunde en
Nederlands. Lonneke Duijkers (18) doet
examen op het Dendron College, maar
maakt zich over Nederlands in ieder
geval geen zorgen: “Ik vond Nederlands
vrij makkelijk, zeker in vergelijking met
vorig jaar.”
Voor meer reacties van
examenkandidaten en een videoreportage over de examens, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Streekproductenwinkel en
VVV-kantoor ineen
In het voormalig raadhuis aan de Steenstraat in Horst start medio juli 2013 het Huis van de Streek, een winkel met streekproducten. Ondernemer
Dick Seuren uit Grubbenvorst is eigenaar van Streek Food & Fun en neemt de exploitatie van de nieuwe winkel voor zijn rekening, waar het huidige
VVV-agentschap blijft behouden.
“In de winkel verkopen we
verse en houdbare streekproducten
en fietsroutes, boeken, kaarten en
cadeau- en kookartikelen. Ook zijn
hier bestellingen van het Vershuys af
te halen. Het is de bedoeling om voor
het einde van dit jaar een Kiala-punt
te realiseren. Dit is een punt waar
consumenten producten kunnen
afhalen in plaats van het thuis te
laten bezorgen”, aldus Seuren. Het
VVV-agentschap wordt in de nieuwe
winkel geïntegreerd. Dat blijft de plek
waar VVV-geschenkbonnen en tickets
te koop zijn voor attractieparken
of entreebewijzen voor theaters.

Ook de adviesfunctie van de VVV
blijft bestaan. “Het huidige aantal
vrijwilligers blijft verbonden aan de
nieuwe winkel. Ik verzorg de inkoop
van de streekproducten en ben
daarnaast eindverantwoordelijke voor
de organisatie en marketing.” Het Huis
van de Streek is daarnaast een platform
voor de promotie van de hele regio”,
aldus Seuren.
Alle regionale VVV-kantoren in
Noord-Limburg zijn onderdeel van
Stichting Leisure Port. “Dat is een
samenwerking tussen gemeenten en
het toeristisch recreatieve bedrijfsleven
in Noord-Limburg. Zij dragen geen zorg

voor de organisatie van de winkels,
want zij zijn een marketing- en geen
retailorganisatie. Ondertussen wilden
de gemeenten ook van deze functie af
en ging op zoek naar een oplossing om
de plaatselijke VVV’s onder te brengen
bij lokale ondernemers. In Venlo zit
deze bijvoorbeeld bij een boekhandel”,
legt Seuren uit.
Seuren heeft grote plannen met
zijn winkel. “Ik zie zo voor me dat
je een fietstocht maakt door Horst
aan de Maas en onderweg stopt om
verschillende regionale producten te
kopen, zoals champignons en blauwe
bessen om daarmee uiteindelijk je

eigen gerecht te bereiden.” Thema’s
als waar komt mijn eten vandaan,
de oorsprong van het eigen voedsel
en het terugdringen van foodmiles,
zijn belangrijk voor Seuren. “Ik wil
mensen bewustmaken wat de eigen
regio allemaal te bieden heeft. Niet
alleen gericht op eten, maar ook
op toeristische mogelijkheden en
wandel- en fietsroutes. Bovendien
zullen er ook producten geproefd
kunnen worden. Voor de toekomst
wil ik kookworkshops en proeverijen
gaan organiseren, zodat bezoekers
ter plekke genieten van een hapje en
drankje uit eigen streek.”
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Nestkastjescontrole
Vogelwerkgroep ’t Hökske heeft in de bossen bij Toverland ruim
zeventig nestkasten. Deze worden regelmatig gecontroleerd.
14.00 uur op de parkeerplaats aan de
Graskuilenweg in Sevenum, tegenover
recreatiecentrum De Schatberg.
De rondgang duurt ongeveer een tot
anderhalf uur en deelname is gratis.
Ouders mogen ook mee. Voor meer
informatie, neem contact op met
info@vogelwerkgroephokske.nl of kijk
op www.vogelwerkgroephokske.nl

Op woensdag 22 mei gaat de
werkgroep op stap voor een nestkastcontroleronde. Zij nodigt daarbij
jeugd uit om mee te gaan om eitjes
en kleine jonge vogeltjes van dichtbij
te bekijken. De vogelwerkgroep
verwacht vogelsoorten als de koolmees en de boomklever te zien. Zij
vertrekken voor de controleronde om

Nationale Hengeldag
HSV de Put organiseert tijdens de nationale Hengeldag op 25 mei
diverse activiteiten, zoals een koppel- en karperwedstrijd en een vis-quiz.
De activiteiten vinden vanaf
14.00 uur plaats bij de Put in America.
Deelname aan de wedstrijden en

de vis-quiz is gratis. Kijk voor meer
informatie op www.hsvdeput.nl

SumoNight
UsMa presenteert vrijdag 17 mei de een na laatste activiteit van dit
schooljaar: SumoNight. Met sumopakken nemen de kinderen het tegen
elkaar op. De avond begint om 19.00 en duurt tot 22.00 uur.
Het meedoen aan de sumoworstelwedstrijd is niet verplicht: kinderen
kunnen ook gewoon dansen op
muziek. Ook zijn er weer alcoholvrije
cocktails aanwezig. Deelname is alleen

voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar.
De avond wordt in het gebouw van
OJC Niks gehouden. De laatste activiteit van UsMa is op 21 juni. Hier staat
dan een Wipe Out-baan.

Uitwisselingsproject
Jongeren Gilde Sevenum
Jeugdwerkvrijwilligers van een Oostenrijkse zusterorganisatie van het Jongeren Gilde Sevenum
waren van 9 tot en met 12 mei in het dorp voor een uitwisseling. In 2012 reisden vrijwilligers van
Jongeren Gilde Sevenum al vier dagen naar de Katholische Jungschar in Wenen.
“In verschillende spelvormen steken de jongeren veel van elkaar op en daarnaast is er veel gezelligheid”,
aldus een woordvoerder van de organisatie. “De vrijwilligers kwamen naar Sevenum om te kijken hoe hier
het jeugdwerk wordt aangepakt.” Het programma voor de jeugdwerkvrijwilligers bestond uit een Challenge
Expedition in Amsterdam, een middag met kinderen van groep 4 en 5 van Jongeren Gilde Sevenum, primitief
koken bij Jong Nederland Maasbree en als afsluiter een bezoek aan de kermis in Maasbree.
Voor meer foto’s van de uitwisseling, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Koningsvogelschieten bij St Lucia
Schutterij St. Lucia uit Horst houdt haar traditionele koningsvogelschieten op pinksterzondag 19 mei. Om 14.30
uur wordt het feest geopend met toespraken, het omhooghalen van de koningsvogel door de sappeurs, een gebed
en de zegening van het koningszilver. Dan wordt er geschoten voor de titels.

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Heerlijk asperges eten?

ste
Tijdens de Aspergefeesten op 1 Pinksterdag
kunt u bij ons genieten van een
3-gangen aspergemenu. Reserveren gewenst.

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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Bij het koningsvogelschieten, gaan
alle mannelijke leden van schutterij St.
Lucia vanaf 16 jaar schieten om de
koningstitel. Voor de titel
Broederschapkoning kan iedereen
vanaf 16 jaar mee schieten. Zij kunnen
zo het verenigingsleven van St. Lucia
voor een jaar mee beleven zonder
verplichtingen. Broederschapleden
schieten gratis mee voor de titel.
Ook de vrouwelijke leden schieten

mee: zij gaan strijden voor de damestitel. De jeugd strijdt voor een aparte
titel. Om iedereen een gelijke kans te
geven bij het winnen van de wisselbeker mogen alleen schutters meedoen
die momenteel niet actief schieten
bij een schutterij. Voor uitleg bij het
schieten staan ervaren instructeurs
klaar. Voor de jeugd is er dit jaar een
luchtkussenattractie en een schietstand.
Zodra de koningsvogel gevallen is, vindt

de huldiging plaats. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op het
terrein bij de Reulsberg. De toegang is
gratis.
Op zaterdag 25 mei is er vanaf
20.00 uur een receptie in ons clubgebouw ter ere van het koningspaar,
Broederschapkoning, de dameskampioen en de jeugdkampioen.

Grote deelname Grubbenvorster
Vierdaagse
Ruim voor de deadline is het aantal inschrijvingen voor de Grubbenvorster Vierdaagse al meer dan vorig jaar. De
organisatie verwacht dit jaar ruim 600 wandelaars, verdeeld over drie afstanden. De Vierdaagse vindt plaats van
woensdag 22 tot en met zaterdag 25 mei.
Van de mogelijkheid om op de slotdag 25 kilometer te lopen, wordt veel
gebruik gemaakt. Al honderd lopers
gaan de Vierdaagse afsluiten met deze
lange tocht die door het buitengebied
van Velden en Lottum zal voeren. Ook
dit jaar worden de wandelaars onderweg verzorgd met fruit en groente dat
belangeloos beschikbaar wordt gesteld
door bedrijven en telers in de regio.

Op alle wandeldagen wordt er
voor sfeermuziek gezorgd bij de finish
op het Pastoor Vullinghsplein. Voor de
kinderen is er zaterdag op het plein een
groot springkussen. Op zaterdag is er
ook muziek bij Roeffen Mart en wordt
de intocht vanaf het Ursulinenpark naar
het centrum muzikaal ondersteund.
De wandelbond is op vrijdagavond
vertegenwoordigd. Het Loopcentrum

uit Horst-Sevenum zorgt dit jaar voor
de ereboog zodat de lopers via de rode
loper door de boog kunnen finishen en
van een afgevaardigde van het College
van B&W de medaille in ontvangst kunnen nemen.
Inschrijving voor de Grubbenvorster
Vierdaagse is nog tot en met de
aspergemarkt op pinksterzondag
19 mei mogelijk.

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

L

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

Internationale modelvliegshow
Modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst organiseert op zondag 19 mei, eerste pinksterdag, een internationale
modelvliegshow waar piloten uit binnen- en buitenland het beste laten zien op het gebied van de modelvliegsport.
Het vliegprogramma wordt gevuld
door een grote verscheidenheid aan
motorvliegtuigen, helikopters, turbinevliegtuigen, zwevers en andere modellen. Er wordt een static show gegeven,
waar men de perfecte afwerking van

toestellen kan bekijken. Apollo bestaat
meer dan 45 jaar en presenteert
tijdens de show het resultaat van al
die jaren met alle ontwikkelingen aan
het publiek. Naast mooie modellen
laten de piloten ook allerlei stunts zien.

Om 11.00 uur begint het voorprogramma en om 13.15 uur is de officiële
opening van de show. Mvc Apollo ’68
organiseert twee keer per vijf jaar een
vliegshow. Het vliegveld is gelegen aan
Op de Kamp 4.

en zo 09
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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.

Graad Tillemans
Trots loopt hij naar zijn vitrines waar veel konijnenbeeldjes in staan. In
totaal heeft hij er al ongeveer zeshonderd. Al jaren struint hij rommelmarkten af om nieuwe beeldjes te vinden. Deze week wordt Graad Tillemans uit
Hegelsom geplukt.

Koken met

Randy

Hegelsom.” Graad heeft voor al zijn
werkzaamheden als vrijwilliger in
Hegelsom de onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Naussau ontvangen.
“Ik was heel erg verrast toen ik het
kreeg. Zoiets verwacht je niet, maar ik
ben er heel trots op.”
De Hegelsommer zit nooit stil. “Ik
Het verzameleb van konijnen is niet
heb bijna het hele verenigingsleven
de enige hobby van Graad. Hij doet
van Hegelsom gehad. Op een gegeven
minimaal twee keer per week aan
moment moest de rem erop. Ik word
sport, gaat graag met zijn vrouw Toos
ook ouder en daar moet ik nu rekening
op vakantie en werkt veel in de tuin.
“De tuin wordt automatisch een hobby, mee houden. Ik kan niet alles meer
doen. Maar ik probeer wel iedere
omdat we zo’n grote tuin hebben”,
zondag nog naar het voetballen te
lacht Graad, “Ik werk met veel plezier
gaan. Dit is echt mijn vereniging. Ik
in de tuin. Zolang ik het nog allemaal
ben vaak van huis en ik verveel me
kan, doe ik het. Verder houd ik ook
geen minuut. Ik zeg altijd maar zo:
van bouwen en verbouwen. Ik was,
Mensen die het druk hebben, hebben
naast docent op de Praktijkschool,
altijd tijd. Maar mensen die niets te
ook hoofd onderhoud. Daarvan heb
doen hebben, hebben nooit tijd.”
ik veel geleerd en daardoor is mijn
passie voor bouwen begonnen. Ik heb
best veel hobby’s te danken aan mijn
baan.”
Zo’n uitgebreide verenigingsgeMet al die hobby’s zou je denken
schiedenis als die van Graad is niet
dat Graad geen tijd heeft voor andere
gemakkelijk te onthouden. Daar
dingen, maar niets is minder waar.
heeft hij iets op gevonden. Hij heeft
Hij helpt onder andere mee bij een
namelijk een hele klapper vol met de
aantal verenigingen in Hegelsom.
verenigingen waar hij bij zat en zit.
“Ik ben een echte verenigingsman.
Ook staat erbij welke functies hij bij de
Ik ben bij heel veel verenigingen
verenigingen had en heeft. “Ik schrik
in Hegelsom betrokken geweest.
soms wel als ik zie wat ik allemaal al
Zo ben ik voorzitter geweest van
gedaan heb, maar ik heb het nooit met
de carnavalsvereniging, van de
tegenzin gedaan. Ik heb Toos er ook
voetbalclub en ik ben nu onder
een beetje mee besmet. We doen het
andere nog actief als voorzitter
graag en we doen het niet voor de eer.
bij de Heemkundekring van
Het is leuk en fijn om te doen.”
hobby geworden. Ik ga graag naar
rommelmarkten om te kijken of daar
beeldjes zijn die ik nog niet heb.”

Ik werk met veel
plezier in de tuin

Nooit met tegenzin

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Gerookte
zalm

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

· 1 stuk zalm
· 250 gram rookmot
· 2 oude bakken,

Tiroler barbecue worst

waarvan één met gaatjes
· 1 rol aluminiumfolie

Bereiding:
• pak de zalm en schep met de
achterkant van een mes de
schubben van de zalm af;
• fileer de zalm nu van de graat en
maak de zalm verder schoon;
• pak de bak met gaatjes en leg
daar de zalm met de huidkant
naar beneden op;
• pak nu de andere bak, doe daar
de rookmoot in en de bak met
gaatjes waar de zalm in zit;
• laat dit ongeveer 5 minuten
roken, afgedekt met aluminiumfolie;
• zet de bak dan in de bak met
ijsklontjes en laat dit een hele
nacht zo staan en koud worden;
• haal de volgende morgen de
zalm uit de bak en serveer deze
in plakjes, heerlijk bij het ontbijt.

De 69-jarige Graad is gek op
konijnen. Dit komt onder andere door
zijn werk. Hij gaf les in dierhouderij op
de Praktijkschool Horst. Daar kwamen
ook vaak de konijnen voorbij. “Ik heb
thuis geen konijnen meer. Dat is zo’n

gedoe als je op vakantie bent, want
dan moet er altijd iemand voor zorgen.
Gelukkig kan ik altijd naar PTC+,
vroeger de Praktijkschool Horst, om
naar de konijnen te kijken. Ik verzamel
ook konijnenbeeldjes. Dat is echt een
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

6

4
6

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

bij 4 stuks

1 kg friet

gratis

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

Nu

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.

4

Randy

Kip-champignon schnitzel

BONUS
PUZZEL
2

Eet u smakelijk!

Gehaktbroodjes ham/kaas Italiaans 100 gram € 1,25

€5,31

Aanbieding geldig t/m zaterdag 18 mei 2013

· 1 bak voor ijsklontjes

100 gram € 1,15

30% korting
op ALLE AH Perla
snelfiltermaling

B.v. Voordeelpak
set 2x 500 gram € 7.59
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Rakuvaria: broedplaats van creatieve inspiratie
Ine en Ed Knops begonnen in 1982 in Sevenum een pottenbakkerij. Ed draaide de borden
en vazen, die Ine decoreerde. Vele opdrachten kregen hun bestemming in Sevenum en
omgeving: van geboorteborden tot urnen. In de negentiger jaren ontstond er echter een
koerswijziging.
Raku
Ine en Ed vonden hun passie in een
spectaculaire baktechniek, Raku. Dit is een van
oorsprong Japanse techniek. Een werkstuk wordt
daarbij opgewarmd tot 1.000 graden om dan
uit de oven gehaald en in het zaagsel gestopt
te worden. De resultaten zijn zeer verrassend.
Samen experimenteerden zij eindeloos met deze
techniek en zochten naar varianten.
Boeken en films
In 1997 werd al hun geëxperimenteer
gebundeld in een Nederlandstalig boek, met als
titel Rakuvaria. Dit bleek een gouden greep
te zijn. Inmiddels zijn al diverse Rakuvaria
-boeken in vier talen uitgegeven en worden
gedistribueerd door heel Europa. Omdat
technieken in boeken uitleggen en te begrijpen
niet altijd eenvoudig is, werd besloten die kennis
ook op film en DVD vast te leggen en uit te
geven.
Een complete formule
Ine en Ed kunnen de Raku-fans nu een
complete formule aanbieden: zij kunnen erover
lezen in de boeken, ze kunnen het zien op film,
ze kunnen het doen tijdens een workshop en
zij kunnen de benodigde materialen kopen
om de technieken zelfstandig toe te passen.
Regelmatig vinden er workshops plaats,

waarbij deelnemers uit heel Europa Sevenum
weten te vinden.
Maar Ine en Ed trekken ook jaarlijks met
camper, hond en alle Raku-materialen door
Europa om workshops te geven. En dat bevalt
hen uitstekend: op vakantie gaan, af en toe een
workshop geven, nieuwe contacten leggen.
Een nieuw bedrijfspand
Inmiddels hebben Ine en Ed de stoute
schoenen aangetrokken en een nieuw duurzaam
bedrijfspand gebouwd aan de Ulfterhoek
in Sevenum. De bouwstijl is opvallend:
houtskeletbouw, planten op het dak, eigen
stroomvoorziening en hergebruik van regenwater.
In dit gebouw hopen Ed en Ine vele creatieve
workshops te kunnen geven. Het team is inmiddels
uitgebreid met schoonzoon Pieter, en ook de
dochters dragen parttime hun steentje bij.
Unieke activiteit voor familie, bedrijf,
vriendenclubs
In dit nieuwe gebouw worden ook 2,5 uur
durende workshops gegeven aan groepen.
En gezelligheid staat daarbij heel hoog in het
vaandel. Iedereen kan meedoen, van 2 tot 82 jaar.
De workshops worden het hele jaar door gegeven.
Door het vele glas, krijgen workshopdeelnemers
in dit aparte gebouw het gevoel, alsof ze
buiten zitten.

Een wereldbol wordt Raku gestookt door Ine, Ed en Pieter
Festival
Met Pinksteren, zondag 19 en maandag
20 mei, organiseren Ed en Ine het keramiekfestival.
Bezoekers kunnen dan niet alleen kennismaken
met Raku-stoken, maar ook een bolletje klei
pakken en meteen aan de slag gaan.
Entree voor het festival is vijf euro.

Een verrassend doe-uitje
in een inspirerend gebouw...
Het hele jaar door....

Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis
toegang. Zondagavond vanaf 21.00 uur is er
een Woodstook-avond met ‘vurige’
demonstraties. Ook hier is de toegang gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.rakuvaria.com

Sevenum
Keramiek festival

rakuvaria-live

2013

Vanaf familie-uitstapje
t/m teambuilding

pinksteren 19 en 20 mei

Welkom op het 2-jaarlijks keramiek
festival met pinksteren
zondag 19 en maandag 20 mei
van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree: € 5,kinderen t/m 12 jaar gratis.
Er is zondagavond 19 mei vanaf
21.00 uur een gezellige avond, met
brandende ovens en demonstraties,
toegang gratis.

Dit eco gebouw kwam tot stand m.m.v.:

Ine & Ed Knops Ulfterhoek 25 5975 RG Sevenum Tel. 077 4672909 E-mail: ed@knopsclay.nl

www.rakuvaria.nl
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Pepers in de spotlight
De paprikakwekerij van Richard Jakobs uit Horst was maandag 13 mei het toneel voor opnames van een Duits
kookprogramma met topchef en tv-ster Björn Freitag. Voor een uitzending over pepers werd de hele kas zo’n vier
uur overgenomen door een filmploeg.

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

Autobedrijf

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

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

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst

gigantische
kortingenj:

8.00

bijvoorbeeld bi

d!

eem van Nederlan

evende spaarsyst

Het meest winstg

Via Veiling ZON in Venlo kwam
het team van tv-kok Björn Freitag bij
de tuinderskas van Jakobs terecht. “Ik
ben de enige teler in de omgeving
die pepers kweekt, dus belden ze op
of ze hier mochten komen filmen. Ik
vond ’t wel grappig”, zegt Richard.
“Zo maak je eens iets anders mee.”
Naast paprika’s begon hij vorig jaar

met het experimenteren met pepers
in zijn kas. En dat trok dus al gauw de
aandacht.
Freitag, in Duitsland bekend van tvprogramma’s als Der Vorkoster, Die Fast
Food Show en Einfach und köstlich,
onderzoekt in het programma van de
WDR waar pepers vandaan komen en
hoe ze gekweekt worden. Voor zo’n

vijf minuten tv-uitzending was een
hele ploeg ruim vier uur aan het werk.
De uitzending met Jakobs’ pepers wordt
in september op de Duitse zender WDR
uitgezonden.

arten u inlevert,
en... hoe meer kade korting!
r
ge
ho
hoe

Plus Lucassen
Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

Voor een videoreportage
over de opnames,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Samenwerking ruiter en paard

Demonstraties freestylesysteem

www.haardstede.nl

Freestyle instructrice Mara Munten uit Meterik houdt op 20 mei een open dag. Op deze dag worden technieken
gedemonstreerd waarmee ruiter en paard leren samenwerken.

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

tititi

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

OPHEFFINGSUITVERKOOP

Villa Fleur geopend tot eind mei
Vanaf volgende week 50% korting
op kerst- en paasartikelen
Op alle overige cadeauartikelen
20-50% korting

Een van deze technieken is het
zogenoemde loswerken, uit het
freestylesysteem van Emiel Voest. Het
paard wordt in een ruimte losgelaten
van 14 x 14 meter (soort paddock),
waarbij de ruiter in het midden gaat
staan en zonder stemgeluid het paard

in beweging brengt. Door gebruik te
maken van het natuurlijke gedrag van
paarden zal de ruiter controle krijgen over de snelheid en de richting.
Het doel is dat het paard uiteindelijk
de ruiter als leider gaat ervaren.
Mara Munten laat zelf ook met een van

haar paarden zien hoe een ruiter zijn
samenwerking met zijn eigen paard
kan verbeteren.
De open dag vindt plaats aan
de Hazenkampweg 15 in Meterik.
De demonstraties zijn van 13.00 tot
16.00 uur.

Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl
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Afhaalpunt AH-filiaal in Horst

Online bestellen bij Albert Heijn Horst
Uniek in Horst aan de Maas. Klanten kunnen vanaf nu bij Albert Heijn in Horst boodschappen online bestellen en afhalen op een gewenst
tijdstip. “Wij gaan als vierde winkel in Nederland starten met deze online service en verwachten daarmee de groeiende vraag naar online
shoppen te beantwoorden. Bij de winkel hebben we een speciaal ingericht afhaalpunt gerealiseerd, waar klanten zich kunnen melden”,
zegt supermarktmanager Hilco Janssen.

Hilco Janssen bij het afhaalpunt
Hilco Janssen: ”Klanten met een bonuskaart
melden zich aan op de website ahhorst.nl en
klikken op de banner Boodschappen AHafhaalpunt. Het grote voordeel van aanmelden
met een bonuskaart is dat klanten niet iedere
keer het hele lijstje opnieuw hoeven samen te
stellen. Wij onthouden de laatste bestellijst, die

de klant naar eigen behoefte kan wijzigen. Dat
is net zo makkelijk als alleen de vertrouwde pot
pindakaas op tafel gewenst is.”
Negentig procent van de productsoorten die
in de winkel worden verkocht zijn ook online te
verkrijgen. “We hebben 9.000 artikelen online
staan. Alleen dagverse producten zoals sushi

zijn eveneens online te bestellen. “Als een klant
500 gram bananen wil, dan zullen we deze
met de grootste zorg uitkiezen en afwegen.
We gaan dan zo dicht mogelijk bij het bestelde
gewicht zitten. Geeft de weegschaal meer dan
het gevraagde gewicht aan, dan is het voordeel
voor de klant. Is het minder? Dan brengen we
de klant minder in rekening.” Het bij elkaar
zoeken van de producten gebeurt aan de hand
van een tablet, waarop de orderpicker ook een
afbeelding van het product ziet. “We hebben
een aantal vaste medewerkers geselecteerd die
de kneepjes van het orderpicken goed beheerst.
Zij pakken vakkundig de boodschappen in een
speciale bigshopper in. Zij zijn de handen en
ogen van onze klant”, zegt Hilco.
Bestellingen die vóór 12.00 uur worden
geplaatst, zijn vanaf 18.00 uur bij het filiaal in
Horst af te halen. Als het boodschappenlijstje
na 18.00 uur is ingevuld, dan staan de
boodschappen de volgende dag na 12.00 uur
klaar. Het minimale bedrag aan boodschappen
bedraagt 25 euro. En tot 75 euro betaalt de
klant 2,50 euro aan servicekosten, daarboven
niets. “Als de klant de boodschappen komt
ophalen, dan rijdt deze de auto op onze
speciaal ingerichte afhaalplaats. Wij halen
de bestellingen uit ons magazijn, koeling en
diepvriezer en leggen ze netjes in de auto. We
verrekenen de ingeleverde flessen en de bon
is helemaal up-to-date. De klant betaalt het
verschuldigde bedrag met onze mobiele pin en
kan weer wegrijden.”

verkopen we niet online, net als artikelen die wij
beperkt in voorraad hebben. In de winkel bieden
we 25 verschillende soorten eieren aan. Online
verkopen we daar een selectie van, maar we
hebben nog steeds de keus uit een scharrel-, maisen een vrije uitloopeitje”, aldus Hilco.
Versproducten zoals fruit, groente en vlees

( m e r k ) k l e d i n g

•

Albert Heijn
Horst
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Winnaars Openingsactie:
Ballonvaart voor 2 personen nr. 305 Mevr Nel Poels-Raassens 1/5 Staatsloten
gewonnen door: 20 Mevr. Sil Clijsen, 401 Dhr. Stam, 24 Dhr. Nillisen, 418 fam.
Huijs, 429 Mevr. vd Beuken. Prijzen af te halen in de winkel.
Wij zijn open: woensdag en donderdag 12.00 - 17.00 uur
vrijdag 12.00 - 20.00 uur en zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Tijdens deze uren kunt u herbruikbare spullen inleveren of ons bellen.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl
Een nieuw theaterseizoen.

De voorverkoop
is begonnen!

Dolf Jansen
Thijs Goverde (kindercabaret)
Katinka Polderman
Silvester
Eric Koller
Herman in een Bakje Geitenkwark

Marco Roelofs
Max van den Burg
Javier Guzman
KAKELVERS

10
Mobiel buurthuis

01
winkel&bedrijf
13
winkel&bedrijf
nieuws
09
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Onderhoud van het dak niet uitstellen

Woningcorporatie
op buurttour

Een goed dak is belangrijk. Niet alleen om te voorkomen dat het huis volloopt met regenwater, maar ook
om te zorgen dat de warmte binnenblijft. Vandaag de dag biedt een goed dak naast wooncomfort ook de
mogelijkheid om energie op te wekken. Dat stelt mede-eigenaar Ruud Theunissen van Theunissen
Dakbedekkingsbedrijf uit Horst.

Wonen Limburg gaat on tour: de corporatie gaat op pad om haar
huurders te ontmoeten. Met een mobiel buurthuis doen medewerkers van
de woningcorporatie in zes weken tijd ruim dertig wijken en buurten in
Limburg aan. Op 21 en 22 mei toert het mobiele buurthuis door Horst en
omgeving.
Wat vindt de huurder belangrijk
en hoe beleeft hij zijn buurt? Om
antwoord op deze vragen te krijgen,
zoekt Wonen Limburg huurders op.
Met de Wonen Limburg-tour komt
de corporatie op bezoek bij haar
huurders en wijkbewoners. Zo worden
wijkbewoners op een laagdrempelige
manier in de gelegenheid gesteld om
zaken met Wonen Limburg te delen.
Vorig jaar zette de Limburgse
corporatie de Wonen Limburg-tour

voor het eerst in. Zowel huurders als
medewerkers waren hier heel positief
over. Vandaar dat de corporatie er dit
jaar weer voor kiest op deze manier de
buurten te bezoeken.
Op dinsdagochtend 21 mei
staat het mobiele buurthuis op
het Wilhelminaplein in Horst en
’s middags in Tienray achter supermarkt
Jan Linders. Woensdagmiddag 22 mei
komt de tour in Sevenum op het
Raadhuisplein.

Starters in de regio

Vader Jos en zoon Ruud Theunissen
“Een dak heeft meerdere functies: het is de bouwschil
van een huis, biedt wooncomfort en het is mogelijk
om er energie mee op te wekken. Duurzaamheid is het
toverwoord van de laatste jaren. Daar spelen leveranciers
van zonnepanelen handig op in en wij natuurlijk ook. Wij
bieden de mogelijkheid om de panelen geïntegreerd in
het dak aan te brengen, door middel van het zogenaamde
indaksysteem. Bij het renoveren en isoleren van het dak
kan dit een goede en rendabele aanvulling zijn”, aldus
Ruud.
Theunissen Dakbedekkingsbedrijf is een begrip in
de regio voor het maken en renoveren van daken. “Wij
werken met een eigen verreiker voor zowel mensen als
materialen. Door de huidige crisis stellen volgens Ruud
veel consumenten preventief onderhoud uit, waardoor
gebreken te laat worden ontdekt. “Een dak slijt door

Kusters Logistics Swolgen
Bedrijf:
Eigenaar:

Kusters Logistics Swolgen, handel en logistiek
Toon Kusters

Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Hulsweg 6
Swolgen
06 24 19 24 01
toon@kusterslogistics.com
toon@kustersverhuur.nl
toon@kustersindustriedeuren.nl
Logistiek, Garage en Industriedeuren en Verhuur
Februari 2012

Website:
Sector:
Start:

Activiteiten:
Kusters Logistics Swolgen is
een bedrijf dat zich richt op het
regelen van transport, verkoop
van garage- en industriedeuren
en de verhuur van boxen. Met de
verkoop van garagedeuren,
industriedeuren en overheaddeuren promoot Kusters Logistics
Swolgen het Nederlandse merk
Alpha, waar Kusters dealer van
is. Dit is een degelijk product,
geproduceerd in Didam, dat heel
goed kan concurreren met
andere merken, zowel in
kwaliteit als prijstechnisch.
De mogelijkheden zijn legio,
bijvoorbeeld met ramen,
electrisch, kleur, bediening, en
meer.

De mogelijkheden
zijn legio
Kusters verhuurt boxen aan
derden. De boxen hebben
verschillende afmetingen en zijn
voor vele doeleinden geschikt.
Het buitenterrein is geheel
verhard, bewaakt en goed
bereikbaar. Kusters Logistics
Swolgen regelt verder transport
voor derden, zowel voor binnen-,
als buitenland, douaneafhandelingen en meer.

Doelgroep:
Kusters Logistics Swolgen
richt zich op zowel het bedrijfsleven als op de particulier.
De verhuur van boxen (in diverse
afmetingen) zijn aantrekkelijk
voor iedereen die ruimte nodig
heeft, zowel voor tijdelijk
verhuur als voor langere duur.
De boxen zijn heel geschikt voor
onder andere opslag van
huisraad en voorraad maar ook
als bijvoorbeeld hobbyruimte.
Met Alpha-deuren kan iedereen
die een garagedeur of industriedeur nodig heeft zijn voordeel
doen.

vorst, regen, sneeuw en vervuiling. Verzorging is daarom
belangrijk. Ook wordt het reinigend onderhoud van platte
daken vaak vergeten of uitgesteld. Met alle gevolgen van
dien, zoals lekkages”, aldus Ruud.
”Wij hebben door de jaren flink geïnvesteerd in het
veilig werken op en rondom het dak. Alle werkzaamheden
worden uitgevoerd door goed opgeleid en vakkundig
personeel dat al jaren bij ons in dienst is. Daardoor zijn
klanten verzekerd van een stuk vakwerk”, aldus Ruud.

Noordsingel 11,
5961 XW Horst
Tel. 077 398 14 20
info@thdak.nl
www.thdak.nl

sinds 1927

Passend
voor iedere beurs
Voor elke deur die wordt
vervangen of bij nieuwbouw kan
een passend aanbod worden
gedaan voor iedere beurs.
De logistieke dienstverlening is
voor iedereen.
Onderscheidend vermogen:
Kusters Logistics Swolgen
onderscheidt zich van andere
bedrijven doordat Kusters van
huis uit en zonder personeel
werkt. Hierdoor kan Kusters
Logistics Swolgen prima
concurreren met andere bedrijven. De lijnen zijn kort en
persoonlijk, Kusters is niet
gebonden aan kantoortijden en
goed bereikbaar.

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI
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Blitterswijck

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Bart Jenniskens verbreekt na 169 uur
wereldrecord dj marathon
Iedereen is aanwezig: zijn ouders, familie, vriendin en vrienden. Het aftellen kan beginnen. Horstenaar Bart
Jenniskens (22), ook bekend van het dj-duo Distorted Revelation, heeft donderdagochtend 9 mei het Guinnessrecord dj marathon verbroken. Hij draaide 169 uur aan een stuk in café De Lange in Horst.

Volgend jaar is Janssen weer van
plan een marathon te organiseren. “Ik
zou het zelf nooit doen, maar er zijn er
genoeg die het willen proberen”, vertelt hij. Nemen de kandidaten dan geen
risico? “Nee”, zegt Janssen. “Gezond is
het natuurlijk niet, maar er is wel meer
niet gezond. Er kan in principe niets
gebeuren. Je kunt in slaap vallen. Dat is
alles wat mis kan gaan.”

Zaterdag al thuis
verwacht

Bart Jenniskens was de tweede
kandidaat die meedeed aan de djmarathon die jaarlijks wordt georganiseerd in café De Lange. Vorig jaar
kwam Sven Witt uit Hegelsom niet verder dan 106 uur. Nadat Bart maandag

6 mei het record van Sven al verbroken
had, ging hij de uitdaging aan om het
record van de Australische dj Smokin’
Joe Mekhael te verbreken.
Volgens Eric Janssen, eigenaar van
café De Lange, hadden dit jaar vijf

of zes dj’s zich aangemeld voor de
marathon. “Om eerlijk te zijn verwacht
je niet dat iemand het wereldrecord
verbreekt. Ik heb voor Bart gekozen,
omdat hij een grote vriendengroep
heeft en uit de eigen gemeente komt.”

De ouders van Bart, Ankie en Jos
Jenniskens, hebben nooit achter het
idee gestaan. “Laten we eerlijk zijn:
iedere ouder zou zijn zoon of dochter willen tegenhouden. Dat hebben
wij ook geprobeerd. Bart heeft zelf
besloten om het toch te doen. Dat is
zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik had
hem zaterdag thuis verwacht, maar dat
bleek niet zo te zijn”, aldus Ankie.
Dat zoveel uren zonder slaap niet
goed zijn, weet zij net zo goed als ieder
ander. “We verklaren hem ook wel voor
gek hoor”, lacht Ankie. Iedere ochtend
ging ze rond de klok van zes naar
haar zoon om hem ontbijt te brengen.
“We hebben het hem van tevoren
afgeraden, maar nu hij het heeft
gehaald, ben ik toch blij voor hem”,
zegt ze trots.

Zijn vriendin Yvonne Huijs is ook
trots op haar vriend. “Ik heb heel
wat nachten bij hem doorgebracht.
Vermoeiend”, zegt ze. Samen met Barts
ouders heeft ze veel voor hem gezorgd.
“Ik heb hem nog nooit zoveel fruit en
vitamine zien nemen”, grapt zijn moeder. “Emotioneel viel het allemaal mee,
maar fysiek was het toch wel zwaar.”
Aan de gezichten te zien is de blijdschap
enorm op het moment dat Bart het
wereldrecord verbreekt. Met de aanwezigen wordt nog lang door gefeest. Ook
Bart houdt het nog vol. “Thuis hoeft hij
nooit meer aan te komen zetten met
smoesjes als ‘ik ben te moe’. Dat geloven we niet meer”, zegt zijn moeder.

Huldiging
door Gerard Ekdom
Volgens De Lange Horst gaat alles
prima met Bart, nu hij weer bijgeslapen
is. Het bewijsmateriaal van zijn recordpoging is onderweg naar Guinness.
Zaterdag 18 mei wordt Bart officieel
gehuldigd in De Lange Horst, door 3FMdj Gerard Ekdom tijdens Club du Longue
Classics. Daarna kan Bart uit gaan
kijken naar de vakantie in Mexico die
hij met het verbreken van het record
heeft gewonnen.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallohorstaandemaas.nl

Horst aan de Maas is één van de zeven gemeenten in Noord-Limburg
die meewerken aan het evenement Regio Venlo, hoofdstad van
de Smaak. In Horst aan de Maas vinden diverse activiteiten en
projecten plaats ter promotie van het evenement.

Deze week staan de Aspergefeesten in Grubbenvorst centraal.
Het Aspergefeest is een gratis braderie, die op
pinksterzondag 19 mei voor de 25e keer wordt
georganiseerd. Bezoekers krijgen informatie over de
kweek, oogst en verwerking van de asperges. In de
‘Preuf de streek’-markt zullen regionale producenten
van streekproducten hun lekkernijen promoten en
bezoekers laten proeven.
Tijdens de Aspergefeesten vindt ook de opening van
het Taste Station van LTO Nederland plaats. Hier
krijgt de bezoeker een verrassend zicht op de passie
van agrarische ondernemers in ons land. Bezoekers
kunnen plaatsnemen aan een lopende band waar
een boeiende rij smaakvolle amuses passeert. Bij de
keuze van één ervan wordt aan de hand van fraaie
beeldverhalen getoond hoe Nederlandse boeren
en tuinders werken en zorgen voor smaakvolle
ingrediënten van de gekozen amuses.

