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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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Hulde aan de koningin
De koningin van de groente, de asperge, stond dit weekend centraal in Grubbenvorst.
Tijdens de traditionele Aspergefeesten waren er allerlei activiteiten in het dorp, zoals muziekoptredens, proeverijen en een braderie.

De Aspergefeesten stonden op
zaterdag in het teken van muziek. Op
de kiosk op het plein traden lokale

Dorpsraad toont bezorgdheid

Woningnood dreigt voor Swolgen
In de dorpsraadvergadering van vorige week vroeg de Swolgense gemeenschap aandacht van het College van B&W van Horst aan de Maas voor de
voorraad beschikbare woningen in het dorp. Volgens hen is er een nijpend tekort aan huurwoningen en betaalbare starterswoningen, waardoor met
name jongeren moeten uitwijken naar andere plaatsen.
Volgens de Swolgense
gemeenschap is het van groot belang
voor de leefbaarheid van het dorp
dat jongeren de kans krijgen om
in de kern van het dorp te blijven
wonen. Om dit te bereiken moet
de voorraad huurwoningen aan die
behoefte voldoen, aldus de dorpsraad.
De kernen Swolgen, Tienray en
Meerlo worden in het plan van
gemeente Horst aan de Maas onder
een noemer genomen, maar in die
laatste twee dorpen is veel gebouwd,

terwijl in Swolgen bijna niks gebeurt,
vindt de dorpsraad.
Volgens de dorpsraad heeft
woningcorporatie Wonen Limburg
steeds huurhuizen verkocht wanneer
deze leeg kwamen te staan, waardoor
het aantal huurwoningen in het dorp
drastisch is afgenomen. De dorpsraad
pleit echter voor meer huurwoningen
en vraagt het college hier met corporaties Wonen Limburg en Woonwenz over
te spreken.
Het College van B&W geeft aan in

gesprek te zijn met de woningcorporaties. De behoefte aan huurwoningen
in de gemeente wordt onderdeel
van de prestatieafspraken die zij
met Woonwenz en Wonen Limburg
willen maken. De gemeente hoopt
de afspraken in juni vast te kunnen
leggen.
Wethouder Huub Dinghs adviseert
inwoners van Swolgen om te kijken of
starters zich net als in andere dorpen
kunnen verenigingen in een Collectief
Particulier Opdrachtgeversschap (CPO),

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

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

Horst aan
de Maas
krijgt millenniumkunstwerk
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waardoor zij in eigen beheer kunnen
bouwen. De dorpsraad maakt zich
na het antwoord van de wethouder
nog steeds zorgen: zij denken dat
CPO voor starters met een nulurencontract of zonder vaste baan geen
optie is en dat in de toekomst de
vraag naar huurwoningen stijgt.
Het college richt zich voorlopig
eerst op de afspraken met de woningcorporaties en biedt aan eventuele
voorlichting over CPO-projecten in het
dorp te willen verzorgen.

artiesten op, waaronder veel jeugdig
talent. Schutterij Sint Jan verzorgde
zondag de opening van het feest.
Dit startte met een dorpsontbijt, dat
muzikaal werd opgeluisterd door een
optreden van harmonie Sint Joseph.
Hoewel eerder werd aangekondigd
dat de Aspergeschilwedstrijden een jaar
zouden worden overgeslagen wegens
gebrek aan animo, vond er deze dag
toch nog een wedstrijd plaats. Er hadden zich uiteindelijk tot voldoende
deelnemers aangemeld. De jury
besloot na beraad Frans van Oyen
uit te roepen als winnaar. Ook werd
de Grubbenvorstenaar van het jaar
bekendgemaakt. Dit jaar mocht Piet
Seegers uit handen van Servaas Huys
de Golde Aspergestaeker in ontvangst
nemen. De onderscheiding is bedoeld
voor personen die zich op sociaal of
cultureel gebied verdienstelijk hebben
gemaakt binnen de Grubbenvorster
gemeenschap. De onderscheiding van
de Golde Aspergestaeker wordt sinds
1997 jaarlijks toegekend.
Kijk voor meer foto’s
van de Aspergefeesten op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Daders mishandeling
opgepakt
Voor de zware mishandeling
van een Horstenaar op Koninginnedag in Eindhoven zijn woensdag twee mannen aangehouden.
Ze worden ervan verdacht rond
18.00 uur een 32-jarige man uit
Horst zonder aanleiding te hebben geschopt en geslagen. Daarbij
liep het slachtoffer breuken in zijn
onderkaak op. Na onderzoek kwam
de politie uit bij het duo. Ze werden
ingesloten voor onderzoek.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Anytime Fitness
flyer
Boscafé het Maasdal
flyer
Meulendijks sport 2000
flyer

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
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
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
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Overval op cafetaria Horst
Twee nog onbekende jongeren
hebben maandagmiddag om even
voor 15.00 uur een eetgelegenheid
aan de Herstraat in Horst overvallen.
Het duo kwam gemaskerd de zaak
binnen en bedreigde een medewerker met een mes.
Toen de kassa niet openging, zijn
de twee daders er vervolgens te voet
vandoor gegaan in de richting van de
dierenpraktijk. Er is geen geld buitgemaakt. Bij de overval is niemand
gewond geraakt en de politie is een
onderzoek gestart.

Getuigen gezocht
De politie zoekt dan ook getuigen
van de overval. Een van de daders
droeg een groen vest, de ander een
wit vest. Verder waren ze in het zwart
gekleed. De jongeren werden door
getuigen 13 of 14 jaar oud geschat. Ze
droegen een masker en handschoenen en waren mogelijk licht getint.
Getuigen worden verzocht zich te
melden bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.

Dendron-leerlingen werken voor bewustwording

Horst aan de Maas
krijgt millenniumkunstwerk
Wie over enkele weken het gemeentehuis in Horst binnenloopt, stapt er letterlijk op: het millenniumkunstwerk. Hiermee laat gemeente Horst aan de
Maas zien dat zij zich inzet voor de millenniumdoelen.
“Horst aan de Maas is een millenniumgemeente, alleen weten heel
veel mensen dat niet,” vertelt Suz van
de Logt. Samen met onder anderen
Dirk Jeurissen was zij namens Dendron
College in 2010 in India, waar de
school het project Helpende Handen
van Steven Vidyaakar ondersteunt. Hun
ambassadeurschap bestaat echter niet
alleen uit reisjes naar het buitenland.
Van de leerlingen wordt verwacht dat
zij onder meer presentaties houden op
scholen en deelnemen aan activiteiten.
“Alles in het kader van bewustwor-

ding,” zegt Dirk. “Het is belangrijk dat
we niet de ogen sluiten voor wat er
in de rest van de wereld gebeurt.” Zo
besteedt de groep zoveel mogelijk aandacht aan de millenniumdoelen. Dit zijn
acht doelstellingen die in 2000 door de
lidstaten van de Verenigde Naties werden ondertekend. Afgesproken werd
om voor 2015 belangrijke vooruitgang
te boeken op het gebied van armoede,
onderwijs, gezondheid en milieu. Denk
bijvoorbeeld aan het terugdringen
van kindersterfte en ervoor zorgen dat
iedereen schoon drinkwater heeft.

Minder overnachtingen dan begroot

Tekort door
toeristenbelasting
Gemeente Horst aan de Maas heeft in 2012 zo’n 440.000 euro minder
verdiend aan toeristenbelasting dan zij verwacht had. Op basis van
belastingaangiften van toeristische bedrijven, schat de gemeente dat er
zo’n 450.000 overnachtingen minder zijn geweest dan zij begroot had.
De gemeente heeft de belastingaangifte binnen van ongeveer de
helft van de toeristische voorzieningen, waaronder de grote recreatieparken. Op basis hiervan maken ze een
schatting van het aantal overnachtingen in 2012. Dat is blijven steken
op zo’n 1,8 miljoen, twintig procent
minder dan dat men verwachtte.
De schatting van de gemeente
was gebaseerd op het aantal overnachtingen in 2011 vermeerderd
met 400.000 overnachtingen. Dit
was het aantal extra overnachtingen
die men hoopte dat de Floriade op

zou leveren. In plaats van die twintig
procent meer overnachtingen, is
er een werkelijke daling van twee
procent geconstateerd. Daarom is er
ook minder toeristenbelasting binnengekomen.
Volgens de gemeente hebben
vooral grote recreatieparken minder
overnachtingen gehad. Dit zou komen
door de economische crisis, waardoor
mensen minder dure opties verkiezen.
Kleinere recreatieparken, campings
en bed and breakfasts hebben in
2012 wel een stijging in het aantal
overnachtingen gezien.

Zoals gezegd is Horst aan de Maas
een millenniumgemeente. Dat betekent dat de gemeente zich ervoor inzet
om tot 2015 elk jaar invulling te geven
aan één van de acht milllenniumdoelstellingen.

Bewustwordingsproject
Het millenniumkunstwerk voor
het gemeentehuis in Horst is zo’n
bewustwordingsproject. Vorig jaar
werd een wedstrijd georganiseerd voor
basisscholen in Horst aan de Maas.
Leerlingen werden uitgedaagd een
kunstwerk te verzinnen. Uiteindelijk
deden zeven scholen mee aan de
wedstrijd en werd het idee van Iris
Berns, Marjolein van den Homberg
en Djill Kellenaers, toen nog leerlingen van basisschool De Kameleon uit
Grubbenvorst, als winnaar gekozen. Zij
maakten een ontwerp voor een glas-inlood raam, met daarop een wereldbol

ondersteund door een blanke en een
bruine hand en omringd door enkele
millenniumdoelen. “Hun idee sprong er
echt uit,” vertelt Ine Schriever, docente
van het Dendron College. “Besloten
werd om van het ontwerp een soort
glazen tegel te maken, die van binnenuit wordt verlicht. De gemeente was
hier zo enthousiast over dat de tegel nu
pal voor de ingang van het gemeentehuis, op het bordes komt te liggen.”

Officiële onthulling
De drie ontwerpers zitten intussen op de middelbare school. Hoe ze
op het winnende idee zijn gekomen?
“Nou, we hebben gewoon wat zitten te
schetsen en gummen,” lacht Djill. Dat
mensen straks letterlijk op hun ontwerp
stappen, vinden ze in elk geval erg
leuk. Op 5 juni wordt het kunstwerk
officieel onthuld door Steven Vidyaakar.
Vanaf 15.00 uur zijn er diverse activiteiten bij het gemeentehuis en om
16.00 uur volgt de onthulling.

All inclusive
XXL Barbecue pakket
voor 6 personen

€240,00

€120,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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75 jaar lid van de fanfare

‘Altijd liefhebber van
muziek geweest’
Fanfare Vriendenkring uit Swolgen luidt de zomervakantie in met een zomeravondconcert tijdens de laatste
repetitie. Deze vindt plaats op 24 juni. Ook Ger van Horck, 75 jaar lid van de muziekvereniging, is dan van de partij.

Ontbijtkoek,
met echte
bijenhoning
uit Sevenum

HORST • GRUBBENVORST

Hoewel hij wat slecht ter been is,
maar dat mag ook wel wanneer je
negentig bent, heeft Ger van Horck uit
Swolgen er geen moeite mee om in
zijn geheugen te graven naar herinneringen aan de fanfare. Tien jaar
geleden stopte hij als actief muzikant
omdat hij, zoals hij zelf zegt, altijd als
laatste klaar zat en ook als laatste zijn
spullen na de repetitie had opgeruimd.
“En als ik per ongeluk mijn partij van
de standaard liet vallen, moest iemand
anders die oprapen.” Dus toen dirigent
Chris Cuppen ermee stopte, besloot
Ger na 65 jaar de tuba aan de kant te
leggen. “En toen hebben ze me maar
erelid gemaakt”, lacht hij.
Ongeveer een jaar na oprichting
van de fanfare in 1935 meldde Ger
zich aan als lid. Een beetje noten lezen
kon hij wel, al had hij nog nooit een
instrument bespeeld. “Ik ben altijd een
liefhebber van muziek geweest. Je kunt
wel zeggen dat ik uit een muzikale

familie kom. Mijn vader zong bijvoorbeeld graag, mijn zuster is jarenlang
organiste voor de parochie geweest
en ook enkelen van de kinderen en
kleinkinderen zijn lid geweest van de
fanfare.” De tuba werd hem aangewezen door de toenmalige dirigent
van de fanfare. “Nee, dit instrument
speelt inderdaad vaak niet de melodie,
maar juist de tegenmelodie (deze volgt
niet de eerste stem in een partij maar
speelt er juist tegenin, red.). Dat heb
ik nooit vervelend gevonden. Zelf heb
ik een voorkeur voor Egerländer- of
Tirolermuziek. Inderdaad, daar speelt
de tuba vaak een prominente rol in.”
Een fanfare verdient graag een
centje bij, om zo bijvoorbeeld instrumenten aan te kunnen schaffen. Zo
hebben de leden eens waterleidingen
gegraven. “Volgens mij tot aan Velden
toe. Daar verdienden we toen 30.000
gulden mee. Daarnaast hadden we
een stuk grond gepacht waar bieten

opgroeiden. De opbrengst daarvan was
ook voor de fanfare. Wist je dat in de
begintijd de hele vereniging voor 1.400
gulden van instrumenten was voorzien?
Daar krijg je tegenwoordig nog geen
één instrument voor.” Wat hij zich ook
nog goed kan herinneren, zijn de vele
festivals waar Vriendenkring heeft opgetreden. “Die waren dan ergens bij een
boer in de wei. Dan werd er van wat
hout uit het bos en een dekzeil een tent
gemaakt. Als het dan slecht weer was
en hard regende, zakte alles in elkaar.”
Repetities bezoekt Ger niet meer,
al gaat hij nog wel graag luisteren
als de fanfare in het dorp een concert geeft. Zoals op 24 juni bij het
zomeravondconcert. Dit vindt plaats
in zaal Wilhelmina van 20.00 tot
21.00 uur. Tijdens het concert worden
enkele werken ten gehore gebracht
die ook worden gespeeld tijdens het
Promsconcert MUSIC, the second edition
op 12 oktober.