Iedereen die een heerlijk gerecht met asperges kan
voorschotelen kan meedoen met de wedstrijd van
het lekkerste aspergegerecht. Win een dinerbon,
ontvang een receptenboekje en vergaar eeuwige
roem. Kijk op de website van Regio van de Smaak
voor de voorwaarden.
Heeft u ook een initiatief rondom het thema
Smaak en Voedsel?
Onder het motto ‘de Hoofdstad van de Smaak
is wat je er zelf van maakt’ worden bedrijven
en instanties uitgedaagd activiteiten aan te
melden voor de Smaakkalender 2013. Bijzondere
initiatieven komen eventueel in aanmerking voor
een subsidie. Over de mogelijkheden hiervan kunt
u contact opnemen met Leon Joris via
l.joris@horstaandemaas.nl of bel 077 477 94 75
of meld u aan op www.regiovandesmaak.nl

ASPERGEFEEST 2013
zaterdag 18 mei vanaf 16.00 uur en
zondag 19 mei vanaf 11.30 uur
Pastoor Vullinghsplein, Grubbenvorst
• informatie over de ‘koningin der groenten’
• braderie
• lokale acts en de Grubbenvorster All Stars band
• presentatie van diverse streekproducten
• diverse andere activiteiten
• uitreiking van de Golde Aspergestaeker

www.aspergefeest.nl
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15 VRAGEN aan Tiemke Claessens Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tiemke Claessens
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Ik denk dat het meest unieke aan mij
mijn naam is. Ik ben nog nooit iemand
tegengekomen met dezelfde naam.
Zo ver ik weet zit er niet echt een betekenis achter, maar ik denk wel dat het
iets aparts is. Ik ben zelf wel blij met
mijn naam.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Dat het allemaal dorpen bij elkaar zijn,
maar er toch veel te doen is. Ik kan
overal gemakkelijk naar toe fietsen en
anders neem ik de bus. Er zijn niet heel
veel uitgaansplekken, maar de plekken die er zijn, zijn meestal wel heel
gezellig.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik ben midden in de zomervakantie
jarig. Heel vaak kunnen mensen niet,
omdat ze op vakantie zijn als ik mijn

verjaardag vier. Het zou leuk zijn als
iedereen er een keer bij kan zijn, dat
al mijn vrienden en familie gewoon
tegelijk komen.
Je laatst ontvangen appje/smsje, van
wie kreeg je die en wat stond erin?
Die heb ik van een vriendin gekregen.
Ze stuurde me een foto van de kampioensreceptie van gisteren. We zijn met
het volleybalteam kampioen geworden.
Ik volley nu al tien jaar, dus al redelijk
lang. Ik wil daar ook zolang als ik kan
mee doorgaan.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind sociale media heel handig, doe
daar zelf ook heel actief aan mee. Maar
het moet niet de sociale kanten van
mensen over gaan nemen. Ik vind dat
mensen wel met elkaar moeten blijven
praten en niet constant op de telefoon
moeten kijken. Mijn favoriet is toch
wel Whatsapp, omdat je dan zonder te
praten heel veel kan regelen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?

BROEKENWEEK
t/m zaterdag 18 mei

Dames- en
herenbroeken:
2e broek
voor de ½ prijs
Bij aankoop
van 1 broek:
15% kassakorting
(tenzij anders aangegeven)

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

Ik zou als eerste gaan shoppen en heel
veel korte broekjes en jurkjes kopen.
Vervolgens zou ik met mijn vriendinnen
naar een ver, warm eiland gaan, met
veel uitgaansgelegenheden.
Als je gaat shoppen: wanneer en
waar ga je dan naartoe?
Ik ga meestal shoppen in het weekend
of op een vrije dag. Dan ga ik met de
bus naar Venlo met vriendinnen en dan
ga ik een beetje naar de standaardwinkels. Het liefst blijf ik in de stad
totdat de winkels dichtgaan en ik er
echt uit gezet wordt. Ik heb niet echt
een royale bankrekening, maar ik denk
wel dat ik vaak ga shoppen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk in een kas met rozen in
America, op de vroege ochtenden in de
weekenden. Het is hard werken, maar
het is ook altijd gezellig met collega’s.
Ik denk dat ik dit werk nu bijna anderhalf jaar doe. Ik fiets dan ’s ochtends
vroeg om half 7 vanuit Sevenum naar
America en dan begin ik om 7 uur. Dus
na een avond uitgaan is het niet het
meest ideale werk.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Lasagne. Dat is toch wel wat ik al vanaf
kleins af aan heel lekker vind. Als ze
dat gaat maken, verheug ik me daar de
hele dag al op. Wat mijn moeder zelf
denkt dat er invloed op heeft, is dat
alle ingrediënten vers zijn. Ze gebruikt
niks uit potjes en pakjes.
Leukste feestje ooit?
Ik vind alle activiteiten die er zijn leuk,
zoals kermis en koninginnenacht. Maar
het leukste vind ik toch wel vier dagen
carnaval in Sevenum.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De laatste schooldag en de dag dat het
zomervakantie wordt. Dan beginnen de
leukste zes weken van het jaar: leuke
feestjes, warm weer, zon, niet hoeven
leren. Ik ga dit jaar met de vriendinnen
naar Appelhof.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik denk dat ik dan mijn vervolgopleiding heb afgerond, een leuke baan heb
en in een huis woon met mijn vriend.
Beetje het huisje-boompje-beestje
eigenlijk. Ik heb alleen nog totaal geen
idee wat ik later wil gaan doen: mijn
interesses liggen echt zo ver als maar
kan uit elkaar.
Zon of sneeuw?
Zon. De zon heeft altijd een goede
invloed op mijn humeur. Vaak als ik
door de sneeuw naar school moet
fietsen, dan is het altijd: pff weer
fietsen, wat vervelend. Als de zon
schijnt dan word ik daar blij van.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Het liefst ga
ik tot laat uit en slaap ’s ochtends uit.
Maar het werk verpest dat een beetje.
Online of offline?
Ik denk dat het een combinatie is.
Beide hebben voordelen: je kan online
erg veel met sociale media. Je kan
met mensen praten of snel iets vragen
zonder elkaar te zien. Het is ook erg
handig als de afstand tussen mensen
groot is. Ondanks dat je niet zomaar
naar elkaar toe kunt, kun je toch met
elkaar praten. Maar het leukste is toch
wel om in het echt met elkaar af te
spreken.

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

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

25
jaar

Column

Onafhankelijkheid
Afhankelijk zijn: totaal
niets voor mij. Het liefst regel
ik alles zelf en roep ik zo hard
als ik kan onafhankelijk te
zijn. Nou mooi niet...
Afgelopen week kwam ik
erachter ernstig afhankelijk te
zijn. Schokmoment en niet
zo’n kleintje ook.
Gewend te zijn altijd zonder
problemen toegang te hebben
tot internet en tv en dan
opeens zonder te komen zitten:
vreselijk. Natuurlijk was ik, hoe
kan het anders, de gelukkige
om dit een weekje uit te testen.
Of nou ja, niet helemaal zonder,
ik zorgde hier en daar wel voor
oplossingen, maar toch,
noodoplossingen zijn nooit
ideaal. Het was net de
prehistorie en dat nog wel in
mijn studentenhuisje in hartje
Amsterdam. Wist niet dat het
nog mogelijk was in tijdperk
2013. Anyway, afhankelijkheid,
dat was het hele punt. Zo
ontzettend afhankelijk dat ik
direct na het ontdekken van dit
kabelprobleem actie ondernam.
Belde direct het noodnummer
van mijn huisbaas, kreeg een
internetmonteur zo ver om op
Hemelvaartsdag langs te
komen, haalde de lokale
pizzeria, avondshop én bakkerij
over om me de wificode te
geven en kreeg het uiteindelijk
voor elkaar om met een perfect
geïnstalleerd reservemodem
het weekend in te gaan,
gestationeerd door een
internetspecialist op z’n vrije
dag. En dat allemaal binnen 48
uur. Ik denk een redelijk
duidelijk teken dat ik niet
zonder kon en dus totaal
afhankelijk ben van internet en
tv. Ernstig, ik zit namelijk van ’s
ochtends tot ’s avonds op
school, mét internet, dus waar
het hier daadwerkelijk om gaat
zijn een aantal avonduurtjes,
that’s all.
Heb uiteindelijk het internet
binnen 48 uur kunnen fixen,
maar helaas viel de tv hier
buiten. Sociaal gezien was het
misschien wel even goed:
zonder Facebook en Skype ging
communiceren toch nog vrij
goed: binnen twee dagen was
het probleem, dankzij
levensechte puppyogen en een
vriendelijke glimlach, toch voor
een groot deel opgelost.
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

Vernielingen kapel
Aan de St. Annakapel, gelegen aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum,
vinden meer dan eens vernielingen plaats.

De Stichting Kruisen en Kapellen
Sevenum verzoekt een ieder daarmee
op te houden om verdere neergang

van ons cultureel erfgoed tegen te
gaan. Wij verwachten medewerking
van allen.

Th. Wedemeijer,
Voorzitter Stichting Kruisen en
Kapellen Sevenum

Ingezonden brief

Voormalig gemeentehuis bijna gemetamorfoseerd
Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum
ondergaat momenteel een metamorfose. Men is bezig de in de gevels
aanwezige pilaren wit te schilderen.
Alhoewel het gebouw niet als
een monument aangemerkt kan

worden, kan toch gezegd worden dat
de bouw een specifiek karakteristieke

stijl heeft. De karakteriserende
horizontale belijning wordt verkracht/
teniet gedaan door de enorm
aandachttrekkende beschildering
van de oorspronkelijk en o.i. terechte
ondergeschikte verticale belijning.

Door het deels wit te schilderen wordt
deze stijl ernstig verstoord. De rustige
uitstraling van het gebouw wordt
hierdoor eveneens teniet gedaan. Wij
vragen ons af wat voor argumenten
het gemeentebestuur van Horst aan

de Maas, eigenaar van het gebouw,
heeft aangevoerd om dit gebouw
deels wit te schilderen.
Arnold Jacobs,
Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum

Ingezonden brief

Reactie op: ‘Solidariteit brengt gezamenlijk voordeel’ uit HALLO Horst aan de Maas van 8 mei

Goede sier maken op kosten van een ander
Het is jammer dat het CDA nu als mosterd na de maaltijd met een
solidariteitsvoorstel komt, onder het mom van gezamenlijk voordeel.
Voordat Reggefiber in Horst aan de Maas begon met glasfiber, had de
gemeente de kans om met Reggefiber de afspraak te maken: alles
aansluiten of niets.

Misschien was er dan een bedrag
uitgerold van 20 of 25 euro per
aansluiting. Door nalatigheid van de
gemeente en tevens het CDA is dit toen
niet gebeurd en zijn deze afspraken
niet gemaakt. Een gemiste kans dus,

een afspraak maak je van tevoren
want achteraf is altijd duurder. Om
dus nu achteraf iedereen hiervoor
aansprakelijk te stellen in de vorm
van een solidariteitsheffing, is wel erg
veel gevraagd. Het gros is tegen, dat is

reeds bekend. Dus waarom nogmaals
een reactie hierop? Goede sier maken
voor het CDA dat zogenaamd opkomt
voor de mensen in het buitengebied
(op kosten van een ander natuurlijk).
Leo Linssen, Horst

Ingezonden brief

Huurbeëindiging volkstuinen Schoolstraat per 1 juli
Aan College van B&W, de raad en de rekenkamer
De volkstuinactiviteiten aan de Schoolstraat in Horst kunnen per 1 juli
onmogelijk beëindigd worden. Een container plaatsen voor het afval heeft
voor 1 juli 2013 weinig zin. Gemeente Horst is in gebreke gebleven haar
beloften na te komen. Het gaat dan om de oplevering van de tuinen per 1
januari en het voorzien van een verharding.
Het verwijderen van afval (glas)
en moeilijk weg te krijgen wortelonkruiden kost ons veel geld. land kan
voorlopig niet gebruikt worden. Het
glas in de tuin naast de school is
niet op te ruimen, het stikt er van.

Ondergetekende is niet verantwoordelijk voor dit glas, dat ook in de tuin bij
de school ligt.
Wettelijk heeft u geen poot om
op te staan als het gaat om gewassen, waarvan de oogst nog doorloopt

tot na 1 juli. Gewassen als aardbeien,
kruisbessen, aardappelen, appels en
peren worden na 1 juli pas oogstbaar.
De wet beschermt ons: er is sprake van
een laat jaar.
Er is een wachtlijst voor volkstuinen
en u laat volkstuinen verloederen. Vele
tuinen liggen ruim anderhalf jaar braak.
Gevolg: wortelonkruiden. Deze kunnen
alleen met herbiciden opgeruimd worden. Dit betekent een half jaar geen
plant- of zaaimogelijkheid en hoge
kosten.

Wij verzoeken de Rekenkamer dit
te onderzoeken. Tijdens de verkiezingen zullen volkstuinders hopelijk de
politiek in Horst straffen met stemmenverlies. Wij zullen daar alles aan
doen. Wij zullen niet schromen bij
persisteren van de gemeente per op 1
juli ontruiming van de volkstuinen, de
publiciteit te zoeken. We willen dan de
Rijdende Rechter in gaan schakelen. Als
je je als wethouder wel bekommert om
een skatebaan, waar geen gebruik van
wordt gemaakt en je pest de volkstuin-

ders weg en zadelt ze op met hoge
kosten en schopt ze dan na een jaar
weer weg, dan geeft je aan dat je
geen oog hebt voor inwoners.
Wij zijn soms al meer dan 60 jaar
volkstuinder. Wij vragen geen subsidie
en betalen voor de volkstuinen. Wij
gaan niet per 1 juli 2013 van de
Schoolstraat. U spreekt af: 1 januari
kunt u verhuizen. Dit komt u niet na.
Dan komen wij 1 juli ook niet na.
Peter Rechsteiner
Horst

Op uw verjaardag all-in arrangement

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Bespreking Poll week 18

Plannen Interchalet zijn funest voor centrumondernemers
Shoppingcenter Interchalet in Horst heeft grote plannen. Het wil onder meer
gaan uitbreiden met een tuincentrum en aan de overzijde van de Bremweg
moet een winkel in onder andere sportartikelen en dierenbenodigdheden
komen. Volgens onderzoeksbureau BRO heeft dit laatste geen nadelen voor
de al bestaande dierenwinkels in Horst aan de Maas. Ook het merendeel van
onze stemmers, 52 procent, denkt dat centrumondernemers niet erg geschaad
worden door de plannen van de grote speler.
Ondernemers in de centra van Horst morren echter al langer over het
assortiment van Interchalet. Klanten kunnen er niet alleen terecht voor

spijkers en schroeven maar zelfs ook voor elektro, wit- en bruingoed en
seizoensartikelen. Daar komen dan nu nog tuin-, sport- en dierenartikelen bij.
Zo’n 48 procent van onze stemmers denkt dan ook dat de uitbreidingsplannen
van Interchalet wel funest zijn voor centrumondernemers.
Sommige stemmers denken juist dat een grote winkel kopers van buitenaf
kan trekken en dus de positie van winkels in de hele gemeente kunnen
versterken. Met een goede verbinding tussen Interchalet en de winkels in het
centrum, kunnen die laatsten er zelfs van mee profiteren.

Collecteren
Flex-plekken zijn iets voor in de stad
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeenteraad besloot afgelopen maand dat er flexibele werkplekken in
lege gemeentepanden in Horst aan de Maas komen. De werkplekken, die een
openbaar karakter krijgen, moeten toegankelijk zijn voor ondernemers, vrijwilligers of studenten, zodat deze hier hun werk kunnen doen.
Raadslid Roy Bouten van PvdA-PK riep op leegstaande delen van gemeentelijke accommodaties in te zetten voor flexibele werkplekken. Volgens Bouten is
daar niet veel voor nodig: internet, een computer, kopieerapparaat, koffiezetapparaat en de locatie zelf. In oktober moeten de plannen klaar zijn, zodat begin
januari begonnen kan worden met een proef. Hierna wordt dan bekeken wat de

behoefte is van de gebruikers en wat de rol van de gemeente hierin moet zijn.
Sommige mensen denken dat die behoefte er amper is en dat geld voor flexplekken beter in andere projecten gestopt kan worden. Anderen moeten ook zelf
hun werkplekken regelen, dus waarom flex-werkers niet? En zijn er in Horst aan
de Maas überhaupt flex-werkers of is dat iets stads en zijn wij nog teveel gehecht
aan ons vaste bureau?
Anderen denken dat flex-plekken wellicht juist stimulerend kunnen werken:
het kan naast kantoor dienen als ontmoetingsplek. Flex-plekken zijn iets voor in
de stad. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Kleine kern leefbaar houden doe je zelf > eens 69% oneens 31%

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!
Datum: 30 mei om 19.00 uur | Locatie: Theater de Maaspoort, Venlo

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

€ 40P,r0ijs:
0 p.p.
(incl.
con
su
en ha mpties
pjes,
excl.
btw)

Ien Derks

Lilian Keijsers-Soberjé

Tijdens deze avond wordt u geïnspireerd
door de persoonlijke drijfveren van de drie
genomineerde zakenvrouwen en vertellen zij
op welke manier zij zich onderscheiden.
Kaarten uitsluitend verkrijgbaar via

www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Sandra Baan

Ook met Pinksteren de goedkoopste!

2e Pinksterdag open
van 11.00 - 17.00 uur

Phicoop

Op mijn deurmat vond ik
een paar weken geleden een
envelop van Stichting
Gezamenlijke Collecte
Sevenum. In de envelop zat
een invulformulier, waarop ik
kon aangeven aan welke van
de zeventien landelijke
organisaties ik geld wilde
doneren. Een goed initiatief
om vooral een hoop frustraties
met aanbellende vrijwilligers
te voorkomen.
Mijn vriendin had de lijst
inmiddels ook bekeken. Het
formulier is absoluut geen reden
voor een pittige discussie, want
alle stichtingen doen stuk voor
stuk goed werk en geld voor
onderzoek is er nooit genoeg. Je
hoeft maar in je naaste omgeving te kijken en je weet waar je
het voor doet. Eén van mijn
beste vriendinnen is momenteel
in een hevige strijd verwikkeld
met borstkanker en een goede
kennis van mijn moeder kreeg
op 55-jarige leeftijd Alzheimer
en is inmiddels eenzaam en hard
schreeuwend gestorven. Naast
de landelijke collectes zijn er
natuurlijk ook lokale verenigingen die zich aan onze deur
melden met kaarsen, kaarten,
oliebollen, sponsorkaarten en
bloemen. Handig om op deze
manier een extra centje op te
halen. Dinsdag sprak ik tijdens
de middagpauze hierover met
een collega. Hij is ervan overtuigd dat verenigingen hun eigen
broek moeten ophouden en
desnoods de broekriem moeten
aanhalen. “Als een zangkoor
geld nodig heeft om een paar
keer per jaar het land in te
trekken voor een optreden en ze
hebben onvoldoende middelen
in kas, dan moeten ze niet gaan
of het uit eigen zak betalen. Ik
wil ook graag vier keer per jaar
op vakantie, maar als ik het niet
kan betalen, ga ik ook maar één
weekje naar de Belgische kust.”
Ik snap zijn redenering wel. De
uitgaven mogen niet hoger zijn
dan de inkomsten. Dat heet
verstandig met centen omgaan.
Van de andere kant snap ik de
verenigingen ook. Vooral met de
lokale overheid die op de
kleintjes let en steeds minder en
lagere subsidiebedragen
uitkeert. Misschien volgend jaar
de krachten bundelen, ook één
envelop in de brievenbus gooien
en de bestelling van bloemen,
oliebollen, aardappelen en deze
keer wel mooie kaarten op een
goed moment thuis afleveren.
Herman

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 mei 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Hoge kwaliteit persoonsgegevens
Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas is ruimschoots geslaagd voor de driejaarlijkse controle van
de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dit betekent dat de GBA van de
gemeente voldoet aan alle kwaliteitseisen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De gemeente scoort goed op alle drie onderdelen van de toets, te weten
het inhoudelijke onderdeel, het proces- en het privacyonderdeel.
Uitgebreide toets
In de GBA zijn de persoonsgegevens van de
inwoners van Horst aan de Maas opgeslagen.
Bij een GBA-toets wordt het bestand met alle
persoonsgegevens en bepaalde processen
onder de loep genomen en gecheckt of ze
voldoen aan de eisen van juistheid, integriteit,
beschikbaarheid, controleerbaarheid en vertrouwelijkheid.
Weinig fouten
In Horst aan de Maas heeft de controle van de
GBA in februari plaatsgevonden. Een gemeente
doorstaat de toets alleen met goed gevolg als
op alle onderdelen een voldoende is gescoord.
Het aantal fouten dat door de onderzoekers is
geconstateerd is in Horst aan de Maas zeer

gering. Bovendien heeft het ministerie de
gemeente geen enkele aanwijzing opgelegd ter
verbetering van de processen.
Betrouwbare dienstverlening
De gemeente Horst aan de Maas is volop bezig
met het verbeteren van haar (digitale)
dienstverlening. We streven naar steeds meer
tevreden klanten die hun zaken betrouwbaar,
veilig en zo veel mogelijk online kunnen regelen.
Een goede basisadministratie persoonsgegevens is hiervoor onontbeerlijk.
Openbaar
De resultaten van het onderzoek zijn op de
website van de gemeente Horst aan de Maas te
raadplegen.

Burgemeester bezoekt
oudste inwoonster gemeente

Op zondag 12 mei vierde Nel Huijs – Coumans haar 102e verjaardag. Burgemeester Kees van Rooij
feliciteerde de oudste inwoonster van Horst aan de Maas persoonlijk.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Mensen die elkaar helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen
blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed
gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

‘Mensen verantwoordelijk
voor eigen gezondheid
en welbevinden’
Dit is de stelling van huisarts Van Dongen (61 jaar) uit America.
“Zorgverleners zoals ik kunnen daarbij ondersteunen en adviseren
maar uiteindelijk maken de mensen hun eigen keuzes en dat is goed”. Van Dongen is
initiatiefnemer van het Gezondheidscentrum America. Een centrum waarin verschillende
zorgverleners, zoals De Zorggroep, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America,
Fysiotherapiepraktijk Westsingel en Podotherapie Thijssen, onder één dak gaan samenwerken. Naar verwachting opent het gezondheidscentrum eind 2014 haar deuren.
Van Dongen: “Mijn persoonlijke drive om me
in te zetten voor het gezondheidscentrum is
dat ik dat de mensen uit het dorp verschuldigd ben. Ik ben in 1981 op verzoek van de
dorpsraad in America gestart met mijn eigen
praktijk, in eerste instantie zonder patiënten.
Dankzij het vertrouwen dat de inwoners mij
gaven is mijn praktijk snel uitgegroeid tot een
goedlopende praktijk. Ik voel me dan ook
verantwoordelijk om deze mensen goed achter te laten als ik straks besluit te stoppen.”
Centrum van én voor het dorp
Het gezondheidscentrum wordt meer dan
een gebouw met verschillende zorgvoorzieningen zoals een huisarts, een apotheek
en een fysiotherapeut. Van Dongen: “We
willen met het centrum inspelen op de
nieuwste ontwikkelingen in zorg en welzijn.
Dit betekent dat we de zorgvraag en de
zorgkracht van America laten samenkomen.
Wat dit concreet betekent zijn we nu aan
het uitzoeken. Dat doen we samen met
de inwoners van America. Zo beantwoordt
een dorpspanel van ongeveer 50 inwoners
vragen over de zorgbehoefte en over een
mogelijk te leveren bijdrage aan zorg en welzijn voor elkaar. Ook is een Dorpsdagboek in
omloop gebracht waarin jongeren, gezinnen
en senioren hun droom voor de toekomst
van America opschrijven. Samen met de
Cliëntenraad, de Dorpsraad en Stichting
Synthese worden de uitkomsten van de vragenlijst en het Dorpsdagboek verwerkt in een
wensenlijst voor samen-zorgen in America.
Die wensenlijst wordt ook vertaald in de
inrichting van het gezondheidscentrum.”

Pionieren met participatie
Ook buiten America zet huisarts Van Dongen
zich in voor een goede organisatie van de
zorg in Horst aan de Maas. Samen met de
gemeente organiseert hij bijeenkomsten
voor huisartsen rondom actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn.
“In januari heeft de gemeente ons bijgepraat
over de veranderingen in de zorg, zoals de
kanteling en de decentralisaties. Op 15 mei
staat de vervolgbijeenkomst gepland. Dan
presenteren wij aan de gemeente en elkaar
hoe wij vanuit de praktijk inspelen op de
veranderingen die op stapel staan. Met de
kanteling van de Wmo staat ons nog veel
te wachten. De gemeente is aan zet, maar
zij kan het niet alleen. Zij heeft de kracht uit
het veld daarbij hard nodig, ook van ons als
huisartsen.”

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden Wijziging afvalinzameling Pinksteren
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode. Vanaf 6 juni is de afdeling Burgerzaken open van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Dit betreft de data 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag
op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak
zelf via de website inboeken. Heeft u op het
moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen
computer ter beschikking Geen probleem. Belt
u het gemeentehuis (077 - 477 97 77) en onze
medewerker zal graag voor u deze afspraak
reserveren.

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 op de website bekijken of het door u
aangevraagde paspoort of Nederlandse identiteitskaart klaar ligt.

Op maandag 20 mei, 1e Pinksterdag, vindt er geen afvalinzameling plaats.
Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan
tijdens de eerstvolgende reguliere ophaaldag,
donderdag 23 mei, aangeboden worden.
De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken is vervroegd naar zaterdag 18 mei.
Deze inhaaldag is alleen van toepassing voor
inwoners van Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Meerlo, Swolgen, Tienray en directe omgeving,
die normaal op maandag 20 mei hun afval zou-

den aanbieden. U kunt uw eigen inzameldata
ook nakijken op uw persoonlijke afvalkalender
via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
P.s. denkt u eraan dat u uw afval tijdig (vóór
7.00 uur) aan de straat zet? Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf de route te bepalen. Dit betekent dat het tijdstip van ophalen kan
variëren.
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Doet u (weer) mee?

5 juni: Verenigingsavond over
maatschappelijke rol verenigingen
U bent als vereniging of organisatie de laatstse tijd al vaker bevraagd. Zo zijn er onlangs onderzoeken geweest die betrekking hadden op sportaccommodaties. Het Nederlands Jeugdinstituut
heeft een enquete gehouden, ook onder verenigingen en organisaties in Horst aan de Maas.
Bent u benieuwd naar de resultaten van al die onderzoeken? Nieuwsgierig of die resultaten uw
vereniging rechtstreeks gaan beïnvloeden?
Binnenkort willen we een aantal avonden organiseren om onder andere die resultaten met u te
delen. Onder andere, omdat het waarschijnlijk
nog veel belangrijker is, waar die resultaten
toe gaan leiden. Ook daar willen we met u over
van gedachten wisselen. Omdat het over veel
verschillende zaken gaat, hebben de avonden
ook duidelijk andere onderwerpen. Hieronder
een overzicht van data en onderwerpen.

Situatie 2
Een achttal bewoners van een groepswoning
hebben een open dag omdat hun groepswoning
is verbouwd. Op de deur van ieders kamer is
een poster opgehangen die ze zelf versierd hebben. Elke poster bevat één hele concrete vraag.
‘Bent u degene die met mij een keer naar een
repetitie van een muziekvereniging wil gaan?’.
U bent lid van een muziekvereniging.

5 juni: Verenigingsavond over maatschappelijke
rol van verenigingen. Een eerste verkenning van
de (nabije) toekomst. Wat zijn de vragen en liggen er misschien al antwoorden bij de verenigingen? Tevens onderzoeksresultaten Nederlands
Jeugd Instituut (NJI). De uitnodiging hiervoor
is per post verstuurd. Mocht u (uw vereniging)
geen bericht hebben ontvangen, dan kunt u dit
bericht als een uitnodiging beschouwen. Wel
graag van te voren aanmelden (zie onderaan dit
bericht).

Het zijn slechts twee situaties. Situaties met
vragen waar de antwoorden niet meteen voor
de hand liggen. En zo worden er meer vragen
gesteld door inwoners uit Horst aan de Maas.
Door jeugd, volwassenen, ouderen, iedereen.
Wij zitten met vragen en dat worden er in de
toekomst, gezien alle nieuwe taken die op ons
af komen, zeker niet minder. Heeft u antwoord
op de vragen? Kan uw organisatie of uw
vereniging er iets in betekenen? Zijn er bij uw
vereniging al initiatieven of kent u voorbeelden
bij andere verenigingen? Kunnen we leren van
elkaar? Heeft u zelf vragen waar u antwoorden
op zoekt? We moeten de vragen met z’n allen
gaan beantwoorden. Wij, samen. Want zo doen
we dat in Horst aan de Maas.

19 juni, 20 juni, 24 juni: Dan worden er
avonden georganiseerd die gaan over beheer/
onderhoud buitensportaccommodaties. Deze
avond worden ook de onderzoeksresultaten
van ASSET en ISA-sport gepresenteerd. De
uitnodigingen daarvoor volgen nog

Uitnodiging voor 5 juni
Stelt u zich eens voor:

Situatie 1
Een meisje van 11 is lid van uw vereniging.
In haar thuissituatie spelen zich zaken af,
waarover ze niet graag vertelt. In haar team lijkt
het wel alsof ze stiller is geworden. Tijdens de
training merkt u het ook. U vraagt zich af of er
iets aan de hand is. Overweegt om het haar te
vragen, maar u twijfelt nog. Misschien komt ze
er zelf mee tijdens de teambespreking volgende
week?

Op 5 juni willen we samen met u van gedachten
wisselen over het bovenstaande. Na een start
over de ontwikkelingen die op ons af komen,
gaan we het vooral met u hebben over uw
(verenigings)rol daarin. We nodigen u bij deze
van harte uit!
Meldt u van te voren aan! Dan kan via een mail
naar m.bruinink@horstaandemaas.nl
Geef svp in de mail aan of, en zo ja, met
hoeveel u komt. De inschrijving om mee te doen
aan deze eerste algemene verenigingsavond
kan tot 22 mei aanstaande. Iedereen die zich
aanmeldt, krijgt snel na 22 mei uitgebreidere
gegevens over de bijeenkomst op 5 juni.

Invordering Gemeentelijke Belastingen

Denkt u aan de laatste termijn?

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

Grubbenvorst
Engelbert Dorsstraat 35
St. Jorisweg 45
Venloseweg 11
Venloseweg 9
Horst
Kreuzelweg 13
Steenstraat 3 a
Frans Woltersstraat 6
Gebr. van Doornelaan 68
Sectie T 1320
Julianastraat 47
Kreuzelweg 33

Venrayseweg 101
Lindweg-Venrayseweg

Meerlo
Sectie H 1035

Kronenberg
Americaanseweg 46
Peelstraat 37

Melderslo
Meester Nellenstraat 9 t/m 23

Lottum
Veilinghof 11
Zandterweg 14
Zandterweg 1
Laag Veldweg ongenummerd
(Arcen-Lottum)

Aanmaningskosten
Zorg ervoor dat uw betaling tijdig op de
rekening van de gemeente is bijgeschreven.
Anders berekent de gemeente de kosten van
de aanmaning op wettelijke basis aan u door.
De aanmaningskosten zijn:
Voor openstaande belastingbedragen beneden de € 454: € 7.
Voor openstaande belastingbedragen van
€ 454, of hoger bedragen: € 15.

Vanaf 21 mei tot eind juli vindt onderhoud plaats aan een groot aantal wegbermen in de dorpen
en het buitengebied van, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Horst, Hegelsom, America, Meterik,
Grubbenvorst, Melderslo, Sevenum, Evertsoord, Meerlo, Swolgen, Tienray, Griendtsveen.
De werkzaamheden zijn nodig om de afwatering
van de wegen te waarborgen en ter voorkoming
van gevaarlijke wegkanten.
Meer informatie over de aard van de werkzaamheden en de specifieke wegen waar de
werkzaamheden plaats vinden treft u aan op
www.horstaandemaas.nl.
Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot
een minimum te beperken, maar het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud
enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals

Aanleg verbindingsriool nabij
Vondersestraat, Rietbos en
Convent te Horst
In opdracht van gemeente Horst aan de Maas zal de firma Vissers Ploegmakers uit Erp een
verbindingsriool aanleggen in het parkje dat tussen de A73 en het Rietbos en het Convent ligt.
De werkzaamheden starten in week 22 (eind
mei).Voor belanghebbenden en andere geïnteresseerden vindt er op woensdag 22 mei 2013
een informatieavond plaats in café “De Lange
Horst” gelegen aan het Wilhelminaplein 9 te
Horst aan de Maas. De informatieavond start
om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Indien u vragen heeft over deze uitnodiging kunt
u contact opnemen met de communicatiemanager van Vissers Ploegmakers.
De naam van de communicatiemanager is
Jo Dassen. Zijn telefoonnummer is
06 - 36 10 60 94.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer 077
- 477 97 77. Voor vragen over de uitvoering van
de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
06 - 52 30 43 43.
Meer informatie? Kijk op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl

Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen.
Vraag naar de mogelijkheden over tijden en
plaatsen of kijk op www.horstaandemaas.nl voor
verdere informatie.

Nieuws
1e en 2e Pinksterdag gesloten
Op zondag 19 en maandag 20 mei zijn wij de
gehele dag gesloten.

Uitnodiging informatieavond

het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd.
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s)

Zwangerschapszwemmen
Op donderdagavond is er van 20.45-21.30 uur
zwangerschapszwemmen.Hiervoor zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.

Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering van gemeentelijke belastingen kijk dan
op onze website www.horstaandemaas.
nl, onder “Inwoners – Wonen en Verkeer Gemeentelijke belastingen”. Heeft u niet de
beschikking over internet of vindt u op de website niet de benodigde informatie? Belt u dan
met afdeling Financiën, Cluster Invordering en
betalingsverkeer via 077 - 477 97 77.

Swolgen
Legert 6

Onderhoud wegbermen 2013

De laatste betalingstermijn voor de aanslagen met dagtekening 28 februari 2013 is op
30 april 2013 vervallen. De gemeente zal aanmaningen met dagtekening 17 mei 2013 versturen aan iedereen die de aanslag niet op tijd heeft betaald.
Maakt u gebruik van automatische incasso?
Dan geldt deze informatie niet voor u.

Sevenum
Op den Bergen 6
Steeg 72
Steeg 33
De Vorst 3

Vrij zwemrooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle verdere
informatie over onze activiteiten kunt u terecht
op www.horstaandemaas.nl
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Gezocht: medewerker buitendienst

Heb jij groene vingers?
Het team Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) waar de buitendienst onderdeel van is,
bestaat uit 52 mensen die dagelijks bezig zijn met het verzorgen van de openbare ruimte in de
uitgestrekte plattelandsgemeente Horst aan de Maas. De verzorging houdt in het onderhoud
van wegen, plantsoenen, bomen, wegmeubilair en riolering en dergelijke. Voor de functie die nu
open staat zoeken we vooral iemand die ‘groene vingers’ heeft en dus goed is in onderhoud van
bomen en beplanting. Je krijgt te maken met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied
van beheer van openbaar groen. Daarnaast vertrouwen we je ook andere werkzaamheden toe op
het gebied van beheer van de openbare ruimte, maar het accent ligt op groen. In de buitendienst
werken we met moderne apparatuur en zijn we op zoek naar vernieuwing en verbeteringen van
onze werkwijze. Als je daar van houdt ben je onze ‘man/vrouw’!
Kijk voor verdere info op onze website.
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Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid 2013

Medewerker gekozen tot landelijk ambassadeur heldere taal
Elke Ebbers, beleidsmedewerker van de gemeente Horst aan de Maas, is door een vakjury
gekozen tot Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid 2013. Zij onderscheidde zich vooral
door de manier waarop zij collega’s door de hele organisatie heen betrekt en inschakelt voor
Heldere Taal.
Ambassadeur Heldere Taal
Ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen.
Vaak vechten ze tegen weerstand. Ze moeten
dan ook een lange adem hebben en over veel
doorzettingsvermogen beschikken.
Deze mensen verdienen een steuntje in de
rug. Of een pluim. Daarom heeft communicatiebureau Loo van Eck deze titel in het leven
geroepen. Ieder jaar kiest de jury een nieuwe
ambassadeur.
Argumenten
Op 25 april jl. heeft de jury besloten om Elke
Ebbers de ambassadeurstitel te verlenen. Hierbij
speelde de volgende argumenten een rol:
• ‘Ebbers onderscheidt zich op drie punten: ze

heeft passie voor taal, ze is laagdrempelig en
ze kijkt heel concreet hoe taal kan bijdragen
aan een goede dienstverlening bij een gemeente.’
• ‘Ze heeft via een veelzijdigheid van verschillende acties heldere taal op de kaart gezet bij
de gemeente Horst aan de Maas.’
• ‘Elke Ebbers heeft een sterke persoonlijke
presentatie en spreekt zelf heel helder over
het belang van Heldere Taal.Niet alleen voor
communicatie tussen overheid en burger,
maar ook binnen de overheid. Zonder dat ze
daarbij in clichés vervalt.’
Het volledige juryrapport en de samenstelling
van de jury kunt u raadplegen op www.ambassadeurhelderetaal.nl.

Trots
Gemeentebestuur en medewerkers zijn trots
dat een van onze medewerkers deze titel
verdient. De gemeente is volop bezig met het
optimaliseren van de dienstverlening en deze
uitverkiezing geeft aan dat we daadwerkelijk op
dit gebied aan de weg timmeren.
Leren
We besteden veel aandacht aan onze dienstverlening, maar dat betekent niet dat het altijd
goed gaat. Hebt u een brief ontvangen die u niet
begrijpt? Of hebt u tips voor verbeteringen?
Laat het ons dan weten! We leren er graag
van. U kunt een e-mail sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl.

Meer informatie
Meer informatie over Ambassadeur Heldere Taal
voor de Overheid 2013:
kijk op www.ambassadeurhelderetaal.nl.

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.

Schrijft u dan in de onderwerpregel ‘Heldere
brieven, ter attentie van Elke Ebbers’.
U mag ook een brief sturen naar Postbus 6005,
5960 AA Horst ter attentie van Elke Ebbers.

www.horstaandemaas.nl

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

Op woensdag 5 juni 2013 organiseert de Ronde Tafel 160
Venray-Horst het jaarlijkse topseminar voor ondernemers en
beslissers uit het bedrijfsleven.

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00
uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is
de afdeling burgerzaken telefonisch tot 20.00 uur
bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

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

UITNODIGING SEMINAR
woensdag 5 juni 2013
aanvang 19.15 uur
Evenementenhal Venray
Meld u tijdig aan op
www.rt160.com

Ditmaal met als thema: Walking on the Moon. Waarom?
Omdat we twee kanjers van sprekers hebben weten te strikken
die vol passie kunnen vertellen over de ruimte en over schoenen. Ze
vertellen op basis van eigen ervaringen hun verhaal met veel voorbeelden
en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Het wordt een interactieve
avond die u niet snel zult vergeten. Natuurlijk is er na afloop de
gelegenheid om te borrelen en te netwerken!