Omleiding tijdens
op- en afbouw Alcatrazz
Over enkele dagen begint Alcatrazz-festivalorganisatie Linq Events met de bouwwerkzaamheden voor het
Alcatrazz-festival rondom de ruïnes van kasteel Huys ter Horst. Omdat de locatie tijdens de op- en afbouw van
het festival aangemerkt wordt als bouwplaats, wordt het terrein tijdelijk afgesloten.
De voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang. Medewerkers van
Linq Events en vrijwilligers zetten
met behulp van leveranciers uit het
hele land het festival in de steigers.
Zaterdag 1 juni moet alles klaar zijn.
“Er komt nogal wat bij kijken”
vertelt Paul van Rengs. “We zijn
meer dan een half jaar bezig met
alle voorbereidingen. Al in een
vroeg stadium ben je bezig met het
boeken van artiesten. Samen met
een creatieve club bedenken we
het thema voor deze editie. De hele
productie neemt meer dan vier

maanden in beslag: hier vallen de
tekeningen, de vergunningaanvraag,
afspraken met alle leveranciers en
sponsoren maar zeker ook het contact
met de buurt en de vrijwilligers onder.”
Er komen vier podia rondom de
kasteelruïne: The Church, The Corridor,
in de tunnel onder de A73, The
Forest en het mainstage wordt dit
jaar omgebouwd tot The Town Hall.
Ook is er een festivalmarkt. Bekende
namen op het festival zijn Ophidian,
Tommyknocker, Zany, The Outside
Agency, Promo en Vince.
Tijdens de bouw is het om

veiligheidsredenen niet toegestaan
het terrein rondom de kasteelruïne
zonder toestemming te betreden.
“Het is begrijpelijk dat de inwoners
van Horst aan de Maas en dan met
name de bezoekers van de Kasteelse
Bossen en (sport-)verenigingen
waarvan de accommodatie grenst aan
het terrein rondom de kasteelruïne,
hier enige hinder van zullen
ondervinden”, aldus de organisatie.
De omleidingen worden ter plaatse
aangegeven. De afsluiting van het
terrein rondom de ruïne geldt van
25 mei tot en met 4 juni.

ALLE zonnEbriLLEn

25% korting!
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

SErEngEti

zonnEbriLLEn

10% korting!

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Rattenplaag
Melderslo
Bewoners van woningen aan de
Meester Nellenstraat in Melderslo
hebben last van een rattenplaag.
Kapotte rioleringen zorgen ervoor
dat de kruipruimten van woningen
geplaagd worden door ratten.
Na een melding van bewoners is
een bestrijdingsteam van de gemeente
langs geweest om te constateren
wat het probleem was. Volgens een
woordvoerder helpt de gemeente
burgers met rattenoverlast wel vaker
bij bestrijding, maar ligt in dit geval de
taak bij de woningbouwvereniging. De
woordvoerder stelt dat het probleem
ligt bij kapotte rioleringen in de
woningen. De woningcorporatie is door
de gemeente op de hoogte gesteld.
Woningcorporatie Wonen Limburg
geeft aan nog geen melding van de
bewoners ontvangen te hebben. “De
gemeente heeft het vermoeden dat de
oorzaak ligt bij een kapotte afvoer. Ze
heeft de bewoner daarom geadviseerd
dit bij Wonen Limburg te melden, zodat
de afvoer gemaakt kan worden. We
gaan er actief achteraan”, aldus een
woordvoerder van Wonen Limburg.
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Horst aan de Maas in Beeld
08/16

De noeste werker Melderslo

Het beeld dat officieel geen titel draagt werd in 1992 onthuld door toenmalig wethouder Peerbooms van gemeente Horst en de dorpsraad in het
bijzijn van de dorpsbewoners. Het staat op een lichte glooiing in het grasveld voor basisschool De Brink, midden in het dorp. Het beeld is gemaakt
door Fons Schobbers (1947) uit Venlo.

Overleden na
beklemming
Een 44-jarige man uit Meerlo is
donderdagavond 16 mei overleden
na een ongeval. De politie vermoedt
dat hij klem is komen te zitten
tussen twee vrachtwagens op een
terrein aan de Venrayseweg in Venlo.
Rond 23.00 uur kwam de 44-jarige
Meerlonaar vermoedelijk klem te zitten
tussen twee vrachtwagens. Waarom de
man bekneld raakte, is nog onduidelijk. Een traumahelikopter werd ter
ondersteuning opgeroepen, maar het
slachtoffer is ter plaatse overleden
aan zijn verwondingen. De inspectie
van sociale zaken en werkgelegenheid
(SZW) is een onderzoek gestart naar de
oorzaak van het ongeval.

Leraren in de schoolbanken
Veertig leerkrachten van basisschool De Twister uit Horst zaten op dinsdag 21 mei in de schoolbanken om een examen te maken. Zij volgden de instructie tot verkeersregelaar via een nieuwe e-learningmethode. De geslaagden mogen vanaf nu als verkeersregelaar optreden bij de begeleiding van
scholieren buiten de schoolzone. Op 6 juni en 21 september geeft de politie nog twee instructieavonden in het gemeentehuis, maar men kan de instructie thuis al volgen via de computer.

Tussen de hoge bomen door valt
precies een straal zonlicht op het
bronzen beeld, wat in 1992 officieel
de benaming ‘zonder titel’ kreeg van
gemeente Horst. Zij maakte, samen
met bijdrages van provincie Limburg,
Rabobank Horst-Melderslo en de
Christaens Groep, het beeld mogelijk.
“In die tijd kreeg ieder dorp een kunstwerk”, vertelt Jan Litjens, toenmalige
voorzitter van de dorpsraad. “Toen ging
voor elke kavel en elk huis dat
gebouwd werd, geld in een potje bij de
gemeente. Dat was bedoeld voor kunst
in de dorpen en de wijken. En daar
kregen we dit beeld van.”
Het beeld is kenmerkend voor
het werk van de Venlose kunstenaar
Schobbers: de sierlijkheid en
beweeglijkheid zijn kenmerken die
door de jaren heen in zijn beelden
terug te vinden zijn. Ook De noeste
werker heeft ronde en zachte
kanten die worden afgewisseld
met harde kanten en punten. Het
bronzen kunstwerk beeldt volgens
de beschrijving de spontaniteit en
de kracht uit die de bewoners van
Melderslo hebben getoond bij de
opbouw van het kerkdorp. De naam
‘zonder titel’ is dan ook omstreden.
“Wij noemen het allemaal De noeste
werker”, zegt Litjens. Wie het beeld
van voren benadert, kan in een van de
punten de vorm van een aspergebed
terugzien. “De inwoners van Melderslo
moesten werken voor hun brood.
Bijvoorbeeld op de aspergebedden.
Aan de achterkant zit nog zo’n punt,
dat is ook een bed”, legt Litjens uit.
“En wie het beeld van de andere
kant benadert, kan in het bovenste

gedeelte, die golf, een kromme
rug zien.” De rug en de kromme
schouderbladen verwijzen naar de
kromme rug van de hardwerkende
mens. Een wandeling om het beeld
heen geeft de gelegenheid om een
eigen interpretatie aan De noeste
werker te geven. Volgens Litjens zijn
de harde werker en het aspergebed
de relatie van het beeld met
Melderslo.

Door de jaren heen
ingeburgerd
Het bronzen beeld werd na de
onthulling met gemengde gevoelens
ontvangen in de gemeenschap. Niet
iedereen was blij met het ontwerp.
Maar door de jaren heen is het
helemaal ingeburgerd in het dorp.
“Het is nu echt een herkenbaar punt
in het dorp geworden”, zegt Litjens.
Menig klassenfoto of teamfoto is
gemaakt met De noeste werker op
de achtergrond. En de kinderen van
de basisschool? Aan de verkleuring
van het brons te zien, is het onderste
‘aspergebed’ al menig maal als
glijbaan gebruikt.

Rechtgezet
De titel van het kunstwerk in
Sevenum dat vorige week in de
rubriek Horst aan de Maas in beeld
besproken werd luidt ’Gebogen
maar niet gebroken’, en niet zoals
in de kop abusievelijk werd
vermeld, geborgen.
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‘Waarom praten vrouwen zoveel en
luisteren mannen zo slecht?’
Als de kinderen al op bed lagen en de vuile en de schone was waren gesorteerd gingen beide dames verder.
De een zorgde nog voor een kaasje, de ander voor de toastjes en de wijn. Wie denkt dat het schrijven van een
toneelstuk een serieuze bezigheid is, die heeft gelijk. Suzanne van Kempen-Peeters en Miriam Klinkers gingen in
ieder geval met die intentie aan de slag toen zij het toneelstuk ’t Hartje schreven voor theatergezelschap Oud Zeer
uit Horst. De laatste voorstelling is zondag 2 juni in ’t Gasthoês in Horst.

en Suzanne die de basis zijn voor het
verhaal. Suzanne: “Mijn man vraagt
zich vaak af waarom die wasmand
voor de trap staat. Hij stoort zich eraan,
want voor je het weet breekt iemand
zijn nek erover. Maar hij komt zelf niet
op het idee om de wasmand mee naar
boven te nemen.” Het succes van het
schrijfproces heeft volgens Suzanne
en Miriam vooral te maken met hun
enthousiasme, snel denken en beslissingen kunnen en durven nemen. “We
hebben ook wel eens woorden gehad,
maar daar kwamen we snel weer uit.

Het maakte ons alleen maar sterker.
Nu hebben we aan één woord vaak al
genoeg”, zegt Suzanne.
Miriam: “Als je een dergelijke productie maakt moet je elkaar honderd
procent kennen en vertrouwen anders
lukt het niet. Je moet eerlijk durven
zeggen wat je vindt van elkaar. Als wij
twijfelden over een scène, dan kwam
dat doordat we bleven veranderen.
Dan zeiden we: Hup terug naar de
oorsprong van de scène. Als we weer
enthousiasme voelden dan wisten we
zeker dat het goed was.”

Te koop: Broekhuizen Sef van Megenlaan 4
• Ruime 2 onder 1 kap woning met garage • Perceel 245 m2, inhoud 411 m3 •
• In 2006 nagenoeg geheel gerenoveerd • Ruime achtertuin met veel privacy •
• Luxe leefkeuken, luxe badkamer en 4 slaapkamers •
• Mogelijkheid voor starters lening! •

OPEN HUIS zaterdag 1 juni
tussen 11.00 en 13.00 uur

De voorstelling gaat over de
verschillen tussen mannen en vrouwen. Suzanne: “In de oertijd bestond
blijkbaar al ‘n duidelijke taakverdeling
tussen man en vrouw. De verschillen
zitten namelijk in onze hersenen en
genen. Sommige verschillen zijn erg
grappig en daar gaat ons verhaal over.
Hier is zoveel over te schrijven dat we
bij wijze van spreken zo een vervolg op
het stuk al klaar hebben.”

Zij spitte kranten door
Miriam en Suzanne hebben verschillende avonden op deze manier
met elkaar afgesproken. “Overdag
sms’ten we elkaar dat het vanavond
echt niet laat kon worden. Ik had

meestal een vroege dienst en Suzanne
moet altijd om 06.15 uur op”, zegt
Miriam. “We begonnen altijd met de
dag en week door te nemen en voordat
we het wisten hadden we het over de
laatste vakantiefoto’s en –verhalen.”
Miriam: ”Suzanne heeft het meeste
voorwerk gedaan. Zij spitte kranten,
tijdschriften en diverse websites door.
Met deze voorbeelden zijn we aan de
slag gegaan en hebben het verhaal
geschreven.”
“Inspiratie kregen we vooral na de
eerste fles wijn. We zaten dan tot diep
in de nacht te schrijven, want de ene
anekdote over mannen en vrouwen
tijdens feestjes inspireerde de volgende. Soms belde mijn man op waar

ik bleef”, zegt Suzanne.