Floris van Bommel

André kuipers

Programma
woensdag 5 juni 2013
19.15 uur Ontvangst
19.45 uur Inleiding Seminar
20.00 uur André Kuipers
20.45 uur Pauze
21.15 uur Toelichting
goede doelen 2013
21.30 uur Floris van Bommel
22.15 uur Afsluiting met een
borrel en een hapje
Begunstigers:
Drukkerij van den Munckhof
Studio Spinazie

RAADSFEITEN
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EDITIE 16 MEI 2013

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Thema-avond duurzaamheid
in een bijzonder jasje

De raadsvergadering
van 7 mei 2013

De commissie Duurzaamheid organiseerde op dinsdag 16 april een openbare themavergadering
over het begrip duurzaamheid. Voor deze gelegenheid was de raadszaal omgebouwd tot een
zogenaamd ‘ duurzaamheidscafé’. De zaal was ingericht met het meubilair van lunchroom
Beej Mooren dat is vervaardigd uit hergebruikte materialen. Hiermee werd een bijzondere en
informele sfeer in een duurzame omgeving gecreëerd.

Met een agenda, die beperkt was tot slechts zeven punten, ging de gemeenteraad dinsdag
7 mei van start met de openbare raadsvergadering. Tijdens de vergadering werd, na het
onderzoeken van de geloofsbrieven door een uit de Raad samengestelde commissie,
bestaande uit de heren Van Baal, Hendriks en Kemperman, de heer Huub Dings door de
voorzitter Kees van Rooij, beëdigd als wethouder. Hij volgt Leon Litjens op, die in april van
dit jaar afscheid nam als wethouder. Na de beëdiging werd de heer Dings door de
raadsleden en het college gefeliciteerd met zijn benoeming.
Burgerpodium
De heer Danckaert uit Grubbenvorst
maakt gebruik van het spreekrecht via
het burgerpodium. Hij vraagt aandacht
voor het bestemmingsplan Burgemeester
Creemersstraat in Grubbenvorst. Hij twijfelt
aan het gemeentelijk onderzoek, dat naar
aanleiding van een uitspraak van de Raad
van State is uitgevoerd. Hij uit daarbij zijn
zorgen over mogelijke negatieve gevolgen
voor zijn privacy en woongenot als gevolg
van de bouw van twee woningen op het
perceel. Hij verzoekt de raad nog eens
goed naar het bestemmingsplan te kijken.
Spreekrecht raadsleden
Dhr. Weijs maakt gebruik van het spreekrecht voor raadsleden en kaart nogmaals
de kwestie inzake de aanleg van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden aan. Hij
verzoekt de raad en het college een visie
te bepalen over de gevolgen van de snelle
digitale ontwikkelingen.

Het duurzaamheidscafe in de raadzaal van bovenaf gezien.
De avond werd geopend door burgemeester Kees van Rooij, waarbij de leden van de
commissie Duurzaamheid Eric Brouwers, Eric
Beurskens, Richard van der Weegen, Han van
Driel en Hendrik Hazeu werden geïnterviewd.
De doelstelling van de bijeenkomst was dieper
in te gaan op het begrip duurzaamheid en
zodoende ideeën te putten uit discussies over
vier onderwerpen, die met duurzaamheid te
maken hebben. Voor de discussies waren
de raadsleden en vertegenwoordigers van
bedrijven en instellingen uitgenodigd, die zich
intensief met duurzaamheid bezighouden.
De vertegenwoordigers kregen de rol van
pitcher toebedeeld. Zij poneerden ieder een
stelling rondom het thema van deze avond,
waarover in vier afzonderlijke groepen een
discussie werd gestart.
Voorafgaand aan de discussie verzorgde
Pepik Henneman, directeur en oprichter van
Meneer de Leeuw (VOF), werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering, een
inspirerende inleiding. Rondlopend tussen de

vier discussiegroepen wist hij de stellingen van
de pitchers los te weken, zodat de gesprekspartners zich alvast konden voorbereiden.
Aansluitend gingen de discussies aan de
verschillende stamtafels van start. Per tafel
fungeerde een lid van de gemeenteraad als
voorzitter.

Ingekomen stukken
Tijdens de bespreking van ingekomen stukken reageerde de heer Twan
Hoeijmakers van Essentie op een brief
van de Gemeente Peel en Maas, waarin zij
haar zorgen uitspreekt over de mogelijke

privatisering van de drinkwatervoorziening. De heer Hoeijmakers heeft dit nader
onderzocht en kwam er na een mail aan de
Vewin tot de ontdekking dat privatisering
van de drinkwatervoorziening helemaal niet
mogelijk is, omdat dit in de wet is vastgelegd. Volgens Hoeijmakers had de commotie rond deze motie voorkomen kunnen
worden.
De heer Thijs Coppus stelt namens de SP
de vraag wanneer de wethouder met de
inspectie kinderopvang in gesprek gaat
over een rapport, waaruit zou blijken dat de
gemeente HadM op de B-lijst staat en waar
de lijst met verbeterpunten blijft. Wethouder
Birgit op de Laak wijst erop dat veel van de
kwaliteitseisen niet toepasbaar zijn op de
kleine kinderopvangmogelijkheden in de
Gemeente en dat gekeken wordt naar mogelijkheden om regionaal de kinderopvang
te controleren.
Motie
De heer Roy Bouten diende namens de
fractie PK-PvdA een motie in met betrekking tot ﬂexibele werkplekken in openbare
ruimten voor ondernemers en verenigingen.
Met uitzondering van Essentie, werd deze
motie door alle partijen aangenomen.

Vier onderwerpen, waarover gedurende een half
uur afzonderlijk aan de tafels werd gesproken,
kwamen aan de orde: duurzaam bouwen en
wonen, duurzaam ondernemen, duurzaam
gezond en duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering. Gedurende de workshop ontstonden
diverse ideeën over duurzaamheid, die op een
ﬂip-over werden gepresenteerd. De gesprekspartners werden tot slot uitgenodigd rondom de
ﬂip-over te gaan staan en de beste ideeën te
selecteren door er een sticker bij te plakken.
Tijdens de nabespreking bleken zowel de
deelnemers als het publiek op de tribune deze
wijze van vergaderen als zeer positief te hebben
ervaren.

Vergaderingen raadscommissies
Dinsdag 21 mei staat de vergadering van de
Commissie Samenleving onder voorzitterschap
van de heer S. van Loo op het programma.
Onderwerp van vergadering zijn onder meer de
wijziging op de verordening leerlingen-vervoer.
Wethouder Ger van Rensch zal deze avond,
voorafgaande aan de bespreking, het raadsvoorstel toelichten en een doorkijk geven in zijn visie
op de toekomst van het leerlingenvervoer in Horst
aan de Maas.
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur en plaats
van handeling de raadszaal van het gemeentehuis.

Op woensdag 22 mei vergadert de
Commissie Ruimte onder voorzitterschap van
de heer M. Beelen. Op de agenda staan onder
meer de stand van zaken en de voortgang met
betrekking tot optimalisatie van het afvalbeleid.
Hierop wordt een toelichting gegeven door
mevrouw S. Coolen, beleidsmedewerker
Milieu en wethouder B. op de Laak.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.
Op beide avonden zijn belangstellenden van
harte welkom.

De heer H. Dinghs wordt door de voorzitter van de raad, de heer van Rooij beëdigd als wethouder.

Agenda raadsvergadering
4 juni bekend
De agenda van de raadsvergadering van 4 juni en
de bijbehorende raadsvoorstellen staan inmiddels
op de website van de gemeente. Tijdens deze

vergadering worden o.a. de bestemmings- c.q.
beheerplannen van de kernen Horst (centrum),
Sevenum en Swolgen behandeld.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Geslaagde wandeling bij Floriade
Bijna honderd mensen hebben donderdagmiddag deelgenomen aan
een wandeling bij het Floriadeterrein. De wandeling werd georganiseerd
door de SP om de inwoners van Noord-Limburg te laten genieten van het
park. Doordat de directie de poorten had gesloten konden de wandelaars
niet het terrein op. “Erg jammer. Het lijkt er op dat de poorten speciaal
voor deze wandeling zijn gesloten”, aldus SP raadslid Thijs Coppus.

Veel mensen die meeliepen
waren nieuwsgierig naar het terrein.
Thijs Coppus: “Er was weinig begrip
over het feit dat de poorten gesloten
waren. Mensen hebben via de
belasting flink meebetaald aan de

Floriade en willen graag gebruik maken
van het terrein.”
Tijdens de wandeling heeft de SP
het terrein van de Floriade als ’publiek
bezit’ verklaard. De raadsfracties van
de SP in de gemeenten die hebben

meebetaald aan de Floriade komen
snel met voorstellen om het terrein zo
snel open te stellen.

invullen. In de gemeente Horst aan de
Maas hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan we
ons ook in de toekomst willen blijven
conformeren, vooral als het om de zorg
gaat. Wij willen dat de inwoners die
niet helemaal op eigen kracht meekunnen in de samenleving, de juiste
ondersteuning krijgen. Inzetten op
versterking van de eigen kracht en het
eigen sociale netwerk. Bij hulpvragen
die verder reiken dan de eigen kracht
en het eigen netwerk, is professionele
ondersteuning nodig. Daarop zullen

wij als CDA ook blijven toezien en
ons blijven inzetten voor een goede
zorg/ondersteuning voor diegene
die dat nodig heeft. Wij zullen de
transities en de bezuinigingen daarin
van onder andere de Wmo, de AWBZ
en de jeugdzorg, nauwlettend blijven
volgen en de positie van de inwoners
van Horst aan de Maas daarin bewaken. Niemand mag tussen de wal en
het schip gaan vallen. Uw welzijn is
onze zorg.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Thijs Coppus
SP Horst aan de Maas

Hoe nu verder met de zorg?
Op 11 april is er een akkoord bereikt tussen het VVD/PvdA-kabinet,
werkgevers en werknemers in de zorgsector.
Dat er in de zorg bezuinigd moet
worden, daar zijn we het met zijn
allen over eens. Over hoe dat je dat
doet, daarover hebben wij als CDA
onze eigen ideeën en voorstellen. Nu
is het zo dat het kabinet voornemens
is om miljarden te bezuinigen op de
zorg: de verzorgingshuizen moeten
dicht, de thuiszorg wordt voor een
groot deel afgeschaft, de dagbesteding verdwijnt en ook in de gehandi-

captenzorg zullen duizenden cliënten
hun zorg verliezen en minstens zoveel
medewerkers hun baan.
Het CDA, bij monde van Mona
Keijzer, heeft aangegeven dat dit een
akkoord is vol vraagtekens, omdat
de grootste bond, de AbvaKabo, zich
niet wilde aansluiten bij de gemaakte
afspraken. Hoe moet het, zonder
die grootste bond, verder als het om
uitvoering van die afspraken gaat? Wat

betekent dat voor de dementerende
ouderen, voor mensen die langdurig
van zorg gebruik moeten maken? Ook
is geen overleg gevoerd met belangenorganisaties als cliëntenorganisaties,
ouderenbonden en patiëntenorganisaties. Dit vinden wij ronduit jammer.
Ook hebben wij vraagtekens bij
de positie van de langdurige zorg voor
diegenen die dat nodig hebben. Hoe
wordt dat in de praktijk uitgevoerd en
voor wie? Elke gemeente kan deze
voorziening, (langdurige zorg is dus
geen recht meer?), op zijn eigen wijze

SP presenteert drie plannen voor Horst aan de Maas
De SP wil dat er de komende jaren honderd extra huurwoningen voor
jongeren worden gebouwd, het zwembad in Horst open blijft en de
bibliotheken in Sevenum en Grubbenvorst behouden blijven. Afgelopen
dinsdag, tijdens de raadsvergadering, presenteerde de partij deze drie
plannen. Vooral het plan voor de bouw van meer huurwoningen voor
jongeren kon op veel steun van de andere partijen rekenen.
Zeker voor jongeren is het een
hele opgave om een woning in
eigen dorp of eigen gemeente te

vinden. Omdat de SP het belangrijk
vindt dat mensen in hun eigen dorp
of gemeente kunnen blijven wonen

en dat er voldoende jongeren in onze
gemeente blijven wonen, wil de SP
dat er extra huurwoningen worden
gebouwd.
De gemeente praat met
gemeenten Venlo en Peel en
Maas over het bouwen van een
nieuw regionaal zwembad. Dit zou
betekenen dat het zwembad in
Horst zou verdwijnen. De SP is het

hier niet mee eens. Het zwembad
is een belangrijke voorziening voor
jong en oud in onze gemeente en
moet daarom behouden blijven. Dit
geldt ook voor de bibliotheken van
Sevenum en Grubbenvorst. Mensen
komen er voor een kop koffie en
om de krant te lezen en anderen
te ontmoeten. Daarnaast is een
bibliotheek met boeken voor alle

leeftijden een belangrijk middel om
mensen die moeite hebben met
lezen op pad te helpen.
Komende weken worden
de plannen van de SP verder
uitgewerkt. Dan zal ook duidelijk
worden welke partijen de
voorstellen van de SP steunen.
Thijs Coppus,
raadslid SP Horst aan de Maas

Essentie tegen heffen belasting voor glasvezel
De afgelopen weken stonden er diverse artikelen in de media over
glasvezel in de gemeente Horst aan de Maas. In dit artikel wil Essentie
duidelijk maken wat haar standpunt is, bijvoorbeeld over het plan om een
nieuwe belasting in te voeren om glasvezel in het buitengebied te
financieren.
Allereerst de feiten. Op dit
moment is 93 procent van alle woningen in onze gemeente ‘aansluitbaar’
op glasvezel. Dat wil niet zeggen dat
al deze adressen ook daadwerkelijk
een glasvezelabonnement heb-

ben. Nog geen 30 procent van deze
adressen heeft een abonnement op
glasvezeldiensten. Van alle woningen
in onze gemeente is 7 procent dus ‘niet
aansluitbaar’. Dit betreft woningen die
meestal buiten de kernen liggen en het

is dan ook heel duur om glasvezelkabel
naar deze woningen te leggen. Het
zou miljoenen euro’s kosten om deze
woningen aan te sluiten.
Het CDA heeft voorgesteld om
een nieuwe belasting in te voeren,
waarmee de aanleg van glasvezel in
het buitengebied betaald kan worden. Essentie is hier absoluut geen
voorstander van. Wij zijn tegen het
verhogen van lokale lasten voor onze
inwoners. Dat is één van de belangrijk-

ste uitgangspunten in ons programma,
maar ook uit het coalitieakkoord. Wij
zijn er ook geen voorstander van om
dit nu uit de reserves van de gemeente
te financieren. Dit zou de gemeente
dan namelijk helemaal alleen moeten
betalen, aangezien de provincie, het
rijk en Europa nu geen geld beschikbaar
stellen hiervoor.
Daarnaast is glasvezel voor ons
geen doel op zich. Het is een middel
om aangesloten te raken op (snel)

internet. En er zijn meer middelen om
internet te krijgen. Bovendien gaan
ontwikkelingen op dit gebied snel.
Hierdoor is het aannemelijk dat er
voorzieningen komen die betaalbaar,
stabiel en snel zijn voor het buitengebied. Het is aan de markt om deze
ontwikkelingen verder te brengen,
daar zijn geen miljoenen-belastingen
voor nodig.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Genieten
aan de Maas
Vernieuwde kaart!
Heerlijke asperges
Genieten op ons terras

www.hetmaashotel.nl

Cuppen Logistics is op zoek naar een

Op zon
de hele dag
d
geope ag
nd
vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

Parttime Loodsmedewerker m/v
voor in de avonduren (20 à 30 uur per week).

De werkzaamheden bestaan uit laden/lossen van de vrachtwagens en rangeren.
Vereisten: rijbewijs BCE en heftruckcertificaat.
Voor meer informatie, bij voorkeur per mail naar m.sanders@cuppenlogistics.nl
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Sporting F2 ongeslagen
kampioen

VCM 4.2 net geen
regiokampioen

Door: Sporting ST
De kampioenswedstrijd voor het elftal F2 van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray werd op
zaterdag 11 mei gespeeld. De tegenstander was RKVV Volharding uit Vierlingsbeek.

Door: jeugdcommissie VCM
Sanne, Eva, Lynn en Isa van team 4.2 van volleybalvereniging VCM uit
Meterik begonnen zaterdag 11 mei met gezonde spanning aan het
regiokampioenschap in Reusel. De meiden wonnen twee wedstrijden en
verloren er een.
Met deze uitslag bereikten ze een
tweede plaats in de poule en mochten
ze dus net geen halve finale spelen.
De meiden wonnen wel de rayonkampioenschappen op 21 april en dit vond

de jeugdcommissie van de volleybalvereniging reden genoeg voor een
feestje. Vrijdagavond 17 mei wordt de
meiden dan ook een receptie aangeboden om dit resultaat te vieren.

Opening vissteiger
Hengelsportvereniging ’t Bliekske opent op zaterdag 25 mei haar
nieuwe jeugd- en mindervalidesteiger. Dit gebeurt om 11.30 uur bij de
visvijver in de Kasteelse Bossen in Horst.
Tijdens deze Nationale
Hengelsportdag wordt tevens de
naam van de nieuwe vissteiger
onthuld. Hier is door de vereniging
een wedstrijd aan verbonden en
de winnaar mag de steiger officieel openen. Alle jeugdleden van

De eerste helft was wat afwachtend van de kant van Sporting ST. Na
een goede aanval schoot Camiel de
bal op de paal. De bal kwam voor de
voeten van Robin die verwoestend
uithaalde: 1-0. Snel daarna maakte
Volharding 1-1 en even later zelfs 1-2.

Voor het eerst op
achterstand
Dat was even schrikken, het was
de eerste keer dit seizoen dat de F2
op achterstand kwam. Ze gingen beter

was eenrichtingsverkeer naar het doel
van Volharding. Kay zag dat de keeper
te ver voor zijn doel stond en haalde
verwoestend uit, 7-2. De verdediging
van Sporting werd een onneembare
vesting met Niek, Wout en Robin en
door een mooie combinatie over het
middenveld via Luuk en Stan was het
Tom die de bal verlegde op Camiel. Hij
bepaalde de eindstand op 8-2.
Met nog één wedstrijd te gaan is
de F2 van Sporting ST onder leiding van
Nard en Patrick ongeslagen kampioen
met een doelsaldo van +56.

voetballen en nog voor rust maakte Kay
twee goals. Het team uit Swolgen en
Tienray stond dus weer op voorsprong:
3-2.
Na rust maakte Camiel meteen de
4-2. Na een mooie combinatie via Tom
en Stan was het wederom Kay die het
net wist te vinden, 5-2. Het samenspel werd steeds beter. Via een goede
uittrap van Tijn op Niek, die Wout vrijspeelde, maakte Luuk ook zijn goaltje:
6-2. Nu kwam het team helemaal in
de overwinningsroes. De tegenstander
kwam er niet meer aan te pas en het

`t Bliekske die in het bezit zijn van
een jeugdvergunning krijgen bij de
opening een nieuwe vishengel met
lijn en een documenten mapje van de
visvereniging. Verder is sportvisserij
Nederland aanwezig met prominenten van Vis TV.

Showdance rolstoeldanswedstrijd
Voor de tweede keer vindt in Meerlo een showdance rolstoelwedstrijd
plaats. Deze wordt gehouden op zaterdag 25 mei van 11.00 tot 16.30 uur
in ’t Brugeind.
De wedstrijd wordt georganiseerd
door stichting BES en rolstoeldansgroep Roll for Fun. Stichting BES
ondersteunt sporten voor mensen
met een beperking mede met als
doel integratie. De groepen van stich-

ting BES bestaan uit een jongeren en
volwassen sportgroep en de rolstoeldansers.
Voor meer informatie kijk op
www.showdancewedstrijdmeerlo.nl.ae
en www.wheelchairdancing.eu

1e en 2e Pinksterdag open!

Tuinfair! 18 t/m 20 mei

Héél veel tuintips en mooie aanbiedingen!
Tuindokter Groei & Bloei (19+20 mei)
Deskundig advies m.b.t. verzorging, bemesting en
plagen- en ziektebestrijding
Weber BBQ Demo’s, vijveradvies en watertesten.
Meer informatie: www.leurs.nl

Pokon Terras & Balkon
plantenvoeding 1 liter

Leurs potgrond

169,-

3 zakken
voor 10,-

95,One Touch
Original
57

Coniferen op stam
div. soorten, stam 70cm

14,99

6,99

9,99

Tomatenplant

136x50x85 (bxhxd)

5,75 per zak

8,99

Pick-a-Tom, vol vrucht

Konijnenhok

50 liter

OP
=
OP

Alsace tuinset
1399,-

4,99

999,-

Tu i n c e nt ru m Leu rs • St ra elseweg 370 Ve nlo • 077-3216000 • w w w. le urs . nl

119,-

Super Geraniums

19-delig

8,99

199,-

hang en staand

1,39
Uit te breiden met
verlengstuk en stoel.

OP
=
OP

0,99
Deze acties zijn geldig van t/m 21-05-13
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Nieuwe sponsor jeugd SVEB

RKSV Meterik
ziet de toekomst
zonnig in

De D, C, B, en A-jeugd van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt door
Claasen, Moolenbeek en & Partners voor 5 jaar voorzien van trainingspakken. Dit is SVEB overeengekomen met de partners. Bart Lemmen en Ronald Paardekooper van het adviesbureau: “In onze praktijk
laten wij strategie werken voor ondernemers. Met deze sponsoring ondersteunen wij de strategie van
SVEB, waar Ronald bestuurslid technische zaken is.”

Door: RKSV Meterik
Ondanks de degradatie van het eerste elftal schijnt de zon voor
RKSV Meterik achter de wolken.
Maar liefst 4 jeugdteams hebben het kampioenschap binnen
gehaald. De B1, C1, D1 en de F1 werden kampioen in de voorjaarsreeks. De F1 speelde zelfs de regio bekerfinale tegen het grote Irene.
Ter gelegenheid van de behaalde kampioenschappen wordt de teams
een receptie aangeboden op donderdag 16 mei van 19.00 tot 19.45
uur in de kantine van Sportpark de Vonckel.

SV Lottum F2 kampioen
Voor de tweede keer dit seizoen zijn de jongste leden van korfbalvereniging SV Lottum, de F2,
kampioen geworden. Na eerder al het kampioenschap in de zaalcompetitie behaald te hebben, is de
F2 nu opnieuw kampioen geworden. Ditmaal wonnen ze de veldcompetitie. Op het Lottumse sportpark
wisten ze zaterdag 11 mei met 8-1 te winnen van Erica F2. Hiermee haalden ze onder begeleiding van
leidsters en trainsters Meggy en Wendy het kampioenschap binnen.

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Groente en
Sla planten
tomaten,
komkommer,
paprika,
kruiden planten
enz.
Fruitbomen struiken
goede smaakvolle rassen
en ziekte tolerant speciale
rassen voor particulieren
teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

€ 0,10 per stuk

Perkplanten,
kuipplanten
eigen kweek.
goed afgehard
met voorraad
bemesting.
Surfinias € 0,89

Tuinplanten,
heesters, hagen,
vaste planten

Top kwaliteit,
lage prijzen
eigen kweek

•

T: 06 30 58 79 98

•

50%

pachysandra €0,80
lavendel hidcote €0,80
hortensia’s €1,85
viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85
laurier €1,85
door eigen kweek
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 2e pinksterdag
open
photinia €1,85 enz.
van 10.00 uur tot 16.00
uur
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
Verbouwd!
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
Nu overdekt.
.00 uur gesloten

Kuipplanten € 6,95

St. Jansstraat 43, Meterik

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen
tot wel

E: bleustone@live.nl

korting

Guus
“De afgelopen drie weken
heb ik veel verschillende
lessen gevolgd. Er werd
gekeken wat bij mij past,
maar ook wat in mijn
beperkte vrije tijd mogelijk
is. Mijn conditie gaat iedere
week een stuk vooruit.

Bij mijn laatste
bezoek aan de
voedingsconsulente
was ik 1,2 kilo kwijt!
Met de anco lifestyle actie
kom ik op een gezonde
manier weer in topvorm
en ik word er ook nog
gelukkig van.”
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie
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Geen podium
door technisch defect
Door: United Gebben Racing
Tijdens de ONK Supersport 600-races afgelopen zondag in Hengelo werden de stoute plannen van Supersportcoureur Kevin van Leuven verijdeld door een technisch defect. De Swolgense Kevin had zich met het United Gebben
Racing-team tijdens de kwalificaties verzekerd van een goede uitgangspositie voor de wedstrijd op zondag.

Tijdens lastige weersomstandigheden werd een derde tijd gezet
tijdens de kwalificaties, goed voor de
eerste startrij. Tijdens de wedstrijd op
zondag volgde een rode vlag, nadat
Kevin met moeite vallende motoren
wist te ontwijken die in de eerste bocht
in de problemen kwamen. Een herstart

volgde en Kevin wist van plek vier
naar de tweede plek te rijden. Het gat
met de koploper was al half gedicht
toen het noodlot toesloeg en Kevin de
strijd moest opgeven. Een doormidden
gebroken schetsplaat zorgde ervoor dat
Kevin geen voetsteun meer had en het
was niet meer mogelijk door te rijden.
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Kevin: “Ik was enorm teleurgesteld,
want ik wilde net de koploper het vuur
aan de schenen gaan leggen. Ik baal
van dit resultaat in de eerste wedstrijd
voor het ONK. Maar goed, dit is overmacht. Volgende week in Oss gaan we
er weer vol tegenaan.”
(Foto: Henk Teerink)

Open Horster tennistoernooi
De Horster Tennis Club organiseert dit jaar van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni een open tennistoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op het tennispark in Horst.
Er wordt gespeeld op de
SmashCourt-banen die allemaal verlicht
zijn waardoor het uitlopen van de
planning meestal beperkt blijft. Dit jaar
heeft de organisatie besloten om alle

categorieën alleen open aan te bieden.
Dit betekent dat men ongeacht de
leeftijd mee kan doen. Dit is van belang
voor de tennissers(sters) onder de 35
jaar in de categorieën 7 en 8. Men kan

zich dus inschrijven in de categorieën
vanaf 3 tot en met 8 in Enkel, GD en
Dames- en HerenDubbel.
Inschrijven kan tot en met zondag
9 juni via toernooi.nl

SWISSEYE
SPORTZONNEBRILLEN
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en dinsdag 21 mei a.s.
hebben wij de complete Swisseye collectie in huis.
Swisseye sportzonnebrillen bieden een optimale
bescherming tegen zon en wind, hebben een prachtig
design, zijn licht in gewicht én leverbaar, indien nodig,
in uw brilsterkte.
Tijdens het Swisseye-actieweekend ontvangt u
10% korting op een sportzonnebril van Swisseye.

Hegelsom B1G voorjaarskampioen
Het elftal B1G van voetbalvereniging Hegelsom heeft zich op woensdag 8 mei met een overwinning
op IVO B3 zeker gesteld voor het kampioenschap. De prestatie van het team is een goede afsluiting
voor trainer Juul Pennings die het volgend jaar bij het eerste team van vv Hegelsom aan de slag gaat
als leider.

Kerkstraat 1 Hor st 077 398 26 61

www.kruyt zeropt iek.nl
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Handbalclub Wittenhorst

Speelsters missen gouden kans
Door: Paul Verstappen, HC Wittenhorst
Dames 1 van handbalclub Wittenhorst uit Horst speelde op zondag 12 mei de allereerste bekerfinale. De tegenstander was ESC’90 uit Stein, een team dat een klasse hoger speelt. Dat dit
klassenverschil niets wil zeggen, blijkt wel uit de strijd die geleverd werd. Honderden toeschouwers reisden mee naar het Zuid-Limburgse Bocholtz.
De wedstrijd begint pas bij de 3-0
voorsprong voor ESC’90. Dan maakt
Wittenhorst eindelijk haar eerste treffer
en daarmee vloeit de tot nog toe onbekende finalespanning langzaam weg.
Het eerste kwartier is deze spanning
echter nog zichtbaar bij Wittenhorst.
Verschillende kansen, waaronder twee
strafworpen, worden gemist en zo
wordt het 9-3 voor ESC’90. De dames

uit Horst laten zich niet zomaar uit het
veld slaan. Ook Wittenhorst komt in
haar flow als de kansen ineens wel met
succes worden afgemaakt. De ruststand
is 11-7 voor het team uit Stein. Mede
dankzij keepster Nikki Noorman van
Wittenhorst zijn ook nu nog alle kansen
open.
In de tweede helft blijkt Horst wel
degelijk een geduchte tegenstander

voor het team uit Stein. Een tussenstand met gelijke cijfers lijkt in zicht als
het 12-10 wordt.

Steekje laten vallen
Dan laat Wittenhorst even een
steekje vallen en weet ESC’90 net als
in het begin drie keer achter elkaar
scoren. Tot tien minuten voor het
eindsignaal woedt er een gelijke strijd

en zo wordt het 20-15. Dan wordt het
tijd voor de eindsprint: het is nu of
nooit. De eerst stap wordt gezet met
een doelpunt voor Wittenhorst. De
volgende stap naar de overwinning is
het blok dat een tegendoelpunt weet
te verhinderen. Een break-out volgt en
Wittenhorstspeelster Hilde Vlemmix
knalt de bal richting het doel van
de tegenstander. Deze passeert met

succes de keepster en alle Wittenhorstsupporters staan klaar om te juichen.
Applaus wordt echter omgezet in een
luidruchtige uiting van teleurstelling als
de bal niet het net, maar de paal raakt.
Dit moest achteraf gezien de goal zijn
geweest die alles anders had gemaakt.
Wittenhorst kwam haar achterstand
niet meer te boven en de wedstrijd
eindigt in 26-20 voor ESC’90.

Voetbal om des keizers baard

Wittenhorst richt zich op nacompetitie
Door Piet Nabben, RKSV Wittenhorst
De slotwedstrijd van RKSV Wittenhorst tegen RVU was er eentje om des keizers baard. Alle beslissingen waren voor beide teams reeds gevallen.
Daarom was het niet vreemd dat
assistent-trainer Matthijn Hoogduijn een
groot aantal spelers vrij gaf met het
oog op de zware reeks wedstrijden van
de nacompetitie voor een plaats in de
Hoofdklasse. Die beginnen zaterdag 18
en maandag 20 mei met als tegenstander Goes. Ook de tweede plek welke
Wittenhorst vooraf innam kon niet meer
uit handen worden gegeven. De flinke
marge was niet meer in te halen. Een

puike prestatie voor de spelers, trainers
en begeleiding.
Net zoals in het treffen in Horst nam
Wittenhorst direct het initiatief en nam
in de negende minuut de leiding. Een
prima steekbal door Bram Rubie op de
vrijstaande Gijs Hagens bracht soelaas.
De harde kogel was voor de scheidende
doelman Jordi van Kan ongrijpbaar, 0-1.
Nu kwamen de mannen uit Rothem
weer sterk terug. Wittenhorst kon maar

moeilijk weerwoord geven op hun
fysieke kracht. Maarten Vosselman en
Tim van de Geijn waren namens RVU
dicht bij een treffer. De ruststand brak
tenslotte aan met een voorsprong voor
Wittenhorst.
Na de thee was het weer
Wittenhorst dat het net wist te vinden.
Gijs Hagens profiteerde van een niet al
te beste balcontrole van een verdediger en ging recht op de doelman af.

Hij passeerde deze en bracht de stand
op 0-2. Deze riante voorsprong gaf de
ploeg niet de benodigde rust en zo kon
RVU makkelijk het vijandelijke doel
blijven opzoeken. De gevaarlijke vrije
trappen waren veelal een prooi voor
doelman Sjors Witt. Toch moest hij in de
75e minuut capituleren toen Maarten
Vosselman de gelegenheid kreeg om
van dichtbij binnen te schieten, 1-2. De
Horster doelman verrichtte vlak voor tijd

Klassieker

Tweede beker
handbalheren
Wittenhorst
Door: Paul Verstappen, HC Wittenhorst
Een klassieker zou het worden: de bekerfinale van heren 1 van
handbalclub Wittenhorst uit Horst tegen Bevo 3 uit Panningen. Het was
spannend op zondag 12 mei in de sporthal in het Zuid-Limburgse
Bocholtz.
Het ijs van de wedstrijd werd
gebroken door Bevo, dat de eerste
treffer maakt. Al snel pakt dan ook
Wittenhorst de ijsbreker op en een
leuk spelletje handbal volgt. De
gelijkwaardigheid van beide teams
straalt er in de eerste helft af. Na elk
doelpunt volgt een tegendoelpunt.
Datzelfde geldt toevallig ook voor
de missers. Wanneer Bevo dan even
niet weet te scoren, weet Wittenhorst
dit ineens wel. De hete adem van
Panningen wordt echter constant
gevoeld en het verschil blijft de eerste
helft beperkt tot slechts één punt. De
ruststand was 12-13 in het voordeel
van de Horstenaren.

Nagelbijten op de
tribune
Dan wordt begonnen aan het
tweede deel van de wedstrijd. Het lijkt
echter op een dertig minuten lange
verlenging van de eerste helft. De
eerste kenmerken van vermoeidheid
worden zichtbaar als ook langzaam de
wat grovere overtredingen hun intrede

maken in de wedstrijd. Daarmee
volgen dan ook de eerste tijdstraffen voor zowel Bevo als Wittenhorst.
Met nog tien minuten op de klok is
ook het nagelbijten op de tribune
begonnen. De voorsprong van Horst is
verschillende keren opgelopen, maar
viel telkens terug naar het minimale
verschil van slechts één punt. Zo staat
het enkele seconden voor het einde
nog 22-23 voor Wittenhorst.

ARGO
Fauteuil uitgevoerd
in leder Madras.
Leverbaar in diverse
stoffen en kleuren.
NU 309

Golden goal van de
wedstrijd
Dan is er plotseling de mogelijkheid voor Wittenhorst-speler Mark
Vervoort om aan alle onzekerheid van
de wedstrijd definitief een eind te
maken. Het schot op doel is afkomstig
van de positie waar Mark zich het
meeste thuis voelt: de linkerhoek. En
een hoekspeler zou geen hoekspeler
zijn als dit niet de golden goal van
de wedstrijd zou worden. Wittenhorst
wint met 22-24 en omhelst daarmee
de beker van Limburg voor de tweede
keer op rij.

MEERN
Complete hoekbank uitgevoerd in leder en voorzien
van relaxfunctie. Leverbaar in diverse uitvoeringen
en leerkwaliteiten. B297 x D221/95 x H95 cm.

een prachtige redding. Een poeier van
zo’n meter of 25 leek in de linkerbovenhoek in het doel te verdwijnen, maar
tot opluchting werkte hij de bal uit het
doel. Net hiervoor kon Wittenhorst niet
profiteren om uit een scrimmage de bal
over de lijn te werken.
Zo eindigde deze wedstrijd met
een keurige 1-2 zege zonder al te goed
voetbal overigens. De nacompetitie is
het volgende hoogtepunt.
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Een lidmaatschap op maat
Anco lifestyle centre in Horst sloeg dit jaar een nieuwe weg in door te starten met het concept lifestyle. “We richten ons nu op vier speerpunten: voeding, bewegen, ontspanning en gedrag.
Een volgende stap in het veranderingsproces is het aanpassen van de lidmaatschapsvormen”, aldus Patrick Bierens, directeur van anco lifestyle centre in Horst.
Patrick: “Dat is uiteraard nog steeds mogelijk,
alleen is dat nu een optie. Klanten kunnen ook
kiezen voor een maandabonnement. Het is
mogelijk om een maand te sporten en het na
die maand voor gezien te houden. Geen enkel
probleem. Maar natuurlijk heeft een deelnemer
met een jaarlidmaatschap een financieel voordeel:
meer dan een maand gratis sporten. Vanaf nu
bepaalt de klant.”

Ouders samen met
hun kinderen sporten

Gewichtsconsulente Eveline (r) neemt het voedingsschema door
“Net zoals consumenten een ruime keus
hebben bij het afsluiten van een mobiel
telefooncontract, kiezen onze klanten straks
ook voor een lidmaatschap dat precies bij hen
past. Iedere deelnemer is namelijk verschillend
en kan zelf bepalen voor welke vorm hij kiest.
Dat hoort ook bij lifestyle: kiezen voor een
lidmaatschap op maat”, legt Patrick uit.
Onderdeel van de nieuw gewijzigde aanpak

van anco lifestyle centre is dat de consumpties
voortaan gratis zijn. “We draaien een gedeelte
van de huidige bar om en onze bezoekers kunnen
zichzelf voorzien van een drankje: een suikervrije
sportdrank, een kopje koffie of thee. Het is straks
inbegrepen in het lidmaatschap, net zoals toegang
tot fitnesszaal, groepslessen, sauna en zwembad.”
Tot voor kort werkte anco lifestyle centre
alleen met een vast jaarcontract.

Anco lifestyle centre biedt verschillende
pakketten. “Een gezin met minimaal drie personen
maakt gebruikt van een voordelig gezinskaart.”
Ook jongeren van 12 tot 17 jaar hebben toegang
van 08.30 tot 19.00 uur en in het weekend van
09.00 tot 13.00 uur. “Op deze manier kunnen
ouders samen met hun kinderen sporten. Dat was
voorheen voorbehouden aan schoolvakanties.”
Als een deelnemer minder tijd heeft, dan
kan deze ervoor kiezen om het lidmaatschap
naar behoefte aan te passen. Eenmaal per week
of onbeperkt toegang tot anco lifestyle centre
behoort vanaf nu tot de mogelijkheden.
“Het goedkoopste lidmaatschap is 7,95 euro
en dan heb je toegang tot de fitnesszaal, tot
aerobic- en groepslessen en tot sauna en
zwembad. Als een deelnemer om 08.30 uur
binnenkomt en pas om 22.00 weer naar huis gaat,
dan kan deze onbeperkt lessen volgen,

naar de sauna en gebruik maken van het
zwembad”, aldus Patrick.
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Nu ook
lidmaatschap
per maand mogelijk!
www.ancolifestylecentre.nl
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Horster Volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Hovoc houdt op 24 en 25 mei voor de 46e keer een buitentoernooi. De sportvelden naast de
Dendron sporthal dienen daarbij als strijdtoneel voor iedereen die een lekkere en gezellige pot volleybal wil spelen.

Fried van Helden
voetbaltoernooi
Voetbalvereniging Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag,
19 mei, het familie- en vrienden Fried van Helden voetbaltoernooi.
Dit toernooi is vernoemd naar terreinknecht Fried van Helden.
De deelnemende elftallen zijn
verplicht twee niet-actieve voetballers en twee dames op te stellen.
Met een maximaal aantal toelaatbare
van twaalf teams, wordt er gestreden
om de Fried Van Helden wisseltrofee.
De eerste wedstrijden worden om

11.00 uur gespeeld en de finale is
rond 16.30 uur. Aansluitend vindt de
prijsuitreiking plaats met muzikale
omlijsting van Drive-in show Light
Flash met D.J. Gurde. Voor de kinderen
staat er een luchtkussen. Het toernooi
vindt plaats op sportpark Wienus.

Kampioenen Athos
Door: VC Athos
De jeugdafdeling van VC Athos uit Sevenum heeft een goed seizoen
achter de rug. Maar liefst drie teams wisten kampioen te worden.