Breekt iemand zijn
nek erover
“Wij vrouwen houden van eeuwige
romantiek, dus onze trouwdag
vieren we meestal met een etentje
buitenshuis. Nu is het wel zo dat ik
het meestal regel. Een keer nam ik
bewust geen initiatief en ja hoor mijn
man vergat onze trouwdag. Het bleef
slechts bij één keer. Jaren later kwam ik
erachter dat hij onze trouwdag op zijn
mobiel had geagendeerd en dat hij op
de bewuste dag een reminder kreeg.
De slimmerik”, zegt Suzanne. Het zijn
anekdotes uit het leven van Miriam

Helmissenstraat
24,
5872 AS Broe
khuizen
Tel.: 077 - 398
57 57

NIEUW!

www.maasenpeel.nl

vraagprijs € 199.000,-- k.k.

koopzondag
26 mei 2013
winkels open
12.00-17.00 uur
gratis parkeren
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Miriam en Suzanne spelen zelf ook mee in de door hun geschreven theatervoorstelling (Foto: Marc Cremers)
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LEKKER

Pools muziekfeest
De Poolse gemeenschap uit Meterik en omgeving hield zaterdagavond in zaal De Meulewiek een
muziekfeest. Er waren optredens van diverse bands.
Kijk voor meer foto’s van het muziekfeest op www.hallohorstaandemaas.nl

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Bedroefd maar met mooie herinneringen,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn liefste man,
trotse pap en geweldige opa op 22 mei 2013

Ger Gooren

Hartelijk bedankt

Onze 50-jarige Huwelijksdag is omlijst
met een gouden rand!
Mede dankzij uw belangstelling en aanwezigheid, de vele
kaarten en bloemen, het warm onthaal en serenades…
dit alles heeft ons bijzonder verrast!
Kortom, ook namens onze kinderen en kleinkinderen;
“Dank je wel” aan iedereen die ons Gouden Huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt!

echtgenoot van Riek Gooren-van Gerven
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Mgr. Hanssenstraat 18
5871 AN Broekhuizenvorst

Karel & Anny Jenneskens-Hagens
Kempweg 1, Meterik

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de lieve
HOORCENTRUM
HORST
en warme
reacties na het plotseling overlijden
van Huub.
a
u
d
i
c
i
e
n
Dit heeft ons geweldig veel steun gegeven.
Hoorcentrum Horst
Marga en Elke Braken en familie

SCHUTTERIJ
ST. LUCIA HORST
Wij nodigen u van harte uit voor de receptie
van onze nieuwe koning:

VICTOR PAULISSEN
Tevens zult u ook in de gelegenheid zijn tot
feliciteren van:
P.S. Wij zijn bezig de draad zo snel mogelijk op te pakken.
De winkel is weer geopend vanaf dinsdag 4 juni a.s.

Broederschapskoning: Ger v.d. Bekerom
Dameskampioen:
Laura Jacobs
Jeugdkampioen:
Maaike van Zadelhoff

Font logo: Insignia Roman
Veemarkt
1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl
Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Dynamo of startmotor
defect?
Pantone 424
of Zwart 65%
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.
Ervaren huishoudelijke hulp heeft
nog plek in Horst voor 3 tot 6 uur.
Tel. 06 38 24 85 19.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
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.

Op zaterdag 25 mei 2013 vanaf 20.00 uur
in ons clubgebouw, Venloseweg 98 in Horst.

Gezocht:
kamer
inenHorst
Folie: Avery
serie 820
720 of omgeving
Tel. 06 26 19 79 66.

Wij hopen u te mogen verwelkomen
op deze traditierijke en gezellige
schuttersavond.

Boeken opruimen?
Wij halen gratis boeken bij u op.
Bel: 06 38 56 56 34.
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.
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Pasfoto’s, direct klaar!
Voor officiële pasfoto’s, miniportretjes
of profiel foto’s. Wij maken gebruik van
de nieuwste pasfoto software!
7 dagen dagen per week van 13u tot
21u. Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. 077 398 78 55.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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)

B I J

A AN KO O P

VAN

3 producten 4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 30 juni 2013. Zie voorwaarden in de winkel.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

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
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

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.
Te huur: opslagruimte/bedrijfsruimte
600m2 (20x30) met ruimverhard
bedrijfsterrein. Gelegen te Lottum.
Voor info tel. 06 10 16 35 81.
www.maria-hoeveamerica
Bij ons kunt u terecht voor:
boerengolf, klootschieten, workshops
en kinderfeestjes. 077 464 12 16.
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.
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
Hortensia’s (veel srt)
Vlinderstruik (ook kleinblijvend),
Hebe, Viburnum e.a. heesters (ook veel
op stam). Buxus, bodembedekkers
v.a. € 0.85, zuilbeuk, liriodendron e.a.
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.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Liz

13 mei 2013
Dochter van
Martijn Kanters
en Mariëlle Cuppen
Zusje van Morris
Venloseweg 74, 5961 JD Horst
Verzamelaar zoekt oude
voetbalshirts en keepershirts van VVV,
tegen zeer goede betaling.
Mail vvvshirts@hotmail.com of bel
06 10 09 63 80.
Woonruimte te huur per 1-6-2013:
2-kamer app. in Horst op beg. grond.
Meer info: 06 40 15 77 34 na 19.00 uur.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.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.
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 uur.
Za: 9.00-17.00 uur. Zo: op afspraak.
Te koop Knaus caravan
z.g.st. 2-4 pers. Met alle toebehoren
zoals voortent met uitbouw + complete
inrichting. Vraagprijs: € 2.500,tel. 077 307 91 60 na 18.00 uur.
Verloren op de fiets van Sevenum
via Hegelsom naar Dendron: mobiele
telefoon Samsung Galaxy Y in rood
hoesje met bloemmotief. Graag bericht
op 077 467 44 25 of 06 45 31 13 21.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Info tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
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
Nieuwe uitdaging?
Ben je iemand met ambitie en goede
sociale vaardigheden en wil je graag
vanuit huis kunnen werken? Kijk dan
op www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel voor info: 06 27 02 17 83 FT of PT
mogelijkheden.
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.

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

en zo 07
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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.

Henk Verbeek

Van varkensboer tot tuinman. Hij geniet van het buitenleven, brouwt zijn
eigen bier, kweekt pioenrozen en heeft daarnaast nog vele andere hobby’s
en twee banen. Een drukbezette man. Deze week wordt Henk Verbeek (58)
uit Meerlo geplukt.

Koken met

Randy

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.

natuurlijk nooit grootschalig geweest,
maar ik heb er in die tijd wel veel van
geleerd”, zegt Henk.

Boer worden
in Canada?
Al op jonge leeftijd besloot Henk
dat hij in de buitenlucht wilde werken.
“Ik heb ooit de droom gehad om in
Canada boer te worden. Drie jaar lang
heb ik er gewoond, maar het is nooit
iets geworden. Het was natuurlijk
allemaal veel te duur. Ik miste de
sociale contacten en in de winter
kon je buiten niets”, vertelt hij. “Na
drie jaar kwam ik alweer terug naar
Nederland.”
Achteraf was dat een goede
beslissing, denkt Henk. Terug in
Nederland startte hij zijn eigen
mestvarkensbedrijf en werd dan toch
nog boer. “Ik heb jaren mijn eigen
bedrijf in Maasbree gehad.” Toen
de economie een stapje terug deed,
besloot Henk zijn bedrijf te verkopen.
Na een omscholing ging hij werken als
tuinman. “Ik kan nu meer dan alleen
schoffelen in de tuin”, lacht hij.

Stilzitten
is niets voor mij
Toen hij rugklachten kreeg, werd
hem verteld dat hij lichter werk moest
doen. “Ik dacht: stilzitten is niets voor

Pastrami
van
ossenhaas

mij. Ik moet bezig zijn”, zegt hij. Nu
combineert Henk zijn twee banen met
enkele hobby’s. Hij werkt nu al enkele
jaren bij de technische dienst en als
hovenier bij Hotellerie de Hamert in
Wellerlooi en bij zorgcentrum La providence in Grubbenvorst.
Als hij het ’s winters wat rustiger
heeft, pakt hij zijn hobby’s weer
op. Bier brouwen, pottenbakken,
bonsaibomen kweken, pioenrozen
kweken: zomaar wat hobby’s waarmee Henk zich ’s winters vermaakt.
“Ik kom altijd heel rustig over, maar
ik ben bijna altijd bezig met heel veel
dingen tegelijk”, vervolgt hij.

Prins carnaval
Zoals al eerder duidelijk werd, is
Henk van alle markten thuis. In Meerlo
ziet men hem dan ook geregeld langskomen. Zeker de mensen die carnaval
vieren, kennen hem goed. “Ik ben ooit
nog prins geweest bij carnavalsvereniging De Vöskes in Meerlo. Dat was
toen ik nog wat jonger was, maar als
oud-prins blijf je er altijd een beetje bij
horen”, lacht hij.
Nu carnaval en de winter achter
de rug zijn, begint Henk het weer
druk te krijgen met andere zaken. De
natuur om hem heen roept weer om
aandacht en ondertussen stort Henk
zich op een bierbrouwwedstrijd. Altijd
met van alles en nog wat bezig, zoals
iedereen hem kent.

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

· 1 stuk ossenhaas
· 150 gram zeezout
· 100 gram rietsuiker

Zomer in de bol

· 20 gram five spices
(kruidenmengsel)

Bereiding:
• Pak de ossenhaas en maak deze
schoon en ontvlies het vlees (tip:
vraag aan de slager of hij dit voor
u wil doen);
• weeg het zout, de rietsuiker en
de five spices af en meng deze
allemaal in een kom;
• leg het schoongemaakt stuk
ossenhaas in het mengsel;
• wrijf alle kruiden er goed in;
• laat het stuk vlees drie dagen in
deze marinade liggen. Er komt
allemaal vocht uit, door het zout;
• als de drie dagen voorbij zijn,
haal de ossenhaas eruit en spoel
deze onder de kraan af;
• droog het vlees af, pak een pan
en bak het stuk vlees goed en
mooi bruin;
• schuif het nu in de oven en zorg
dat het vlees 60 graden wordt;
• laat het dan afkoelen in de
koelkast.
• Serveer het stuk vlees net als
rosbief op een broodje of
verwerkt in een salade.

Geboren en getogen in Meerlo,
woont Henk Verbeek nog steeds in het
dorp, samen met zijn vrouw Jolande
(57) en drie kinderen Arno (25), Olga
(24) en Erik (19). Zijn vader was boer
en gaf hem een stukje grond om op

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Kipfilet gemarineerd div. soorten 100 gram € 0,95
Hamburgers

5 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

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

9

Eet u smakelijk!

Randy

te experimenteren. “Ik zei tegen m’n
vader dat ik asperges en aardbeien
wilden verbouwen en omdat m’n
vader nog wel een stukje grond over
had, kreeg ik al jong de kans om te
experimenteren in de tuin. Dat is

100 gram € 1,15
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 25 mei 2013

Hertog Jan krat
24 flesjes a 0,3l
van € 13.79
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Advertorial

Praedé kappers breidt uit

HAS Hogeschool komt naar Limburg!

Nieuwe kapsalon aan de
Nieuwstraat in Venlo

Open avond

5 juni 2013
18.00 - 21.30 uur

www.hashogeschool.nl
/ HAShogeschool

Venlo

Praedé kappers, al jaren een begrip in Horst aan de Maas, opent een nieuwe locatie in Venlo. Op vrijdag 17
mei heeft Praedé de deuren van de salon aan de Nieuwstraat 48 in Venlo geopend. Door de overname van de
voormalige ‘Stadskappers’, bestaat het gehele team van Praedé nu uit 16 personen.

Het team Praedé Venlo voor de nieuwe locatie aan de Nieuwstraat
Kapsalon voor inspirerende ideeën
Praedé kappers, een deskundige kapsalon voor
dames, heren en kinderen, staat in Horst aan de Maas
bekend als vernieuwend en betrokken bij haar klanten.
Vanaf 17 mei kan ook Venlo kennis maken met de
inspirerende stylingideeën van Praedé.
De diensten en producten van Praedé kappers zijn
zeer uitgebreid. Met onder meer make-up, wellness,
een eigen productlijn, een kapperstrainingscentrum en
zelfs een workshoplocatie biedt Praedé kappers een
breed scala aan mogelijkheden.
Cay Kleeven vertelt: ”We proberen continu de beste
service te bieden en geven inspirerende ideeën aan
onze klanten. Je kunt bij ons onder andere terecht voor
een knip- en kleurbehandeling, de nieuwste haarmode,
een heerlijk ontspannende wasmassage met hotstones,
maar ook voor een Classic Hot Towel Shave voor de
mannen. Naast ons diensten- en servicepakket, blijven
we ook als organisatie vernieuwen. Twee jaar geleden
met een kapperstrainingcentrum, een vergader- en
presentatielocatie en een fotostudio. Nu deed de
mogelijkheid tot uitbreiding naar Venlo zich voor, een
kans die we met beide handen gegrepen hebben.”
Vertrouwde gezichten in Venlo
De stap naar Venlo heeft te maken met de ambitie
van eigenaar Cay Kleeven en diens partner Marjolein
Verrijth om de Praedé-formule verder uit te rollen en
groeimogelijkheden voor het personeel te bieden.
De formule van Praedé bestaat uit het creëren van
toegevoegde waarde voor klanten.
“We bieden meer dan dat de klanten verwachten,
bijvoorbeeld door een familiaire en ontspannen sfeer in
de salons en het gebruik van een natuurlijke productlijn
genaamd ‘Fuente’, zonder ammoniak. In Venlo zal het
volledige diensten- en servicepakket van Praedé worden
overgenomen.”

Naast de nieuwe producten en diensten zal er voor
klanten in Venlo weinig veranderen. We hebben bewust
gekozen om in het huidige pand te blijven en ook het
bestaande team te handhaven. Op die manier houden
klanten hun vertrouwde gezichten. Naast het bestaande
team zal Esther Twaalfhoven van de vestiging in Horst het
team in Venlo versterken. Zij gaat hier als salonmanager
aan de slag. De vestiging in Venlo krijgt de naam Praedé
kappers Venlo.
Openingsactie
De nieuwe kapsalon is als sinds vorige week vrijdag
17 mei geopend. Om de uitbreiding te vieren, heeft
Praedé kappers Venlo twee maanden lang speciale
openingsacties. Bij een behandeling maken klanten
kans op een relaxte beach cruiser en bij een Fuente
kleurbehandeling krijgt de klant een gratis colour care ter
waarde van 10 euro. “We nodigen iedereen van harte uit
om een bezoek te brengen aan de nieuwe salon.”
Over Praedé kappers
Praedé kappers is een moderne kapsalon voor dames,
heren en kinderen. Van jong tot oud. Praedé inspireert
en laat je kennis maken met de hedendaagse haarmode.
Onze slogan ’geeft jou ideeën’ is de belofte naar onze
klanten. Persoonlijk en deskundig advies voor een eigen
styling staan centraal bij Praedé.
Voor meer informatie, neemt u contact op met
Cay Kleeven www.praede.com

Praedé kappers Horst
St. Lambertusplein 7
5961 EW Horst
Tel. 077 398 46 73

Praedé kappers Venlo
Nieuwstraat 48
5911 JV Venlo
Tel. 077 354 46 05

Starters
in de regio
miMakker Tootje
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats

miMakker Tootje
Coby Janssen-van Lin
Heming 20
5871 AH
Broekhuizenvorst
Telefoon 06 41 88 83 31
E-mail
info@
mimakkertootje.nl
Website mimakkertootje.nl
Sector
zorg en welzijn
Start
20 maart 2012
Activiteiten
miMakker Tootje is een
toegevoegde waarde voor de
belevingsgerichte zorg bij
mensen die lijden aan
dementie of mensen met een
ernstig verstandelijke
beperking.
miMakker Tootje probeert
contact te krijgen met mensen
voor wie dit niet meer vanzelfsprekend is. Ze stapt in de
belevingswereld van de cliënt
en probeert hen even uit het
isolement te halen. miMakker
Tootje maakt daarbij gebruik
van geduld, respect, clownstechnieken, muziek, geuren,
kleuren, spelmateriaal en de
lichaamstaal. miMakker Tootje
wil niets van de cliënt, waardoor er een ongedwongen sfeer
ontstaat. Deze ongedwongen
sfeer nodigt uit tot contact in
de breedste zin van het woord:
een aanraking, een glimlach,
een traan of een geluid. Het
contact is puur en gaat van hart
tot hart. miMakker Tootje
speelt in op de cliënt, reageert
op dat wat er gebeurt. miMakker Tootje sluit aan bij de cliënt
en gaat samen met hem of haar
mee in de eigen wereld, ze
corrigeert niet. Deze benaderingswijze zorgt bij de cliënt
voor een veilig en ontspannen
gevoel, wat weer positieve
uitwerking heeft bij de verzorging van de cliënt.
Doelgroep
miMakker Tootje is er voor
mensen die lijden aan dementie of mensen met een ernstige
verstandelijke beperking.
miMakker Tootje komt in
zorgcentra’s en de thuissituaties.
Onderscheidend vermogen
miMakker Tootje gaat in op
dat wat er gebeurt en probeert
van daaruit contact tot stand te
brengen.
miMakker Tootje is geen
entertainer en heeft geen
voorop vastgesteld programma.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Flores in Terra opent
deuren
Kwekerij Flores in Terra uit Melderslo opent in de week van 1 tot en
met 9 juni de deuren. Plantenliefhebbers kunnen dan vrij rond lopen in
de kassen waar ruim honderd soorten planten van klein tot groot te
zien zijn.
Deze keer staat de open week
in het teken van geneeskrachtige en
eetbare planten. Vandaag de dag is
deze groep planten in navolging op
de eetbare tuin een nieuwe trend.
Denk aan stevia, als vervanger van

winkel&bedrijf 09

Bouwplannen centrum
Grubbenvorst op schema
De bouw van de nieuwe supermarkt en het appartementencomplex in Grubbenvorst ligt precies op schema. Dat
zegt projectontwikkelaar Suyderland. De oplevering van het project staat gepland voor december dit jaar.

suiker of annoa zuurzakboom tegen
hoge bloeddruk.
De openingstijden van de open
dag zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
De kwekerij is gelegen aan de
Slooierweg 13 in Melderslo.

Starterswoningen
in Grubbenvorst
Projectontwikkelaar Suyderland uit Doenrade wil starterswoningen
gaan ontwikkelen in Grubbenvorst. De ontwikkelaar denkt daarbij aan
huizen in het lage segment, bijvoorbeeld koopwoningen vanaf
120.000 euro.
Momenteel vindt in Grubbenvorst
de bouw van een nieuwe supermarkt
met appartementencomplex plaats.
Volgens Suyderland is de bouw van
starterswoningen een logische vervolgstap en komt dit het vernieuwde

centrum alleen maar ten goede. “Het
is een extra bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp”, zegt directeur
Marc Janssen. Waar de starterswoningen moeten komen, wil hij nog
niet zeggen.

SBS bij Loopcentrum
Het SBS 6-programma Lekker, Leuk, Leven is donderdag 23 mei te
gast bij het LoopCentrum in Horst. In het lifestyleprogramma dat iedere
week een ander thema behandeld, wordt aandacht besteed aan het
belang van juiste en functionele hardloopschoenen.
Presentatrice van het programma,
Wendy-Kristy Hoogerbrugge, gaat in
gesprek met manager Kim Peters van
het LoopCentrum. Het item zal naar

alle waarschijnlijkheid worden uitgezonden op zondag 9 juni om 15.30
uur. De uitzending wordt herhaald op
15 juni om 15.30 uur.

Hoewel de bouw enige vertraging
opliep doordat omwonenden bezwaar
maakten tegen de plannen, heeft dat
geen invloed gehad op de planning,
zeggen projectleider Peter Sonnemans
en directeur Marc Janssen van
Suyderland. Vorig jaar werd overeenstemming bereikt tussen de partijen,
waardoor de centrumplannen doorgang
konden vinden. De huidige supermarkt
Jan Linders heeft een oppervlakte
van 600 vierkante meter. De nieuwe
telt straks een oppervlakte van 1600

vierkante meter. Hoewel er van de
zeventien nieuwbouwappartementen
pas twee zijn verkocht, ziet de ontwikkelaar nog geen reden tot zorgen. Marc
Janssen: “Wanneer straks alles klaar is,
vormt het complex een soort plein met
de panden van onder de meer de huisarts aan de overkant. Het blijft nog wel
toegankelijk voor de auto en in verbinding met de rest van de omgeving.”
Momenteel wordt gezocht naar een
invulling van de ruimte die straks vrijkomt wanneer Jan Linders is verhuisd

naar de nieuwbouw. “Er ontstaan dan
twee tot drie winkelunits, die we graag
willen invullen met lokale of regionale
ondernemers. We zijn daarnaar actief
op zoek. We denken zelf onder andere
aan een horecagelegenheid. Verder
vinden we dat Grubbenvorst nog een
opticien mist en een winkel waar je
vanalles kunt krijgen, van hondenvoer
tot klein gereedschap.”
Op 25 mei is er een open dag op de
bouwplaats. Geïnteresseerden kunnen
dan een kijkje komen nemen.

Ze zijn er weer!
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aardbeien
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aardbeiautomaat
elke dag, ook zondag
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Tussenwoning met royale
woonkamer en mooi
sanitair. Ideaal voor
senioren die dicht bij
de voorzieningen willen
wonen.

meer info: 077-3073306

coppersenpartners.nl
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Nu ook
lidmaatschap
per 4 weken mogelijk!
www.ancolifestylecentre.nl
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Jubileumprogramma vol muziek
Een soort Cambrinus Kunst en de Buren, maar dan op kleine schaal. Zo is het jubileumweekend van café
Cambrinus in Horst misschien nog het beste te omschrijven. “Ik hoop in elk geval op dezelfde sfeer”, zegt eigenaar
Jan Duijf.

ook van nieuw talent, zoals Eva Wijnen
uit Melderslo, deelneemster aan The
Voice Kids. Maar er is meer. “We hebben ook een supertombola met leuke
prijzen. Denk bijvoorbeeld aan een
pianoconcert bij jou in de woonkamer,
een rondvlucht met een zweefvliegtuig of een privérondleiding door een
imkerij. De opbrengst van de tombola is
overigens voor de stichting.”
Wie een concert in Cambrinus
bezoekt, weet dat er van Jan aandacht en respect voor de artiest en
de inhoud wordt verwacht. Dat is ook
zo tijdens het jubileumweekend. Jan:
“Ons credo is ‘waar het om de inhoud
gaat’. Alle artiesten krijgen evenveel

aandacht.” Tijdens het festival wordt
het terrein deels omheind, waarbij ook
een gedeelte van het fietspad wordt
afgesloten.
Naast de voorbereidingen voor het
jubileumweekend, heeft Jan nog meer
ideeën voor het café. “We willen in de
toekomst één avond in het weekend
het café sluiten, zodat we dan een
feest of andere activiteiten kunnen
organiseren. We denken bijvoorbeeld
aan lezingen of een literair programma. Er zijn nog plannen genoeg.
Belangrijk is echter dat je er als één
team achterstaat. We doen dit met z’n
tweeën, anders zouden we het niet al
twintig jaar volhouden.”

High Bier in Horst
Brouwerij De 7de Hemel uit Sevenum organiseert op 1 juni een
bierproeverij in samenwerking met café Het Centrum in Horst. De proeverij
wordt in het kader van de Week van het Nederlandse Bier georganiseerd.

Jan en Henny zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het jubileum
Twintig jaar geleden werden Jan
en Henny Duijf nog voor gek verklaard.
Wie begint er nu een café gericht op
speciaalbieren? Het paar trok zich
echter van alle scepsis niets aan. En
het bleef niet alleen bij het schenken
van bieren. Dertien jaar geleden werd
Stichting Cambrinus Concerten opgericht. Heel wat nationale en internationale artiesten hebben al op het podium

van het café gestaan. En dan was er in
2011 het meerdaags festival Kunst en
de Buren, waarvoor letterlijk de hele
Venrayseweg in Horst omgetoverd
werd tot festivalterrein. Een evenement
waar Jan na twee jaar nog steeds met
veel plezier op terug kijkt.
Dat hij het twintigjarig jubileum
van het café niet zomaar voorbij wil
laten gaan, is dan ook niet zo vreemd.

Kom winkelen
en sla uw slag!
Van 21 mei t/m 25 mei
mag iedereen* een draai
aan het rad geven

*bij besteding
vanaf € 75,-

“Officieel bestonden we op 8 januari
twintig jaar. Toen hebben we dit samen
met het oud-personeel gevierd, bovendien was het veel te koud om iets in de
buitenlucht te organiseren. We besloten
daarom het te verschuiven naar 31 mei
en 1 en 2 juni.” Samen met Stichting
Cambrinus Concerten werd er een driedaags programma samengesteld, vol
met muziek van oude bekenden maar

Bij café Het Centrum in Horst
kunnen speciale bieren van brouwerij
De 7de Hemel geproefd worden.
Ook vertellen de brouwers van
De 7de Hemel over de ingrediënten
van het bier en hoe deze leiden tot
de smaken. Brouwerij De 7de Hemel
is een kleine speciaalbierbrouwerij
in Sevenum. Ger en Kitty Hendrix
bedenken streekbieren en stellen
smaken samen. Met ingrediënten als
mouten, hoppen, gisten en kruiden
of andere natuurlijke ingrediënten
zoals portobellos gaan ze aan de slag
om een balans te bereiken in geur en

smaak. Elk bier is uniek in smaak of
geur. Alle bieren worden gebrouwen
in kleine oplages. Ook geeft de
brouwerij regelmatig presentaties
op locatie over smaken en geuren in
bieren. De Week van het Nederlandse
Bier vindt plaats van 23 mei tot en
met 2 juni. Tijdens de week staat bier
van eigen bodem centraal en vinden
in heel Nederland bieractiviteiten
plaats. Aanmelden voor de proeverij
kan tot zaterdag 24 mei via
info@brouwerijde7dehemel.nl of
cafe-het-centrum@hetnet.nl of via
077 467 33 26.

Genieten
aan de Maas
Vernieuwde kaart!

Hierbij zijn leuke prijzen en kortingen te winnen!

Heerlijke asperges

10% korting op zomerjassen

Genieten op ons terras

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

www.hetmaashotel.nl

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

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
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VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

Zondag 26 mei open van 12 tot 17 uur - gratis parkeren
Óók voor grote en kleine maten voor dames en heren
Grote collectie voor steunzool-dragers
Al meer dan 35 jaar een begrip voor Venray en verre omgeving

ook bij

uw ecco specialist De Bleek 13-15 Venray
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Goed weer en veel bands

Gaellus Open Air drukbezocht
Gaellus Open Air (GOA) vond op zondag 19 mei plaats. Het openluchtfestival wordt jaarlijks georganiseerd door
OJC Gaellus in Tienray. Dit jaar kwamen ruim 1.575 bezoekers naar het festivalterrein.