Voor ieder is er wat wils tijdens het
tweedaagse toernooi. Op vrijdagavond
starten vanaf 18.30 uur de wedstrijden.
Er wordt dan op drie verschillende
niveaus (laag, middel en hoog) en
in drie verschillende klassen (dames,
heren en mix) gespeeld. Daarna kan er
onder begeleiding van DJ Angel in de
feesttent na worden geborreld.

Op zaterdagochtend neemt de
jongste jeugd bezit van de speelvelden.
Van 10.00 tot 12.30 uur laten de CMV
spelers van niveau 1 tot en met 3 hun
kunsten zien en van 10.00 tot 15.00 uur
gaan CMV niveau 4 tot en met 6 en de
C-Jeugd aan de slag.
Aansluitend volgen om 15.30 uur
de A- en B-Jeugd, de recreanten en de

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 18 mei 2013

Roomschijven 4de gratis
Van de stempelactie:
3 pepersteaks € 6.95
www.coppens.keurslager.nl

gen. Op zondag 7 april was het de
beurt aan Athos N4-2. Slechts één
punt zou voldoende zijn om kampioen
te worden. Door alle twee de wedstrijden royaal te winnen en dus acht
punten binnen te halen, toonden de
meiden zich een kampioen waardig.
Een week later was sporthal De
Stapakker het terrein voor de kampioenswedstrijd van Athos MB1. De
meiden deden wat van hen verwacht
werd en haalden de volle winst binnen. Hiermee was ook voor hen het
kampioenschap een feit.

Ga ervoor! Doe mee en win jezelf:
• een slanker lichaam
• vitaliteit en meer zelfvertrouwen
• het gevoel lekker in je vel te zitten
• bewustwording van voeding
• het kunnen genieten van lekker eten...

doe mee en

...en
..en dat alles met eten uit de supermarkt!

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

senioren. Al dan niet met actieve volleyballers en al dan niet gemixt worden
de teams al naar gelang de poules
ingedeeld. Daarbij wordt er tevens
gestreefd naar aparte poules voor
bedrijven en keten. Het toernooi wordt
eveneens afgesloten in de feesttent.
Kijk voor meer informatie op
www.hovoc.nl

Op 6 april beet het C1 jongensteam het spits af. De jongens wisten
van directe concurrent Herten te
winnen en zo het kampioenschap in
poule H veilig te stellen. Jongens C1
bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de volleybalclubs HVC
uit Hegelsom en VC Athos ’70 uit
Sevenum, hetgeen al in het tweede
jaar een kampioensteam oplevert.
Mede verantwoordelijk voor het
behalen van het kampioenschap zijn
twee trainers, drie coaches en heel
veel supporters van beide verenigin-

win!

Wekelijks houdt Annemiek Billekens spreekuur in Sevenum.
Daar merken ze steeds weer: “Iedereen valt af met My-Life Slim”.
Dat komt omdat de nadruk ligt op gezondheid en de persoonlijke begeleiding,
waarbij u altijd dezelfde consulent hebt. Annemiek leert u genieten van eten en 1 tot 2 kilo
per week af te vallen maar wel gewoon met 3 maaltijden (en 2 tussendoortjes) per dag.

www.demukkenstal.nl
Laagriebroekseweg 26, Leunen
Monique Litjens
T 06 25 32 81 81

maandag 20 mei kijkdag
Tussen 13.00 en 16.00 bent u welkom!
Landelijke omgeving met koeien, pony, kippen en konijnen
en vooral veel ruimte.
• Peuterspeelgroep 2-4 jaar

• Dagopvang 0-4 jaar

Annie uit Horst, -22 kg:
“Ik ben een totaal ander mens geworden en geniet weer van alles.”

Loes Raijer uit Arcen, -12 kg:
“Dat ik iedere week terug moest komen bij Annemiek vond ik heel fijn, ik heb nu eenmaal een stok
achter de deur nodig en iemand die mij controleert. Als ik dan iedere week de kilo’s eraf zag gaan
voelde ik me super! Maar waar je je echt trots bij gaat voelen is dat andere mensen het gaan zien
en zeggen “Loes wat zie ik aan jou?” of “Ben jij afgevallen?” Dan zei ik natuurlijk heel
vrolijk “Jaaa” en vertelde hen over mijn positieve ervaring met My-Life Slim.“

Loes Ra ije r voor...

Wil jij dit ook?

Neem contact op met gewichtsconsulente
Annemiek Billekens uit Sevenum of kijk
op www.mylifeslim.com

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

Seven

um

Geniet van het afvallen met begeleiding

...en na!

My-Life Slim Sevenum
Gewichtsconsulente Annemiek Billekens
Telefoon: 06 42 08 78 09

www.mylifeslim.com
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Kunst met een grote K in Horst
organisatie, want hun mening willen
we ook horen.”
Wethouder Ger van Rensch maakte
nog even een rondgang, voordat hij
de expositie opende. “Het is prachtig
dat zo’n bonte verzameling van kunst
en cultuur hier in De Mèrthal in Horst
mogelijk is.” De laatste jaren zag hij de
sector versnipperen. “Ik hoop dat dit de
kunst en cultuursector weer stimuleert
en dat mensen geïnspireerd raken door
deze expositie.”

Expositie officieel
geopend

Op het podium, dat speciaal voor
deze gelegenheid is opgezet, vormen
schilderijen het decor. Jan Nabben

spreekt een zaal vol geïnteresseerde
mensen aan. “De opkomst heeft onze
stoutste verwachtingen overtroffen.” In

zijn openingswoord spreekt Nabben al
van een tweejaarlijkse traditie. “Maar
dan wel met de kunstenaars in de

Aspergefeesten Grubbenvorst

Vanuit het podium stuurt Van
Rensch een modelvliegtuig van
modelvliegclub MVC Apollo ‘68 naar
voren. Met grote belangstelling kijkt
het publiek toe hoe het vliegtuig een
ballon met confetti raakt. “Dan is de
expositie nu officieel geopend”, roept
Van Rensch. Het duurt even voordat
de nieuwsgierige bezoekers naar de
stands lopen. “Ik ben benieuwd. Ik zie
al veel mooie schilderijen hangen”,
zegt een vrouw.
De diversiteit op de expositie is
enorm en dat is precies wat de organisatie, stichting De Mèrthal, nagestreefd
heeft. Hun inspiratiebron was het pausenmuseum van Lei van den Bekerom
uit Horst. “Mensen hebben zulke mooie
verzamelingen thuis liggen. We wilden
als stichting dat de mensen een plek

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Ook dit jaar worden er tijdens het pinksterweekend in Grubbenvorst de Aspergefeesten georganiseerd.
Zaterdag is het tijd voor muziek. Zondag worden onder begeleiding van de schutterij de Aspergefeesten gevierd.
Zaterdag 18 mei staat in het
teken van muziek. Op de kiosk op het
plein treden lokale artiesten op. Dit
jaar wordt het podium geboden aan
jeugdig talent. De Grubbenvorsterse
All Stars Band sluit de avond af.
Op zondag 19 opent schutterij Sint
Jan de Aspergefeesten. Deze beginnen met een dorpsontbijt, dat wordt
opgeluisterd door een concert van
de plaatselijke harmonie Sint Joseph.
Organisator Gewoën Grubbevors

pakt daarna uit met informatie over
de kweek, oogst en verwerking van
de koningin der groenten. Er worden
streekproducten gepresenteerd en er is
een braderie. De asperge staat centraal
in de infostraat Van zand tot klant,
met authentieke aspergebedden en –
machines. Er is aspergekunst te zien en
er zijn vele aspergehapjes verkrijgbaar
in het veldkeuken pop-up restaurant.
Ook wordt er een aspergeschilwedstrijd
gehouden. Omdat regio Venlo dit jaar

Hoofdstad van de Smaak is, wordt er
ook een Preuf de Streek-markt georganiseerd. Regionale producenten
promoten hun lekkernijen en laten
bezoekers proeven. Bovendien vindt
zondag de nationale opening van het
Taste Station van LTO Nederland plaats
in Grubbenvorst, waar wordt getoond
hoe Nederlandse boeren en tuinders
werken en zorgen voor smaakvolle
ingrediënten voor amuses die op een
loopband voorbijkomen.

Nieuw theaterseizoen Kukeleku
Stichting Kukeleku organiseert na de zomer voor de negende keer theatervoorstellingen in ’t Gasthoês. Het
nieuwe seizoen bestaat uit oude bekenden zoals Marco Roelofs en Javier Guzman, maar ook nieuwe namen.
Marco Roelofs komt in het
volgende theaterseizoen zijn
cabaretprogramma KAAL spelen.
Het programma, waarvan vorig
jaar het gelijknamige boek en de
solotour verscheen, speelt hij voor de
allerlaatste keer voor eigen publiek.
Een andere oude bekende is Eric
Koller. Zijn show is een bijzondere

vorm van theater zonder woorden. Ook
Katinka Polderman en kindercabaratier
Thijs Goverde keren terug naar Horst.
Nieuwe namen zijn onder andere Max
van den Burg, die te zien is als zanger
Ronnie bij de New Kids en Herman
in een Bakje Geitenkwark. Dit is een
kwartet dat a capella muziek op een
bijzondere manier combineert met

cabaret. Eerder dit jaar toerden ze als
voorprogramma tijdens de clubtour
van de band Doe Maar.
Op donderdag 16 mei start de
voorverkoop van het nieuwe theaterseizoen van Kukeleku.
Voor het gehele programma,
nieuws en de kaartverkoop, kijk op
www.kukeleku.com

Spellendag in De Locht
Tijdens het Pinksterweekend is Museum De Locht in Melderslo ook geopend. Op zondag zijn de wisselexposities te bekijken, op maandag is er een speciale spellendag voor kinderen.
Bezoekers kunnen onder andere
kennisnemen van twee wisselexposities. De expositie Van Baby tot Bengel
gaat over opgroeien in grootmoeders
tijd en de expositie Mijn beeld van

Beatrix toont zo’n vijftig artistieke
creaties rondom dit thema. Op maandag, Tweede Pinksterdag, is er een
spellendag voor kinderen met allerlei
spelletjes van vroeger. Mart Vervoort

zingt liedjes met een vrolijke noot.
Het museum is alle dagen geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

kregen om dit te laten zien, zodat het
niet in dozen op zolder opgestapeld
moet staan”, legt Jan Nabben uit.
Aan de wanden zijn de doeken van
Toon Christiaens, die Horst aan de Maas
verbeelden, opgehangen. Nelly Janssen
uit Horst heeft haar keramiekcreaties
aan de zijkant opgesteld. “Ik ben blij
dat ik deze kans heb gekregen. Er is
altijd zoveel belangstelling voor, maar
nooit genoeg plaats om het te laten
zien. Ik wil mensen stimuleren en
inspireren. Laten zien dat kunst meer
is dan ze verwachten. Kunst maken
is soms moeilijker dan dat mensen
denken.”
Ook Mart Heldens uit Hegelsom
heeft zijn eigen stand waar hij zijn
verzameling met honderden pennen
toont. “Het is een verzameling die ik
wil laten zien. Daar ben ik trots op. Ik
ben hier niet om mensen te stimuleren
om ook te verzamelen. Dat zit in je of
niet. Het is gewoon leuk om te laten
zien wat je zoal kunt verzamelen als
hobby.”
Voor de organisatie is het afwachten of de expositie alle dagen drukbezocht zal zijn. “Vandaag is het in
ieder geval gezellig. We hopen dat de
bezoekers de rest van de weken ook
blijven komen”, lachen de heren van
stichting De Mèrthal.
Voor een videoreportage
over de opening van de expositie,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

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

tot en met 18 mei!
Koop je een kledingset met NEON kleuren erin,
dan maken wij een foto van jou in je nieuwe outfit.
Laat je telefoonnummer bij ons achter en maak
kans op een cadeaubon ter waarde van

de gehele gekochte NEON kledingset!

Vraag in de winkel naar de voorwaarden van deze actie.

“Kunst met een grote K”, zo omschrijft Jan Nabben, voorzitter van stichting De Mèrthal, de inhoud van de
expositie ‘Horst aan de Maas exposeert’, die van 11 tot en met 26 mei wordt gehouden in De Mèrthal in Horst.
Met dit initiatief krijgen amateurkunstenaars uit Horst aan de Maas de kans om hun creaties aan het grote publiek
te tonen.

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

PERKPLaNTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

NU SPaaNSE MaRGRiET E 0,75
Pinksterdagen geopend!
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964
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Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet
met Horster inbreng
Nadat zij in 2011 al een concert gaven in café Cambrinus, komt het
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (NAKK) zondag 19 mei weer naar Horst.
De Horster klarinettist Lieke van
den Beuken was destijds de link tussen
Cambrinus en het kwartet. Op zondag
19 mei, wanneer het NAKK terugkeert,
is zij wederom van de partij. Ook de
Horster pianist Egbert Derix zal deel
uitmaken van het kwartet. Dit voorjaar
speelde NAKK in het Concertgebouw
in Amsterdam naast werk van Bach
en Mahler drie stukken van Egbert
Derix, waaronder Zomaar onverwacht,
waarvoor Egbert Derix de Annie MG
Schmidtprijs uitgereikt kreeg. Hetzelfde
gaan ze doen in Cambrinus.
Het kwartet wordt begeleid door
percussionist Remco Menting. Naast
Lieke van den Beuken op es-klarinet

Diaconie Nu

Spullen
gezocht

Pinksterratelen voor eieren
Op Pinksterzaterdag trekken de schoolmeisjes al ratelend en zingend door de straten van Broekhuizenvorst, Ooijen en Broekhuizen om eieren en geld
op te halen.
De rondgang van de Pinksterbloem
ook wel Pinksterbruid genaamd, is een
nabootsing door de kinderen van feesten die door de ouderen bij het begin
van de meimaand werden gevierd. Zoals
het planten van de meiboom en het
meitak steken. Het soort tak dat door
de jonge mannen aan het huis van de
meisjes werd gestoken gaf aan hoe men
over de meisjes dacht, het uitroepen
van de meikoningin en de daarbij behorende feesten. Deze genoemde feesten
zijn in Broekhuizenvorst en Broekhuizen
begin vorige eeuw verdwenen. De
schoolmeisjes hebben deze in andere
vorm hersteld. De Pinksterbloem staat
symbool voor de groeikracht en tot
nieuw leven komen van de natuur. Dat
de meisjes als ratelend en zingend de
huizen afgaan voor eieren en geld is
een zeldzame traditie die verder in deze
streken niet bekend is. (Foto: Jeu Derikx)

De Lambertuskerk in Horst
houdt op zondag 2 juni een open
dag. Op deze dag is er onder meer
een veiling waarvan de opbrengst
is bestemd voor Diaconie Nu.
Voor deze veiling is de organisatie op zoek naar spullen die mensen
zelf hebben gemaakt. Denk daarbij
aan schilderijen, haakwerkjes of
zelfgetimmerde spulletjes. De spullen kunnen op dinsdagochtenden
tussen 10.00 en 11.30 uur worden
inlevererd bij Diaconie Nu, in het
parochiezaaltje of op werkdagen
dagelijks tussen 10.00 en 12.00
uur op het secretariaat in de
Hoofdstraat. Het gaat hier uitsluitend om zelfgemaakte spullen. Voor
meer informatie over de open dag
kijk op www.rkhorst.nl

TE KOOP

Mooi luxe nieuw

woonhuis
Meerlosebaan 1c
Grubbenvorst

U koopt uw
cadeau toch ook in de

met loods, paardenboxen
en opslagruimte,
gelegen op 15.000 m2.
Voor diverse doeleinden
geschikt.
Vestjens Grondzaken
tel. 077 307 28 18

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Kusters

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

wordt het NAKK gevormd door Bart
de Kater (klarinet/bassethoorn), Hilde
Kaizer (basklarinet) en Jesse Faber
(klarinet/bassethoorn).
Het kwartet heeft gekozen voor
afwisselende werken waarbij het
Nederlandse repertoire veel aandacht
krijgt. Het kwartet speelt één van de
‘meesterwerken’ geschreven voor
klarinetkwartet: het klarinetkwartet van
Tristan Keuris. Naast beroemde tango’s
van Astor Piazolla spelen zij een swingende versie van een bekend stuk van
Bach en werk van Egbert Derix.
Het concert begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Geopend vanaf 4 mei
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

toon@kustersindustriedeuren.nl

www.aspergeboerderij-friesen.nl
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Kruis klooster Tienray overgebracht naar
museum Sorghvliet
Wiel en Nellie Nabben van museum Sorghvliet in Tienray hebben een monumentaal kruis van het kloosterkerkhofje in Tienray op hun erf mogen plaatsen. Het kruis, dat onder een oude eik werd gezet, wordt zo bewaard als
historisch erfgoed.

Toen in 2004 de zusters het klooster
in Tienray verlieten en hun intrek deden
in het moederklooster Aarle-Rixtel,

bleef het kloosterkerkhofje van de
Missiezusters van het Kostbaar Bloed in
Tienray intact. Dit kerkhofje was de laat-

ste rustplek van 62 zusters en 62 kruisjes gedachten de zusters die hier tussen
1930 en 1998 overleden waren.

Wandeling Griendtsveen
LGOG Kring Ter Horst organiseert op zaterdag 25 mei een wandeling door Griendtsveen, in het kader van het
150-jarig jubileum van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).
De wandeling staat onder leiding
van de heer Wien van Mullekom, ook
wel bekend onder de naam Gebbel.
Centraal staat de geschiedenis van
het peeldorp Griendtsveen, nauw
verweven met de ontginning van de
Peel. De spoorlijn van Eindhoven naar
Venlo, aangelegd in 1866, was van
groot belang bij de ontginning van
het veengebied.
Aannemer van deze spoorlijn was
Jan van de Griendt, een koopman
uit Den Bosch. Hij was in 1853 een

van de oprichters van de Maatschappij
tot ontginning en vervening van de
Peel, later omgedoopt in Maatschappij
Helenaveen. Van de Griendt stichtte het
dorp Helenaveen. Zijn zoons Jozef en
Eduard zetten zijn werk voort en stichtten rond 1885 het dorp Griendtsveen.
Schrijver Toon Kortooms ligt
in Griendtsveen begraven op het
kerkhofje achter de kerk. Zijn vader
was directeur van het Deurnese
gemeentelijke veenbedrijf. Dat bedrijf
en zijn ouderlijk huis stonden nog

net in de gemeente Deurne, maar
vlakbij Griendtsveen. Zijn sociale
leven speelde zich dus af in het dorp
Griendtsveen.
Aanmelding voor de wandeling is noodzakelijk, bij voorkeur via
secretariaat@lgogterhorst.nl of via
077 398 41 40. Aanmelden kan tot
en met 22 mei. Verzamelplaats is
het pleintje voor de kerk waar de
wandeling, die naar verwachting
iets langer dan een uur duurt, om
14.30 uur begint.