Bart gehuldigd door
dj Gerard Ekdom
Bart Jenniskens uit Horst verbrak onlangs het wereldrecord dj
marathon door 169 uur achter elkaar muziek te draaien. Reden voor
een huldiging, vond organisator De Lange Horst. En daar zorgde
niemand minder dan 3FM-dj Gerard Ekdom zaterdagavond voor.
Voor meer foto’s van de huldiging van Bart,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Jubilarissen
Jong Nederland
Horst
De jaarlijkse feestavond voor de leiding van Jong Nederland Horst vond
zaterdag 18 mei plaats. Tijdens een korte terugblik op het afgelopen
seizoen, werd er door het bestuur een extra compliment gegeven aan de
leiding vanwege hun fantastische inzet tijdens de overname van
Scouting Horst.

Tijdens de feestavond werden
ook jubilarissen in het zonnetje gezet.
Speciale hulde ging uit naar Ad Geurts,
die zich al 25 jaar inzet voor de
vereniging.

Fantastisch voorbeeld
Ad is sinds 1988 leider van Jong
Nederland en heeft verschillende
groepen en functies binnen de
organisatie gehad. Van 2002 tot en
met 2011 was Ad bovendien voorzitter

van Jong Nederland. Hij is volgens het
bestuur “een fantastisch voorbeeld
voor alle jonge leiding en was de
afgelopen jaren het boegbeeld van
Jong Nederland Horst.”
Ad werd door het bestuur bedankt
voor zijn inzet en ontving een
certificaat en de gouden speld voor zijn
25-jarig jubileum.
Ook Dick Wijnands, Wendy
Beurskens en Erik Cox werden
gehuldigd met hun 10-jarige jubilea.

Jaarlijks trekt GOA zo’n 1.200
bezoekers naar Tienray, die komen
voor de “muzikale kwaliteit op
een laagdrempelig niveau.”

De organisatiecommissie was zeer
tevreden over deze editie: “Het was dit
jaar een superjaar.” Ook over de bands
waren ze tevreden. “Iedereen stond te

knallen op het podium.”
Voor een videoreportage
over het eendaags festival, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Jubileum OJC Merlin

Mies
Column

‘Gewoon een gezellig feest’
Vraag Willem Reijntjes en Sjoerd Koppes van OJC Merlin wat hun soos zo bijzonder maakt en ze antwoorden eensgezind: “De gezellige sfeer.” Al vijftig
jaar is OJC Merlin dé plek voor de jongeren van Meerlo. Tijd voor een feestje dus en wel op 31 mei en 1 en 2 juni.

Slow- en
fastfood
De tegenhanger van
fastfood: slowfood. Een
logische en terechte
tegenreactie, met als doel de
traditionele keuken te
behouden. Nu ben ik geen
culinaire kenner, maar voor het
gemak categoriseer ik sushi
even bij de kant van slowfood.
Ik bedoel: als je een diner
zeven rondes en honderdvijftig
bewuste hapjes verder afsluit
met nog een bolletje groene
thee-ijs denk ik deze Japanse
traditie meer aan de kant van
slowfood hoort, in plaats van
bij een razendsnelle
fastfoodhap.
Helaas begrijpt niet iedereen
dit principe. Een ongelofelijk
grote bombarie ontstond
namelijk aan het tafeltje naast
mij in de sushibar. Deze
mevrouw begreep namelijk niet
waarom ze zo’n enorm bedrag
moest betalen, terwijl ze nog
met honger de deur uit zou
gaan. Ik heb nog nooit zoiets
meegemaakt. Mijn sushirolletje
stuiterde van haar enorme
krijsaanval tussen mijn stokjes
uit zo de grond op. Nu moet ik
toegeven dat dit ook niet zo heel
moeilijk voor elkaar te krijgen is,
ik bedoel: met zulke stokjes eten
is nu eenmaal lastig, zo stabiel
heb ik zo’n rolletje nou ook weer
niet beet. Anyway, de mensen
van de bediening hadden het
toch echt fout begrepen, een
rekening hoefde deze mevrouw
niet te zien en al zeker niet te
betalen. Een uitleg over het
precieze zeven rondensysteem
hoefde ze ook niet te horen, dat
was onzin volgens haar. Beter
had ze daar haar mond over
kunnen houden: zelfs de enorm
kleine Japanse oogjes gingen bij
deze opmerking wijd opgesperd
staan.
En ik maar denken dat in een
slowfoodrestaurant alles
langzaam en rustig gaat, dat
geldt helaas niet voor iedereen.
Het deed me meer denken aan
een enorm drukke McDonalds
vol schreeuwende kids en
hysterische ouders, die het liefst
zo snel mogelijk hun eten,
drinken en rekening over de
toonbank zien komen. Over
fast- en slowfood gesproken.
Mies

Sjoerd Koppes en Willem Reijntjes
Is OJC Merin de oudste soos in de
regio? Er is even enige twijfel bij de
voorzitter en het bestuurslid. “Ik denk
wel dat we de oudste zijn”, besluit
Sjoerd dan. In 1963 werd Stichting
Jongeren Beweging Meerlo opgericht,
eigenaar van het jongerencentrum.
“Het gebouw is van onszelf en we
zitten hier op een perfecte locatie.

We zitten aan de rand van het dorp, dus
we hebben geen directe buren, behalve
de school. Maar daar is ’s avonds en in
het weekend niemand, dus we kunnen
de muziek zo hard aanzetten als we
willen”, zegt voorzitter Willem.
Het grote visitekaartje van het
jongerencentrum is Merlinpop, al ruim
25 jaar een begrip in de regio. Het

Sponsortour
Megelsheim

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

titi

festival wordt echt gedragen door de
jeugd in het dorp, zeggen de twee.
Maar het is uiteraard niet de enige
activiteit die wordt georganiseerd.
Het hele jaar door zijn er optredens,
thema-avonden en buitenactiviteiten
als droppings. Daarnaast richt de soos
zich sinds enige tijd speciaal op de
jongere jeugd, vanaf 14 jaar. Willem:

“We benaderen de jeugd actief,
proberen ze te betrekken bij de soos
en dat werpt zijn vruchten af. We staan
open voor hun ideeën en ze mogen
hier organiseren wat ze willen. Het is
goed wanneer er steeds voldoende
nieuwe aanwas is voor de diverse
commissies. Zo is ons bestuur nu aan
het verjongen met enkele nieuwe
leden.”
Nu de soos al haar vijftigste
jubileum viert, zou je denken dat het
voor de organisatie een kwestie is
van een oud draaiboek uit de kast
trekken en klaar. “Nou, dat is niet
helemaal waar”, lacht Sjoerd. “We
hebben met het programma voor het
jubileumweekend rekening proberen te
houden met de diverse generaties. Zo
is de vrijdag gericht op de jeugd, is er
zaterdag een feestje voor jong en oud
en hebben we op zondag een reünie.”
Een oproepje in het plaatselijk blaadje
leverde aardig wat oud beeldmateriaal
uit de roemruchte jaren van Merlin op.
“Ik denk dat hier heel wat is gebeurd
waar wij niets van weten.” De foto’s
worden uitvergroot en tijdens het
jubileumweekend opgehangen in de
soos. Daarnaast is er op zondag de
presentatie van een speciale dvd. De
twee hebben er in elk geval veel zin in.
“Het wordt gewoon een gezellig feest.”
Kijk voor meer informatie over het
jubileumweekend op www.ojcmerlin.nl

tititi

De kinderen van basisschool Megelsheim in Meerlo deden dinsdag
21 mei mee aan een sponsortour op hun school. Doel was zoveel
mogelijk geld op halen voor Alpe d’Huzes, dat weer geld inzamelt voor
KWF kankerbestrijding.
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dat’s pas High-Tea.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

Het initiatief ontstond om een
vriendin van juffrouw Heidi HoltackersThijssen te steunen. In plaats van een
meer traditionele sponsorloop, koos
de school voor een sponsortour, omdat
de deelnemers aan de Alpe d’Huzes
ook fietsen. De leerlingen zochten
sponsors voor hun fietstocht. In de

verschillende groepen fietsten de leerlingen een rondje dat per groep verschilde in afstand. Om 13.30 uur werd
het eerste startschot gegeven, na een
warming-up. De leerlingen fietsten
zoveel mogelijk rondes en uiteindelijk
haalden ze een bedrag van 1.851,70
euro voor het goede doel op.
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15 VRAGEN aan Ben Peeters

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.

Een KTM-crossmotor, omdat ik motorcross altijd al leuk heb gevonden.
Meestal als er een cross in Horst is,
ga ik wel kijken en zo. Ik heb thuis
wel een eigen crossmotor, maar dat is
gewoon alleen voor thuisgebruik, voor
Waar sta jij over tien jaar?
wedstrijden is die niet goed genoeg.
Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb
en een leuke vriendin waar ik dan mee Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
samenwoon in Hegelsom. Ik wil graag
Het liefst zou ik dan een Bugatti Veyron
in Hegelsom blijven wonen, omdat dit
willen, maar dan moet ik nog heel wat
een mooi en leuk dorp is, er is altijd
rozen gaan knippen. Het duurt alleen
wat te beleven. Ik heb eigenlijk nog
nog wel twee jaar voordat ik mijn
geen idee welke baan of opleiding ik
rijbewijs mag gaan halen.
ga volgen.
Wie is je grootste held uit de
Je laatst ontvangen appje/smsje, van
heldenwereld?
wie kreeg je die en wat stond erin?
Een voetballer, dat is Cristiano Ronaldo, Ik kreeg een whatsappje van een
omdat ik vind dat hij keigoed kan voet- vriend van mij. Dat ging over de
ballen. Af en toe kijk ik wedstrijden van afterparty van het Fried van Heldenhem via de computer of zo, maar ik ben toernooi. Hij vroeg waarom ik al naar
zelf nog nooit wezen kijken. Ik zou best huis was gegaan en hij vroeg hoe het
wel een keer naar een wedstrijd van
was geweest.
Real Madrid willen gaan.
Sociale netwerken, wat vind jij
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou daarvan? Wat is je favoriet binnen
dat zijn?
deze groep?
Ben Peeters
15 jaar
Hegelsom
Dendron College

Bezorger
Horst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Horst
(Afhang/Westsingel)
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Ik heb niet echt een favoriet, maar ik
vind sociale netwerken zoals Twitter
handig, omdat ik op die manier kan zien
wat andere mensen aan het doen zijn.
Op zich gebruik ik best veel Facebook en
Twitter, kijk er eigenlijk elke dag wel op.
Facebook gebruik ik het vaakst.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou mijn broers en mijn ouders wat
geld geven en voor mij zelf zou ik die
Bugatti Veyron kopen. Ook al heb ik
mijn rijbewijs nog niet, dan toch zou ik
hem al kopen.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Er is eigenlijk altijd wel wat te doen.
In de verschillende dorpen zijn vaak
feestjes zoals de kermis en zo. Ik ga
niet naar alle feestjes. Hegelsom vind
ik natuurlijk het leukste dorp binnen de
gemeente.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?

Faillissementsverkoop bankstellen
hoek loungebanken 3+2+1 zits fauteuils
niks korting gewoon alles half geld!
Bankstel 3+2+1 (nena)
in div kleuren elders E 1800,-

onze prijs

E 895,-

wat er staat direct meenemen
wekelijks nieuwe aanvoer.

www.meubeloutlethelden.nl
Goedkope

massieve
teaktafels

voor huis of tuin

al v.a.

E 324,-

Meubeloutlet Helden BV Van Hovellstraat 78, 5988 AJ Helden
M 06-86458929 info@meubeloutlethelden.nl

HAS Hogeschool komt naar Limburg!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Het lekkerste gerecht dat mijn moeder
kan klaar maken is preischotel. Ze
heeft niet echt een geheim ingrediënt
maar ze doet er hele lekkere kruiden
in. Het is niet mijn lievelingseten, dat
is toch pizza en lasagne. Maar dit is
gewoon gerecht wat mijn moeder het
lekkerste kan klaarmaken.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik ga elk weekend werken bij een
rozenkwekerij in America, dat is
altijd wel heel gezellig met de
collega’s. Maar in de zomer is het
niet altijd even fijn, want dan is het
heel erg heet in de kas. Ik doe dit
werk nu precies twee jaar. Het werk
is op zich wel te doen, maar het
leukste is om samen met collega’s
daar te werken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is 21 juni, dan zijn mijn
tweelingbroer en ik jarig en dat is
ook de laatste dag van de toetsweek.
Dus dat is de eerste dag van de
zomervakantie.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Mijn laatst behaalde cijfer was voor
een SO van Biologie en dat was een
8,8. Biologie is wel een vak waar ik wel
goed in ben, ook al moet ik wel veel
voor dat vak leren.
Zon of sneeuw?
Ik heb het liefste zon, omdat ik dan
fijn in de tuin kan zitten en mee kan
helpen met tuinieren. Een van mijn
hobby’s is vissen, dus dat is ideaal met
mooi zonnig weer. Sneeuw vind ik
ook wel leuk maar dat is irritant met
fietsen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben wel een avondmens, ik wil
meestal zo lang mogelijk ergens
blijven. Ik vind het niet heel erg om
vroeg op te staan, maar het liefste blijf
ik toch liggen. In het weekend ben ik
wel een uitslaper.
Stad of dorp?
Ik vind een dorp het fijnste, omdat
je hier iedereen kent en het lekker
rustig is. Een stad vind ik te druk. Of
ik in de stad ga studeren, dat weet ik
nog niet. Maar ik ga daar denk ik niet
wonen.

Open avond

5 juni 2013
18.00 - 21.30 uur

www.hashogeschool.nl
/ HAShogeschool

Venlo
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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.

Raad stelt jaarrekening 2012 unaniem vast
In de vergadering van 14 mei heeft de gemeenteraad de jaarrekening
2012 unaniem vastgesteld. Dit was al weer de derde programmarekening
van Horst aan de Maas na de laatste fusie. In de jaarrekening legt het
college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur in
financiële en beleidsmatige zin.
De jaarrekening 2012 sluit met
een negatief saldo van ruim vijf ton,
op het eerste gezicht dus niet zo’n
best resultaat. Hetzelfde beeld zien
we bij de terugloop van het eigen
vermogen. Maar bekijken we de

oorzaken dan blijkt dat zowel bij het
negatieve resultaat als bij de terugloop
van de reserves sprake was van enkele
incidentele oorzaken. Vergelijken we
ons vermogen met de omliggende
gemeentes dan kunnen we gerust

stellen dat we er goed voorstaan.
Belangrijk voor het CDA was dat er voor
de burgers geen lastenverzwaring heeft
plaatsgevonden.
Als we terugkijken kunnen we
constateren dat er ook in 2012 weer
veel is bereikt, we noemen enkele
zaken. De Brede Maatschappelijke
Voorzieningen (BMV) worden en
zijn ontwikkeld in Evertsoord en
Kronenberg en in Broekhuizen(vorst).
Er zijn diverse stimuleringsmiddelen

ingezet om de woningbouw vlot te
trekken. In Sevenum, Grubbenvorst en
Horst worden de centra aangepakt en
in Horst zijn ook de werkzaamheden
bij Hof te Berkel al in een vergevorderd stadium. De voorbereidingen
tot afronding van het langverwachte
fietspad Horst-Broekhuizen krijgen
vastere vormen. In het sociale domein
zijn veel zaken opgepakt om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken
die ons wachten. Ondanks de slechte

economische tijden kunnen we nog
steeds ruim 8 miljoen euro, ofwel 201
euro per inwoner uitgeven aan het
programma Sociale Voorzieningen en
Maatschappelijke Dienstverlening.
Het CDA kijkt daarom tevreden
terug op het afgelopen jaar, het
coalitieprogramma is nu al bijna
geheel uitgevoerd dan wel in
uitvoering.
Ger Verstraelen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

De inbreng die tijdens deze avond
naar voren komt willen we als raadsfractie gebruiken tijdens de discussie
rondom de verordening nieuwe drank
en horecawet. Dit zijn de afspraken die
de gemeente maakt, waar organisaties
die alcohol schenken zich vanaf 1 januari 2014 aan moeten houden. Wil je
input hebben in deze afspraken? Dan is
dit het moment om hierover met ons in
gesprek te gaan.

Lijkt het je interessant om
mee te praten over Jongeren en
alcohol of heb je andere vragen aan
Myrthe Hilkens?
Kom dan 31 mei om 20.30 uur
naar OJC Niks in Horst. Graag tot dan
of een van onze andere activiteiten in
de 16 dorpentour.

Debat jongeren en alcohol
Alcohol. Een thema waar we allemaal mee in aanraking komen. Tijdens
een feestje, als we op stap gaan of in de sportkantine. Een thema ook
waar we allemaal onze mening over hebben. Moet de alcoholverkoop wel
naar 18 jaar? Mogen sportkantines onbeperkt alcohol verkopen? Wat
gebeurt er in jongerenketen?
Om met ons allemaal over deze
meningen te praten komt Tweede
Kamerlid Myrthe Hilkens vrijdag
31 mei om 20.30 uur naar OJC Niks in
Horst. Dit bezoek staat in het teken

van de 16-dorpentour, waar we in
zestien maanden met zestien Tweede
Kamerleden onze zestien mooie dorpen
bezoeken.
Er heeft zich inmiddels al een

flink aantal mensen gemeld voor een
interessant debat. Mensen van de
verslavingszorg, politie, gemeente,
onderwijs, sportverenigingen en
jongerensozen hebben hun deelname
al toegezegd. We willen tijdens deze
avond een aantal dilemma’s waar
vrijwilligers van bijvoorbeeld jongerensozen of sportverenigingen tegenaan
lopen, voorleggen aan Myrthe, de
professionals en aan de zaal.

Roy Bouten
Raadslid PvdA Horst aan de Maas

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 23 mei t/m 5 juni
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Bespreking Poll week 19

Kleine kern leefbaar houden doe je zelf
Leefbaarheid in een dorp creëren de mensen zelf, die dient niet
afhankelijk te zijn van voorzieningen zoals een bakker, slager of
gemeenschapshuis. Dat is althans de mening van het merendeel van de
stemmers, 69 procent, op deze stelling. Het zijn de mensen zelf die een dorp
levendig houden. De minderheid, 31 procent, ziet dat toch anders. Zoals
Jan Huys uit Broekhuizen.
Hij reageert op onze website: “In principe is het natuurlijk de
gemeenschap zelf die een dorp leefbaar maakt. Toch geloof ik wel dat er
een aantal basisvoorzieningen aanwezig dient te zijn. Wil je een fanfare

hebben, dien je een repetitielokaal te hebben. Dit geldt ook voor een
zangvereniging. Een voetbalclub zal een veld moeten hebben. Daarbij heeft
een gemeentebestuur ook een verantwoordelijkheid die kleine kernen extra
te ondersteunen. Men is met een kleine gemeenschap en de kosten zijn toch
hoog. Persoonlijk heb ik toch de indruk dat bepaalde activiteiten en dergelijke
teveel naar het centrum van Horst worden gehaald. Dit door een zeer actief
centrum management, dat zich niet veel bekommert om de kleine kernen.
Ook dat centrum management zou wel eens iets met de kleine kernen samen
kunnen organiseren. Dit komt geheel Horst aan de Maas ten goede.”

Ik heb last van de evenementen in de Kasteelse Bossen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu het festival- en evenementenseizoen weer is aangebroken, worden
wandelaars en fietsers bij de Kasteelse Bossen in Horst vaak geconfronteerd met
een tijdelijke afzetting of omleiding. Sommige stukken worden een weekend
gebruikt door bijvoorbeeld een paarden- of muziekevenement, andere delen van
het Kasteelpark worden langer afgesloten voor de toevallige passant. Zo geeft de
organisatie van Alcatraz aan dat wandelaars en verenigingen de komende week
hinder kunnen ondervinden van het feit dat het gebied rondom de ruïne tijdelijk
als bouwplaats wordt aangeduid. Vervelend? Of onderdeel van een bruisende
gemeente waar voor alle leeftijden en doelgroepen evenementen plaatsvinden?

Wandelaars kunnen het hele jaar al gebruik maken van de bossen in Horst
aan de Maas: om deze in het voorjaar af en toe te mijden moet toch niet zo’n
probleem zijn? Hoeveel overlast is het nu eenmaal? Een feestje op z’n tijd moet
kunnen. Daarnaast, zo’n gebied is toch voor iedereen?
Of moet je het anders zien: wandelaars en verenigingen maken het meest
gebruik van het gebied en hebben dus meer te zeggen. Er zijn ook genoeg locaties in de gemeente voor feestjes en dus hoeft het gebied rondom de kasteelruine daar niet voor gebruikt te worden.
Ik heb last van de evenementen in de Kasteelse Bossen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20)
> Flex-plekken zijn iets voor in de stad > eens 29% oneens 71%

Klaar voor de toekomst
met duurzame energie!
Meehelpen aan een schoner milieu en besparen op uw energiekosten?
Dat kan met de unieke indak zonnepanelen van Theunissen Solar Systemen.

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Vergelijk de in- en opdak systemen bij ons op ooghoogte en overtuig uzelf
· Mooi (Esthetisch)
· Geen toevoeging van extra gewicht
· Stormvast
· Goede ventilatie
· Garantie
· Toe te passen op ieder modern dak
· Interessant i.c.m. renovatie

www.ikzoektuingrind.nl
Solar systemen

tel. (077) 320 97 00

Noordsingel 11 5961 XW Horst T 077-3981420 F 077-3988603 E solar@thdak.nl I solar.thdak.nl

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!

Marieke
ment...
Met gesloten ogen wiegt ze
heen en weer op de muziek.
Een witte sjaal valt als een
sluier over haar hoofd en
schouders. Dat ze geniet is op
haar gezicht te zien. Emoties
heeft ze misschien niet altijd
onder controle, ze duidelijk
maken aan een ander is soms
nog moeilijker. De regen
weerhoudt haar deze middag
er echter niet van om een klein
privé-optreden te geven op
haar eigen podium tussen het
publiek.
Een keer per jaar mag ik me
een weekend inzetten voor de
medemens, zoals dat zo mooi
heet, als vrijwilliger van het
muziekfestival Funpop. Voor
wie niet bekend is met dit
evenement: Funpop is een
tweedaags muziekfestival voor
mensen met een beperking.
Het vindt plaats op het
evenemententerrein in Horst.
Jaarlijks trekt dit feest ruim
8.000 bezoekers uit heel
Nederland. Wanneer je een
activiteit in de buitenlucht
organiseert, is er altijd de
risicofactor weer. Hadden we
vorig jaar op zaterdag mooi
lenteweer met een zonnetje,
op zondag viel het feest
letterlijk in het water door de
met bakken uit de hemel
vallende regen. Daar trokken
de bezoekers zich echter niets
van aan. Paraplu’s werden de
lucht ingestoken,
geïmproviseerde tenten
opgezet en wie geen regenpak
bij zich had, trok een vuilniszak
aan. Ze genoten en bleven
genieten van alles wat ze op en
rond het podium zagen en
hoorden. Met een grote
glimlach op hun gezicht.
Vraag het aan elke
vrijwilliger op Funpop en hij zal
het beamen: als de mensen
genieten, geniet je zelf ook.
Daar kunnen we nog heel wat
van leren.
We zouden allemaal eens
wat meer moeten genieten van
de kleine dingen om ons heen
en ons gewoon laten gaan.

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

Sandra Baan

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

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 mei 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Uitbreiding parkeerplaatsen
Meerlo

Sevenum | 25 mei tot en met 28 mei

Binnenkort wordt gestart met de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het gezondheidscentrum
in Meerlo. Het gaat hierbij om 8 nieuwe parkeerplaatsen waaronder één parkeerplaats voor
mindervaliden.
Gezondheidscentrum
Eind mei start het nieuwe gezondheidscentrum
in het voormalige gemeentehuis van Meerlo.
Het gezondheidscentrum biedt onderdak aan
huisarts, apotheek, fysiotherapie, diëtiste, voedingsdeskundige, verloskundige praktijk, fitness,
podotherapie en De Zorggroep.
Extra parkeerplaatsen
Om parkeerproblemen te voorkomen is het
noodzakelijk dat er een aantal extra parkeerplekken aangelegd worden. Het gaat hierbij
om 4 extra parkeerplaatsen bij het bestaande
parkeerterrein aan de Hoofdstraat, 3 extra

parkeerplaatsen langs de Beatrixstraat (waaronder een parkeerplaats voor mindervaliden) en
een parkeerplaats aan de Bernhardstraat.
Werkzaamheden
De werkzaamheden starten week 23.
Het streven is om de uitbreiding van de parkeervoorzieningen half juni gereed te hebben
Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u terecht bij Wim Konings van team
IBOR, tel. 477 97 77 of
gemeente@horstaandemaas.nl

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISBONNEN.NL

Bestrijding eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer
gesignaleerd. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Om de overlast te beperken gaan wij de komende week de eikenprocessierups bestrijden.
Kijk voor nadere informatie over de bestrijding
en aanpak van de overlast op onze website:
www.horstaandemaas.nl

Mevrouw van Neerven uit Horst vierde haar 100e verjaardag. Burgemeester van Rooij wenste haar
persoonlijk geluk met het bereiken van deze mijlpaal en bood haar namens de gemeente een bosje
bloemen en het herinneringsbord aan.

Ook kunt u informatie vinden op de website van
GGD Limburg-Noord ( www.ggdlimburgnoord.
nl). Indien u dan nog aanvullende vragen heeft
over de eikenprocessierups kunt u contact
opnemen met team Milieu (tel. 077 - 850 48 48)
of mailen naar: info@ggdlimburgnoord.nl

Schadijkerweg/Bondserf

Waar staat het Participatie
Platform Horst aan de Maas voor?

In overleg met omwonenden is besloten om de drempel Schadijkerweg/Bondserf te verlagen.
Dit gaat volgende week (27 t/m 31 mei) gebeuren. De drempel gaat weg maar de bestrating en
de taludstrepen blijven hetzelfde. Hierdoor wordt een ‘schijn’drempel gecreëerd.