Wiel en Nellie Nabben hebben
altijd al een band gehad met de zusters
in Tienray, via hun zoons die beiden
misdienaar waren. Zij besloten het
onderhoud van dit kerkhofje op zich te
nemen. Het echtpaar kreeg hierbij hulp
van Ben Pelzer, die genoot van de rust
die dit kerkhofje, verscholen in een tuin
tussen de bomen, hem bood.
Eens per jaar met Allerheiligen
kwamen zo´n 25 zusters uit Aarle-Rixtel
naar Tienray om de overleden zusters
te gedenken. Steevast kwamen ze
hierna op de koffie bij het echtpaar
Nabben.
In 2012 moest het kerkhofje echter
geruimd worden, omdat de zusters
herbegraven zouden worden in een
gezamenlijk graf in Aarle-Rixtel. Ook
hierbij hielpen Wiel en Nellie.
De vraag was wat te doen met
het monumentale kruis dat in 1975
geplaatst werd ter nagedachtenis aan
de op 26-jarige leeftijd verongelukte
zuster Maria Josephine Vrijns. Deze
zuster, die leefde van 1932 tot 1958,
kreeg in 1975 een erfdeel van haar
ouders. De erfgenamen besloten tot de
plaatsing van het grote granieten kruis
op het kloosterkerkhofje.
In 2012 wisten deze erfgenamen
zich geen raad met het kruis. Het enige
dat zij wisten, was dat ze het graag een

mooie plek wilden geven. “En die plek
heb ik gevonden,” zegt Wiel Nabben.
Hij koos voor een plek onder de monumentale eik op zijn erf. “Zo kregen de
boom én het kruis een zekere meerwaarde,” aldus Wiel, die veel waarde
hecht aan de lokale geschiedenis.

Ook originele
grafkruis behouden
Toen het kerkhofje geruimd werd,
moesten alle 62 kruizen in eerste
instantie vernietigd worden, zoals
de kerkelijke wetgeving voorschrijft.
Wiel maakte zich sterk om één van
de kruizen, het originele grafkruis van
Maria Josephine Vrijns, te behouden. Dit
kleine kruisje is nu geplaatst op de sokkel waar ook het monumentale kruis
op staat. De stenen van deze sokkel
zijn afkomstig van de boerensteenoven
uit het dorp. ´´ En ook dat draagt bij aan
het in stand houden van de geschiedenis van Tienray”, zegt Wiel.
Het echtpaar heeft goede herinneringen aan hun contacten met de
zusters. Ook in museum Sorghvliet zijn
voorwerpen van hen terug te vinden.
Het museum is geopend op dinsdagen donderdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur. Ook het kruis van zuster
Maria Josephine is te bezichtigen.

Jubileum Vocal Connexion

That’s Music
Zangvereniging Vocal Connexion viert op tweede pinksterdag, 20 mei,
haar 45-jarig jubileum met optredens onder de naam That’s Music. Vanaf
14.30 uur vinden muzikale optredens plaats op het feestelijk ingerichte
Gaperplein in Sevenum.
Vocal Connexion zelf treedt in
verschillende samenstellingen op. Zij
treden op in de huidige samenstelling, maar ook aangevuld met oudleden van het vroegere JongerenKoor
Sevenum en in kleine groepjes.
Daarnaast zijn de Melderslo Eva
Wijnen, bekend van The Voice Kids
en jongerenkoor Galou uit Gulpen

te beluisteren. De Breakboys uit
Sevenum zorgen voor een flitsende
breakdance-act. Verder worden er
herinneringen opgehaald en wordt
het nieuwe logo van Vocal Connexion
onthuld.
Afsluiter is De Zorg Dat Je Erbij
Band. Zij sluiten het programma vanaf
18.00 uur af. Entree is gratis.

Wij zoeken een fulltime

interactive designer
m/v

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl/vacatures

32

cultuur

16
05

Horster documentairemaker Ruud Lenssen

Documentaire Verstand op Nul in première
De Horster documentairemaker Ruud Lenssen werkte het afgelopen jaar aan een documentaire over vier
mensen met een lichte verstandelijke beperking. Op zondag 16 juni gaat zijn film Verstand op Nul in première in de
schouwburg van Venray.

Het feit dat hij werkte met mensen
met een beperking, kostte ook veel
energie. Maar volgens Ruud heeft hij
hierdoor wel kunnen doen wat hij voor
ogen had.
De filmmaker had vooraf geen
bepaalde boodschap die hij wilde uitdragen: “De film laat zien hoe het is”,
zegt hij. Zo is Michaela uit Grubbenvorst
postbezorgster, omroepster bij de radio
en doet zij aan hockey. Haar drijfveren
worden in kaart gebracht, wat er vaak
op neer komt dat ze wil laten zien dat
ze hetzelfde kan als ieder ander.

Intelligentie wordt
overschat
Bij Richard werd er pas op 20-jarige
leeftijd een beperking geconstateerd.
Hij leed aan een gokverslaving en uit
zijn gevoelens door middel van het
maken van gedichten. Jan uit Venray is
vrijwilliger bij dementerenden en bij de
kringloopwinkel. Hij wil graag onder de
mensen zijn en iets betekenen. Volgens
Jan wordt intelligentie overschat: “Er
zijn mensen die heel slim zijn, maar die

Ruud Lenssen is gegroeid als
filmmaker, sinds hij in 2010 met zijn
afstudeerproject Kathem & Chris de
prijs voor beste Nederlandse studentenfilm op het Nederlands filmfestival
in Utrecht won. De jonge documentairemaker en inmiddels eigenaar van
het bedrijf Ruisfilms, is trots op zijn
nieuwste productie.
Zijn eerste onafhankelijke film,
Tussen twee werelden, over documentairemaker Marijn Poels, werd
goed ontvangen. Hierna kon Ruud zich
toeleggen op het project dat hij al een
jaar op de plank had liggen: het volgen

van vier mensen met een verstandelijke beperking.

Cameraman,
regisseur en
geluidsman
Het idee is volgens Ruud een
voortvloeisel uit een onderzoek dat
zorgverzekeraar VGZ twee jaar geleden
deed onder 42 mensen met een lichte
verstandelijke beperking. Hieruit bleek
dat zij vonden dat ze vaak onderschat
worden.

Ruud kwam in aanraking met een
aantal van de deelnemers, waarvan er
vier overbleven.
Een jaar lang volgde Ruud Lenssen
deelnemers Jan, Peter en Richard uit
Venray en Michaela uit Grubbenvorst in
hun dagelijks leven. De hoofdpersonen
laten zien dat ze ieder een eigen invulling aan hun bestaan geven en vaak een
grote sociale kring hebben. De nadelen
van hun beperking komen ook aan bod,
zoals pesterijen en bedreigingen.
Ruud maakte deze film vanuit zijn
eenmansbedrijf. Hierdoor was hij cameraman, regisseur en geluidsman ineen.

zich niet kunnen redden. Het gaat er
niet altijd om hoe slim je bent.”
Verstand op Nul toont volgens
Ruud de wijsheid waarover alle vier
de hoofdpersonen beschikken. Ruud
zelf werd door het maken van de
film bevrijd van de vooroordelen die
bestaan over mensen met een beperking. “Ik was onder de indruk van de
manier waarop zij zelf invulling aan
hun leven geven,” aldus Ruud.

Op de rode loper
De documentaire werd gefinancierd
door Dichterbij en andere zorginstellingen. Vooral voor mensen met affiniteit
in de zorg of met familieleden met
een beperking, zou de documentaire
volgens Ruud interessant kunnen zijn.
Ook mensen die zelf een beperking
hebben, zouden de film goed kunnen volgen. “Maar het is ook gewoon
gemaakt voor iedereen die van films en
documentaires houdt,” zegt Ruud. De
film gaat in première op zondag 16 juni
in de schouwburg in Venray, waar de
hoofdpersonen op de rode loper zullen
verschijnen.

I Love Techniks
De tweede editie van I Love Techniks vindt vrijdag 17 mei plaats in
OJC Niks in Horst. De eerste editie was een succes, waardoor er is besloten
om dit concept een vaste plaats in het programma van de jongerensoos
te geven.
Het doel van de avond is om
meerdere helden van het elektronische muziekgenre te eren. Hiervoor
zijn lokale dj’s uitgenodigd die elk
een act voor hun rekening nemen.
Een breed spectrum aan genres

passeren de revue. Zo zijn dj-sets
geïnspireerd door Skrillex, Major
Lazer, TNGHT, Dr. Lektroluv, Kraftwerk
en Egbert.
Het evenement begint om 10.30
uur en gaat door tot 15.00 uur.

MA AK UW H U I S VE I L I G!
Va n af € 499,– in cl. BT W e e n v olle dig g e ïns t a lle e rd be v ei l i g i n g ssy s t e e m

Spaanse Margriet Osteospermum
12 cm pot, uit eigen kweek!

p.st. 1,99

27 cm pot, alle kleuren, ook mix

p.st. 9,99

Surfinia en Million bells hangpot
Tibouchina, op stam

p.st.
Prachtig blad, veel knop, donkerpaarse bloem 11,99

Oleander

Alle soorten, kleuren en maten

Rozen meer dan 150 soorten!

Alle soorten struik-, stam- en klimrozen

011130006

077 366 42 10 • Lottumseweg 43 • Grubbenvorst • info@aspsystems.nl • W W W.AS P SYSTE M S .N L

1,65
6,99
8,49
-20%
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 21 mei 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Beide Pinksterdagen open van 9.00 tot 17.00 uur

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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Gek van vuur en pottenbakken
Lucht, water, vuur en aarde. De vier natuurelementen maken het werk van Ed (60) en Ine (56) Knops uit
Sevenum mogelijk. Beiden zijn helemaal gek van het experimenteren met aardewerk. Op zondag 19 en maandag
20 mei organiseren ze keramiekfestival Rakuvaria live bij hen thuis aan de Ulfterhoek in Sevenum.

Ed en Ine delen hun passie voor
experimenteren met vuur al een tiental
jaren. Deze passie bloeide op toen zij
samen naar een huis gingen kijken in
Lottum. “Hij zag een draaitafel staan en
wilde beginnen met pottenbakken”,
vertelt Ine. “Vroeger zat ik nog in
militaire dienst. Om mijn vrije tijd op te
vullen heb ik daar vaker potten
gebakken en een cursus handelskennis
gevolgd”, verklaart Ed. “Het is
aanstekelijk. De kinderen helpen zelfs
soms mee”, lacht Ine.
Van oorsprong zijn Ine en Ed
onderwijzers. “Nu we dezelfde passie
gevonden hebben met het pottenbakken, proberen we onze kennis van het
onderwijs toe te passen in cursussen
en workshops die we geregeld geven.”
Samen trekken ze door heel Europa.
“We zijn in Finland, Zwitserland en nog
zoveel andere landen geweest. Je leert
nieuwe mensen kennen en probeert
technieken met elkaar uit te wisselen”,
vertelt Ed.

Door heel Europa
Ze zijn samen fulltime met hun
passie bezig. “Zelfs als we op vakantie
gaan, trekken we naar gebieden waar
veel pottenbakkers zitten”, lacht Ine.
“Het blijft leuk en zeg nu eerlijk: in
iedere man zit wel een klein pyromaantje”, grapt Ed. Nog steeds worden
ze geregeld gevraagd om in het buitenland lessen te geven. Ed: “Uiteindelijk
vindt iedereen het wel heel interessant.
Zelfs degene die er in het begin niet in
geloven, hebben op het eind toch een
mooi potje gemaakt.”
Door het jaar heen proberen Ine
en Ed ook zoveel mogelijk cursussen te

geven. “Daar haal je zoveel plezier uit.
Een aantal jaren geleden hadden we
vrouwen uit de gevangenis op bezoek.
Ze maakten ieder hun eigen potje
en namen dat mee terug de cel in.
’s Nachts werd er brandalarm geslagen.
De bewakers wisten van niets, maar wij
wel. De techniek waar we mee hadden gewerkt had voor een brandlucht
gezorgd. Dat ruik je nog een aantal
dagen”, zegt Ed.

Brandlucht in
gevangenis
Ed en Ine werken het liefst met de
stoffen die zij ter plaatse vinden. “De
meeste klei komt uit Duitsland, maar
de stoffen waar we mee experimenteren komen uit heel Europa. We
hebben paardenhaar, pauwenveer,
koeienstront, zeewier, roestige spijkers.
Alles wat voor anderen afval kan zijn,
kan voor ons interessant zijn om proefjes mee te doen”, vertelt Ine. “En soms
mislukt er dan wel eens wat. Dat slaan
we kapot op het schervenpad.”

Tweejaarlijks festival
Het spelen met natuurelementen
en andere materialen zal Ine en Ed
niet snel meer vervelen. Beiden willen zoveel mogelijk tijd steken in hun
hobby.
“Hoe meer technieken we zien,
hoe meer we kunnen experimenteren”,
vertellen ze. Ed: “Het leukste van alles
is dat je mensen gek kunt maken van
klei. Om de twee jaar laten we alles
zien op het festival. Dan zijn er geen
geheimen over technieken en deelt
iedereen kennis met elkaar.”

Expositie
Kopstukken
Koyle in D’n Toerstop Melderslo
De Belgische rockcoverband Koyle staat op pinksterzaterdag 18 mei op het podium van D’n Toerstop
in Melderslo. Dit optreden begint om 21.30 uur.
Koyle is een frequent gevraagde band in het rockcircuit van België, met regelmatige zijsprongen naar
Duitsland, Luxemburg en Nederland. De band speelt een breed scala aan covers, van AC/DC tot de Beastie
Boys, Black Sabbath, Deep Purple en Golden Earring.

In de bibliotheek van Sevenum is in mei en juni een expositie te zien
van een aantal koppen, beelden, maskers en (computer)tekeningen,
gemaakt door Marga Bakker.
Marga laat zich vooral inspireren
door oude Venetiaanse en Afrikaanse
maskers die ze op een eigentijdse
wijze vorm geeft. Voor haar werk
gebruikt Marga piepschuim pruiken-

koppen, kippengaas, papier-maché,
klei, houtlijm of paverpol als basismateriaal. De beelden worden afgewerkt
met stukken stof, leer, vilt, zand en
veren en beschilderd met acrylverf.
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AGENDA
America

American Rock Experience
za 18 mei 17.00 uur
Locatie: Station America

16
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Hegelsom
Cd-avond

za 18 mei 20.00 uur
Organisatie:
The Black Eagels
Locatie: Zaal Debije

Fried van Helden
voetbaltoernooi

Openstelling
wo 22 mei 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

zo 19 mei 11.00 uur
Organisatie:
Vv Hegelsom
Locatie: Sportpark Wienus

Politiehondenkeuring
za 18 t/m ma 20 mei 09.00 uur
Organisatie: Politiehondenvereniging De Helper in Nood
Locatie: Dijkerheideweg

Workshops zang, drummen
en schilderen
za 18 en zo 19 mei
13.00 – 18.00 uur
Locatie: de Mèrthal

Kampioenshuldiging

za 18 mei

Horst

za 18 mei 19.30 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie: Dendron-sporthal

Broekhuizenvorst

do 16 mei 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Club du Longue:
Classics met Gerard Ekdom

za 18 mei

Quiltcafé

za 18 mei 22.00 – 03.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Griendtsveen

vr 17 mei 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Internationale
airshow

zo 19 en ma 20 mei 09.30 uur
Org: St. Griendtsveen Promotie
Locatie: De Zaal

SumoNight

Pinksterratelen

Dorpsraadvergadering

Pinksterratelen

Motonostalgia

Grubbenvorst

vr 17 mei 19.00 - 22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

Aspergefeesten

I Love Techniks

za 18 en zo 19 mei
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

vr 17 mei 21.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Tweede wandelvierdaagse
wo 22 t/m za 25 mei
Organisatie: De-4
Locatie: omgeving

Lottum

Eerste Communie

Pinksterdiner
za 19 mei 17.00 – 20.30 uur
Locatie: De Vrije Akker

Keramiekfestival Rakuvaria

Melderslo

zo 19 en ma 20 mei
Locatie: Ulfterhoek

za 18 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Pinkstertoernooi

Optreden Koyle

Spellendag voor kinderen

ma 20 mei
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: het Spansel

ma 20 mei 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Jubileumconcert That’s Music

Meterik

ma 20 mei 14.30 uur
Organisatie: Vocal Connexion
Locatie: het Gaperplein

Dorpsraadvergadering
do 16 mei 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Kampioensreceptie

zo 19 mei 11.00 uur
Organisatie: MVC Apollo ‘68
Locatie: Op de Kamp 4

Koningsvogelschieten
zo 19 mei 14.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: de Reulsberg

Dirty Friday met Lucky
Done Gone en Crude Kid

Optreden Nieuw
Amsterdams Klarinet
Kwartet

vr 17 mei 23.00 uur
Locatie: Blok10

zo 19 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

OPEN DAG
Maandag 20 mei
(2e Pinksterdag)

U bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur

zo 19 mei 10.30 uur
Locatie: kerk

vr 17 mei 19.00 – 20.00 uur
Organisatie: VCM
Locatie: café ‘t Hukske

Accordeonmiddag
ma 20 mei 13.00 – 18.00 uur
Organisatie: Accordeontrio
Buddiger
Locatie: café ‘t Kruispunt

Nestkastjescontroleronde
wo 22 mei 14.00 uur
Org: Vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: Parkeerplaats
Graskuilenweg

Swolgen

Gezamenlijke collecte
t/m zo 19 mei

Tienray

Gaellus Open Air
zo 19 mei 15.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Sevenum

Toneelstuk De Hotelrel
za 18 en zo 19 mei 20.00 uur
Organisatie: Setokids 2
Locatie: De Dobbelsteen

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Win een sloep van 6,5 meter!
We verloten onder de eerste 10 kopers
van een chalet een sloep van 6,5 meter.
Er zijn er inmiddels nog 4 te koop, dus
kom kijken op de Open Dag op 20 mei
(2e Pinksterdag) en overtuig uzelf wat
Residentie De Kooy te bieden heeft en
misschien legt u deze sloep wel aan uw
eigen bootslip vast.

NOG

MAAR

VAST
RENT E
E

4OOP

Rendementen en investeringsmogelijkheden

TE K

SPECIALE AANBIEDING

Uw eigen chalet vanaf

€ 47.500,-

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57 | 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl

7,3%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan mogelijkheden om de door u te verrichten
investering optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte
recreatiegrond en chalet dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel
van elk jaar zodat u uiteraard ook zelf met uw gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in
onderling overleg met u geheel afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen.
Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in deze
advertentie aan u voor te leggen en voor u in detail uit
te werken. Vandaar dat u hieronder enkele belangrijke
voordelen/aspecten aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via door ons
in te schakelen, gerenommeerde verhuurorganisaties
specifiek toegelegd op de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur vanaf het
moment van reserveren tot aan de eindschoonmaak
toe. U heeft nergens omkijken naar.
- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur is bijna
de enige vastgoedmarkt welke zich nog steeds positief ontwikkeld.

- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van uw
woning.
- U kunt de door u betaalde BTW terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW over de
ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus geen
inkomstenbelasting geheven. U krijgt te maken met
een heffing Vermogensbelasting van 1,2% over de
waarde van uw object minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.
- Nu ook mogelijkheid alleen aankoop chalet.
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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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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

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

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

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

Huisartsenpost

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

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

zondag

zondag
donderdag

zaterdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kreuzelweg 3 - Horst - 077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

ook 1e en 2e Pin
ksterdag open
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

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

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

Sevenum

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 mei
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

112

kom genieten van heel veel
aardbeienverwennerijen!

Meterik

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

AANBIEDIN

alleen op pinkste G
rzaterd
1 kilo voor € 4,5 ag
0

tandprothetische praktijk

Meerlo

zaterdag
woensdag

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Beleef een

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 16.00 - 17.00 uur

Mmmmmmmmm......
héél veel aardbeien meer keus,
meer smaken, meer vers!

Lottum

zaterdag
woensdag

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

Grubbenvorst

(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

Verloskundige zorg

19.15

Griendtsveen

Melderslo

(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

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zaterdag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Kronenberg

America

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

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

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

Kerkdiensten

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

super dagje uit
in ons binnenzwembad
en/of mini-haven!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

36

nieuws

16
05

Uw boodschappen
staan klaar!

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