Wanneer u hulp in de zorg ontvangt, kunt u soms wat extra hulp gebruiken.
Het Participatie Platform Horst aan de Maas (PPH) is onafhankelijk. Het zorgt voor
algemene belangenbehartiging van mensen met een beperking of mensen die wat extra
hulp nodig hebben. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen, mensen met een beperking,
chronisch zieken, mensen met psychische problemen en jongeren met problemen.

De drempel wordt verlaagd
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden wordt de
Schadijkerweg afgesloten. Dit betekent dat de
Bondserf tijdelijk niet met de auto te bereiken is.
Omwonenden worden gevraagd om de auto
voor 27 mei op een andere plek te parkeren
Omleidingen
Om het verkeer in goede banen te leiden,
worden er twee omleidingroutes geplaatst.
De eerste route leidt het vrachtverkeer
vanuit het noorden om buiten het dorp, richting
de A73. De tweede route is voor het lokale
autoverkeer en loopt via: Dr. Lemmenstraat,
Past. Notemansstraat, Crommentuijnstraat.

Afvalinzameling
Gedurende de werkzaamheden dat de
Schadijkerweg is afgesloten, kunnen ook de
afvalinzamelingsdiensten niet de straat in.
Wij vragen u dan ook om de containers/zakken
aan het begin van het werkvak nabij de afzetting
te plaatsen.
Tot slot
Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te
beperken. Als u vragen over de werkzaamheden of klachten tijdens de uitvoering heeft, kunt
u contact opnemen met Emiel Wiering.
Hij is te bereiken op het telefoonnummer
077 - 477 97 77.

Gevraagd en ongevraagd advies
Het PPH geeft het college van B&W gevraagd
en ongevraagd advies over voorgenomen beleid
en de uitvoering ervan binnen het sociale domein. Zo is het PPH onder andere betrokken bij
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Arbeid en inkomen, Minima, de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) en de Wet werken
naar vermogen (Wwnv)

U kunt ons ook mailen via secretariaat@
pphorstaandemaas.nl of bellen via
06 - 10 89 80 62. Daarnaast kunt u ook
langskomen in ons kantoor.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Het platform heeft een eigen website.

Het adres is:
Dienstencentrum Mikado (Dichterbij)
Deken Creemersstraat 56, 5961 JP Horst

Openingstijden: donderdag- en vrijdagmorgen
van 8.00 - 12.30 uur. In de even weken is het
kantoor ook geopend op maandagmorgen van
08.00 - 12.30 uur.
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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.

Marleen van Leendert, Broekhuizenvorst:

“Alle informatie
van de gemeente
gemakkelijk
online gevonden.”
gevonden”

America
Wachtpostweg 34

Melderslo
Achter de Pastorie 2

Swolgen
Molenweg

Grubbenvorst
Kloosterstraat

Meterik
Roothweg 14
Campagneweg 26

Horst aan de Maas
Beleidskader plattelandswoningen

Horst
Veld-Oostenrijk 20
Hoofdstraat 11
Hoofdstraat 25

Sevenum
Peperstraat 24
Steeg 21

Maat-bijdrageregeling:

Via onze website heeft Marleen van Leendert uit Broekenhuizenvorst
heel eenvoudig een afspraak gemaakt voor het verlengen van
haar rijbewijs. Zo weet Marleen zeker dat zij niets vergeet en snel
geholpen wordt. U handelt steeds meer zaken digitaal af via de
website: gemakkelijk en snel!

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.
www.horstaandemaas.nl

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
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.

Personeelsuitstapje
In verband met het 2-jaarlijks personeelsuitstapje zijn het gemeentehuis en de afdeling
gemeentewerken gesloten op vrijdag 31 mei 2013.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Burgerlijke stand is die dag tussen 08.00 en
08.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer 06 - 53 35 59 73, uitsluitend
voor het maken van afspraken voor het doen
van geboorte- en/of overlijdensaangiften.
Deze sluiting heeft geen gevolgen voor de
geplande huwelijken.

Bijdrage in de kosten
voor Sport en cultuur
Voor sport en cultuur heeft de gemeente twee bijdrageregelingen, de ‘Maat-bijdrage’:
de bijdrageregeling sport- cultuur en schoolbijdragen voor kinderen, en de bijdrageregeling
sport- cultuur en maatschappelijke bijdrage voor ouderen en volwassenen.
Voor welke kosten kan een bijdrage worden verstrekt?
Sport- cultuur en schoolbijdragen kinderen:
• Kosten van schoolactiviteiten ten behoeve
van schoolgaande kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar, voor zover deze niet op basis
van een rijksregeling worden vergoed, zoals:
schoolmateriaalkosten, vrijwillige schoolbijdragen onderwijs, schoolreisjes en excursies.
• Kosten van sportieve en culturele activiteiten van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar zoals: lidmaatschapskosten van een
sportieve, culturele- of jeugdvereniging en bijkomende kosten (sportkleding of -materiaal,
uniform, muziekinstrument e.d.), entreegelden tot culturele activiteiten (film, concert,
museum e.d.).
Sport- cultuur en maatschappelijke bijdragen
ouderen en volwassenen:
• Kosten van sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de
aanvrager zoals: lidmaatschapskosten van
een sportieve- of culturele vereniging en bijkomende kosten (sportkleding of –materiaal,
uniform, muziekinstrument e.d.), entreegelden tot culturele activiteiten (film, concert, museum e.d.) en kosten van maatschappelijke
activiteiten (lidmaatschap ouderenvereniging,
cursussen e.d.).
De hoogte van de bijdrage voor kinderen:
• voor elk kind van 4 tot 18 jaar voor
sportieve en culturele activiteiten: € 264,00
• voor elk kind van 4 tot 12 jaar voor
schoolactiviteiten
€ 100,00
• voor elk kind van 12 tot 18 jaar voor
schoolactiviteiten
€ 150,00

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.

www.horstaandemaas.nl

De hoogte van de bijdrage voor volwassenen
en ouderen:
• voor de alleenstaande/alleenstaande
ouder van 18 jaar of ouder
€ 210,00
• voor de gehuwden/samenwonenden
van 18 jaar of ouder
€ 318,00
Voorwaarden:
• de aanvrager en kind(eren) zijn op het
moment van aanvraag woonachtig in de
gemeente Horst aan de Maas.
• het kind / de kinderen zijn op de peildatum
4 tot 18 jaar.
• de aanvrager is op de peildatum (1 januari)
65 jaar of ouder, of de aanvrager is op de
peildatum in de leeftijd van 18 tot 65 jaar en
heeft geen verdiencapaciteit. De peildatum is
1 januari van het betreffende jaar.
• het inkomen van de aanvrager is in de peilmaand (januari) niet hoger dan 110% van de
voor het gezin toepasselijke bijstandsnorm.
Onder inkomen wordt verstaan alle netto
inkomsten zonder vakantietoeslag (loon,
uitkering, pensioen, voorlopige teruggaaf).
• Er is geen aanwezig vermogen dat hoger is
dan de voor u geldende norm.
Aanvragen:
Om een bijdrage aan te vragen kunt u een
aanvraagformulier opvragen bij de gemeente
Horst aan de Maas. U krijgt na het indienen van
uw aanvraag zo snel mogelijk bericht of in u
aanmerking komt voor een bijdrage.
De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2013.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoek eens
de markt
Iedere dinsdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur is er een
markt in het centrum van Horst.
In de zomermaanden, van 14 mei
tot en met 17 september, is deze
markt van 09.00 tot 13.00 uur.
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Opbrengst
collecte
Melderslo
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23e internationale Opel Kadett C meeting

Veertigste verjaardag Opel Kadett
De Opel Kadett C bestaat 40 jaar. Liefhebbers van de Kadett C vieren dit jubileum van 31 mei tot en met 2 juni tijdens het Open Kadett-treffen op het
evenemententerrein in Kronenberg.

In Melderslo vond onlangs de
gezamenlijke collecte plaats.
De organisatie maakte deze week
de opbrengst bekend.
In totaal werd er 7.000,55 euro
opgehaald. Er werd dit jaar voor
twaalf stichtingen gecollecteerd.

Vogelmarkt
Vogelvereniging de gevleugelde vrienden Wanssum e.o.
organiseert op zondag 26 mei
haar maandelijkse vogelmarkt in
Sport- en feestzalencomplex
’t Brugeind in Meerlo. De markt is
van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt kan iedereen vogels kopen of verkopen. Er
zijn verschillende vogelhandelaren
aanwezig en ook vogelbenodigdheden zoals vogelvoer en nestkastjes
ontbreken niet. Verder is het een
mooie gelegenheid om eens met
andere vogelliefhebbers te praten
over de vogelsport in het algemeen. Op de markt worden geen
duiven en kwartels toegelaten. Voor
meer informatie bel M. van Osch
0478 53 12 21

De Opel Kadett C is één van de
modellen van Opel, die je nog
regelmatig tegenkomt. Dit jaar viert de
Opel Kadett C een jubileum. Het is
alweer 40 jaar geleden dat Opel de
diverse Kadett C-modellen op de markt
bracht. Van september 1973 tot
augustus 1979 werden er bijna twee
miljoen gebouwd. Van 31 mei tot en
met 2 juni organiseert de Opel Kadett C
Club Nederland haar 23e Internationale

Opel Kadett C meeting op het evenemententerrein bij Manege d’n Umswing
in Kronenberg.
Liefhebbers uit Nederland, België,
Duitsland en Luxemburg komen met
hun Kadett naar dit evenement. Alle
modellen zijn vertegenwoordigd,
van zo goed als nieuw of van
gerestaureerde showroomstaat tot
ongerestaureerd oudje. Deelnemers
kunnen tijdens het evenement op

het meetingterrein kamperen. Men
heeft dan het hele weekend de tijd
om elkaar auto’s te bekijken, erover te
discussiëren en onderdelen te kopen of
verkopen.

Ook zonder
Opel Kadett welkom
De deelnemende auto’s worden
door een jury beoordeeld en voor elk

model zijn bekers te winnen. Voor de
kinderen is er een speel- en knutselhoek. Op vrijdagavond kunnen de clubs
en deelnemers elkaar uitdagen voor
een ludiek spel. Ook mensen zonder
Kadett C zijn van harte welkom.
Voor meer informatie, neem
contact op met Jolanda Versleijen
via jolanda@opelkadettcclub.nl of
06 30 64 43 35 (na 19.00 uur) of kijk
op www.opelkadettcclub.nl

Hegelsomse motortoertocht
De traditionele Hegelsomse motortoertocht vindt dit jaar plaats op
zondag 26 mei. De tocht is voor motorliefhebbers woonachtig of afkomstig uit Hegelsom.

24 mei

De motortoertocht gaat dit jaar
300 kilometer door Nederland.
De rijders verzamelen zich om
08.45 uur in het centrum van
Hegelsom bij Zaal Debije, verwachte
thuiskomst is omstreeks 17.00
uur. Wie graag de route op het

navigatiesysteem wil zetten (GPX
bestand) kan deze opvragen bij de
organisatie. Opgeven kan bij Mart
Wijnhoven op 06 57 94 47 02 of via
wijnhoven2@home.nl en bij Henk Cox
op 077 467 05 20 of henkenlies@
kpnmail.nl

Veel steun
voor Gambiaproject
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www.fixetsevenum.nl
Fixet Servicebouwmarkt • Horsterweg 42 • 5975 NB Sevenum

SOS Meerlo-Wanssum maakte onlangs haar nieuwe project bekend,
een school voor dove kinderen in Gambia. Dit project werd aangedragen
door de Meerlose familie Goumans-Coenders. Tijdens de Pinksterexpositie
van Mieke van Uden werd aandacht gevraagd voor het project.
De familie Goumans is net enkele
dagen terug van het eerste werkbezoek aan het project. Bezoekers aan
de expositie werden getrakteerd op
enthousiaste verhalen van het gezin.
Op maandag was er ondanks de
regen toch veel belangstelling van
de aanwezigen. Diverse bezoekers
meldden zich aan om vriend van SOS
te worden en veel interesse was er
van mensen die zelf ook in Gambia
zijn geweest. Bijzonder was ook de
toezegging van een bezoeker die gaat
bekijken of zijn bedrijf een personenbusje kan sponsoren voor het
dovenproject in Gambia. Tenslotte zei
een muzikant toe om in de toekomst
voor het SOS-project ook acte de pré-

sence te geven. Anita en Leo trokken
meteen de aandacht vanwege hun
Afrikaanse kleding. Terwijl vader en
moeder Goumans verhaalden, zorgden de zonen en hun vriendin ervoor
dat de bezoekers niets tekort kwamen
bij de tap. De bezoekers lieten bijna
vijfhonderd euro voor het project achter in de speciale fooien-collectepot
voor het Gambia-project. “Het is erg
mooi en heel bijzonder om de familie
Goumans in actie te zien en mee te
maken hoe hun zonen en vriendin
Lisa zich enthousiast voor het project
inzetten. En verder zijn we heel
dankbaar voor de warme steun van
Mieke en Chris”, aldus SOS-voorzitter
Dionne Boks.
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Wandelen in de klimaatbuffer

IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 25 mei een wandeling door een nieuw natuurgebied. De wandeling
gaat door de nieuwe klimaatbuffer bij Ooijen-Wanssum, het gebied dat aansluit bij het bestaande Sohr-Legeterbos.
De wandeling wordt begeleid door Andy Liebrand, boswachter bij Staatsbosbeheer.

verenigingen 19
Liedjesfestival op veiling

Plaggenhouwers
organiseren LVK 2014
De finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) 2014
wordt georganiseerd door Gekke Maondaagsvereiniging
De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst. De finale wordt gehouden op de
veiling ZON in Blerick.
De Plaggenhouwers organiseren
de finale samen met Stichting LVK en
L1. Bij de veiling werd al eerder een
LVK-finale gehouden.
De finale van het LVK vindt plaats
op vrijdag 14 februari 2014. Hier
wordt bekend wie de opvolger wordt
van Laef Limburg Laef, het lied van

La Bamba dat de vorige editie in
Maasniel won.
Het LVK-seizoen start weer op
maandag 11 november. Dan kunnen
mensen hun liedjes weer insturen.
Uiteindelijk strijden negentien
finalisten op het grote podium bij de
veiling om de winst.

Schutterij Horst

Nieuwe schutterskoning Sint Lucia
Victor Paulissen mag voor de vierde maal de koningstitel van
schutterij Sint Lucia uit Horst dragen. Hij behaalde de titel tijdens het
jaarlijkse koningsvogelschieten van de schutterij, op pinksterzondag.
Er werden deze middag
nog meerdere titels verschoten.
Zo werd Ger van de Bekerom
Broederschapskoning, dameskampioen is Laura Jacobs en Maaike van
Zaddelhoff ging er met het jeugdkamTijdens de wandeling geeft Andy
uitleg over de ideeën achter het
plan, hoe het uitgevoerd is en wat
aan natuurwaarden van het plan
mag worden verwachten. Al enkele
jaren werkt men aan een plan om de
overlast van overvloedige regenval en
extreme droogte te beperken. Tussen

Ooijen en Wanssum wordt daarom een
klimaatbuffer aangelegd. Deze moet
de afstroming van het Maaswater
verbeteren en water bufferen voor de
droge perioden.
De inrichting van de klimaatbuffer
is gekoppeld aan het ontwikkelen van
de natuur in de oude Maasarm, dat bij

pioenschap vandoor.
Deze vier worden op zaterdag
25 mei gehuldigd met een receptie. Deze vindt vanaf 20.00 uur
plaats in het schutterslokaal aan de
Venloseweg in Horst.

hoog water opnieuw water zal voeren.
Vertrekpunten van de wandeling
zijn om 09.30 uur bij de parkeerplaats
aan de Venrayseweg en om 10.00 uur
bij de Kasteellaan in Horst en de
Kasteelweg in Swolgen.
Voor meer informatie, bel Henny
Grouls op 077 398 29 71.

Oranje Fonds steunt
verbouwing jeugdhuis
Het Oranje Fonds heeft een subsidie van 40.000 euro toegekend aan Stichting Jeugdhuis Hegelsom. De subsidie
is voor de verbouwing en uitbreiding van het jeugdhuis in het dorp.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 25 mei 2013

Heerlijke kipspiezen
4 stuks E 5,95
Lekker sudderen
4 stooflapjes E 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

De bedoeling is dat OJC Phoenix
en Jong Nederland na de zomer weer
hun vaste onderkomen krijgen in
het opgeknapte jeugdhuis. Ook is
er dan plek voor andere gebruikers

zoals de naschoolse opvang en de
huiswerkklas. Met de bijdrage van
het Oranje Fonds kan het jeugdhuis
een gedeelte van de geraamde
inrichtingskosten betalen.

“De grote wens om naast de
verbouwing ook de inrichting grondig
aan te pakken, is hiermee een stukje
dichterbij gekomen”, aldus Rob Geurts,
voorzitter van de stichting.

www.coppens.keurslager.nl
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45-jarig bestaan gevierd met Pinksteren

Vliegshow bij MVC Apollo ‘68
Ter ere van haar 45-jarig bestaan werd er met de vliegshow van modelvliegtuigclub Apollo ’68 uit Horst groter
uitgepakt dan anders. Mede dankzij het mooie pinksterweekend sprak voorzitter Geert Willemse al op zondagmiddag van een succes.

sterdag, begon de show om 11.00 uur
waarin zelfgebouwde modelvliegtuigen
getoond en gedemonstreerd werden.
Om 13.00 uur vond de officiële opening
plaats door wethouder Driessen.

Snelheden van meer
dan 500 kilometer
Hoogtepunt tijdens de vliegshow
was het afschieten van een aantal
pulse jets: vliegtuigen met straalmotoren die met behulp van een elastiek
worden gelanceerd. Deze vliegtuigen
kunnen grote snelheden van meer dan
500 kilometer per uur bereiken.

Modelvliegtuigclub Apollo ’68
bestaat al sinds 1968, toen vier
vrienden vanuit hun hobby, modelvliegtuigen bouwen, zich verenigden.
Inmiddels telt deze vereniging maar

liefst 76 leden, variërend in leeftijd
van 13 tot 72 jaar. “De leden zijn niet
alleen afkomstig uit de regio, maar
uit het gebied tussen Maastricht en
Nijmegen”, zegt voorzitter Geert

Er kwamen veel bezoekers af op
het evenement, waar voor alle piloten
een extra camping was ingericht.
Bezoekers van heinde en verre
kwamen naar de modelvliegtuigen
kijken en piloten kwamen uit
Duitsland, België en zelfs Australië.
Philip uit Katwijk was al op donderdag
gearriveerd. Hij bezoekt de show
voor de vierde keer en doet mee met
zelfgebouwde helikopters. “Er hangt
hier een geweldige sfeer,” vindt Philip.
Voor een videoreportage
over de vliegshow, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Willemse. Met de show wil de vereniging laten zien dat modelvliegen populair is en wat zij als vereniging doen en
kunnen organiseren.
Op zondag 19 mei, eerste pink-

Ik doe mijn
boodschappen
online
Restauratie klaar

Maria terug in nis
Broekhuizenvorst
Het in het najaar door L. van Helden gerestaureerde Mariabeeld werd
op 14 mei op een nieuwe sokkel in een nis aan de Kerkstraat in
Broekhuizenvorst teruggeplaatst. Ook de nis kreeg een opknapbeurt.

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

Toen in 1968 het kerkhof in
Broekhuizenvorst werd uitgebreid,
werd ook een gedeelte van de kerkhofmuur afgebroken en verplaatst.
Om een mooie afronding te krijgen
op de zuidoosthoek, werd op de
Kerkstraat een nis geplaatst, die zou
kunnen dienen voor een beeld of
monument. Van 1988 tot 2001 stond
daar het destijds opgeknapte houten
beeld Moeder van Zeven Smarten
uit het voormalige kapelletje aan de
Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst.

Van 2004 tot 2009 stond er een
Mariabeeld in dat door weersinvloeden onherstelbaar was aangetast.

Misschien opnieuw
ingezegend
Daarna werd het huidige beeld in
de nis geplaatst. Dat werd het afgelopen najaar gerestaureerd. Stichting
Kruisen en Kapellen geeft aan dat het
beeld wellicht weer opnieuw ingezegend gaat worden.

verenigingen 21
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Tien jaar Horster hulp in Senegal

’Met weinig kun je daar veel doen’
Zo’n tien jaar nadat de eerste reis werd gemaakt, is Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal (Sotos) uitgegroeid tot het grootste ontwikkelingsproject in Zuid-Senegal. De afgelopen jaren is bijna 325.000 euro geïnvesteerd in een voortgezet onderwijsschool en een praktijkschool in Sindian.

veel meer doen”, zegt Hans Scheres.
Voorzitter Geert van Eck: “Bewoners
van het dorp zijn enorm blij dat de
jeugd daar naar de school kan. We
krijgen daar vaak een klopje op de
schouder. Er is een prima vertrouwensrelatie met de lokale bevolking en de
overheid.”
Sotos is een samenwerkingsverband tussen het Dendron College,
Haegens Bouw en Bouw Opleiding
Centrum in Horst. De stichting zorgt
voor de bouw van de school, de boeken
en inrichting, de Senegalese overheid
zorgt voor docenten en exploitatie.
De stichting is volgens Scheres en Van
Eck zo succesvol omdat ze werken
met een stevige meerjarenfilosofie.
“We hebben daar een onderhoudsplan,
zodat ze het zelf bij kunnen houden.
Dat vereiste wel een mentaliteitsomslag”, lacht Van Eck. “Eerst was
het zo: ‘Hé, het dak lekt, we wachten
totdat Sotos er is, om dan te zeggen dat
het dak lekt.’ En dat terwijl ze er een
bouwkundige opleiding hebben.”
Uiteindelijk doel is dat de school
zichzelf kan bedruipen. Daarvoor
hanteert de stichting een langetermijnplanning en blijven ze zeer betrokken,
ook met de Senegalese overheid.
Hans: “Doel is bijvoorbeeld om een
ondernemende school te realiseren.
De school kan dan geld verdienen
uit hun producten en diensten.
Zo’n bedrijfsmatige aanpak is iets
unieks voor een school in Senegal.”
Voor meer informatie, kijk op
www.sotos.nl

Sjors, Willem, Jos en Chris krijgen een erediploma
Onlangs werd het Sotos-bestuur
voor de derde keer op een reis naar het
project ondersteund door een groepje
Dendron-leerlingen. De vier jongeren,
stuk voor stuk ICT-specialisten, werkten
aan een computernetwerk voor de
praktijkschool. In de zomervakantie
begonnen de Sevenumse broers Willem
(18) en Sjors (16) Tielen met klasgenoten Jos Raedts (18) uit Sevenum en
Chris Janssen (18) uit Castenray te
inventariseren.
De keuze om al hun vrije tijd in

het project te steken, bleek voor de
jongens makkelijk. Jos: “Hoe vaak
krijg je nou de kans om naar Afrika te
gaan?” “En met zo’n opdracht is het
leuk om te kijken hoever je komt”, vult
Willem aan. “We begonnen met kijken
wat er nodig was en wat we kunnen.”
De leerlingen konden hulp inroepen
van specialisten, maar dat bleek amper
nodig. “Google is je beste vriend”, lacht
Willem.
Samen met andere hulpgoederen
werd het netwerk in een container

de situatie ter plaatse met een voor
het gezelschap inmiddels gevleugelde
uitdrukking: “De kinderen daar lopen
op blote voeten het informatietijdperk
binnen.” Joris: “Via de school krijgen
mensen daar een kans. Zij kunnen
nu iets leren dat wij hier vanzelfsprekend vinden, zoals werken met een
computer of internet.” “Het is moeilijk
voor te stellen hoeveel ze er daar aan
hebben, maar dat merk je wel aan
de grote dankbaarheid”, vult Jos aan.
“Met weinig middelen kun je daar

naar Senegal verscheept. Dat had nog
heel wat voeten in aarde. Eerst was
het schip vertraagd, daarna had het
panne. Uiteindelijk kwamen zowel
container als reisgezelschap aan in
het Zuid-Senegalese Sindian. Toen de
jongeren eenmaal in Afrika waren,
was de cultuurshock groot. “De school
lag midden in een zandbak, het was
broeierig warm”, aldus Willem. “Je
weet van tevoren hoe het eruit ziet,
maar niet hoe het gaat”, verklaart Jos.
Bestuurslid Hans Scheres beschrijft

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

Hangpotten perkplanten
Alle soorten; reuzekeuze

Alstroemeria

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

Lantana Tibouchina groot!

of
Op stam: 120 cm hoog, 24 cm pot

Plantenvoeding universeel

Vloeibaar, 1 liter

p.st.
19,99
p.st.
3,99

-20%
-30%
7,99
14,50
2,49

Aanbiedingen geldig t/m 28 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

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur

Plantencentrum Velden

van

Een mooie tenniszomer
in Sevenum...
Een zonnig
proeflidmaatschap
voor 4 maanden.

E 25,-

Voor maar
Een hele zomer sporten
vanaf juni tot oktober.

Geef je op via de website www.tvapollo69.nl
of vraag via de site naar de mogelijkheden

Dé plantenspecialist van Limburg!

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
primeur!

Rits Kapot???

GRASKAAS JONGE per kilo
HOLLANDER
De eerste graskaas romig
en vol van smaak

MARKTMERK 35+ per kilo
GERiJpT
Heerlijke belegen minder
vette kaas met veel smaak!

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

7,75
9,95

VOOR iEDERE KLANT EEN
GRATiS REcEpTENbOEKJE!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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Samenwerking Set Up en ’t Karrewiel

Permanent beachvolleybalveld in Meerlo
Meerlo heeft sinds kort een groot permanent beachvolleybalterrein vlakbij camping ’t Karrewiel. Het veld is er
gekomen door een samenwerking tussen volleybalvereniging Set Up uit Meerlo en de eigenaar van de camping,
Jan Willem Siberig.

De twaalf speelvelden die op
de zestig bij veertig meter grote
zandbak zijn aangelegd, worden
binnenkort officieel in gebruik
genomen tijdens de drie traditionele
beachvolleybaltoernooien van
volleybalvereniging Set Up op 16, 21
en 23 juni.

400 vierkante meter
zand weghalen
Voorheen moest Set Up voor
de drie grote toernooien telkens
twintig vrachtwagens zand storten
op het grasveld bij de sporthal aan
de Leeuwerik in Meerlo. “Een prima
locatie maar na de drie toernooien
werd de 400 vierkante meter zand
weer weggehaald. Dat kostte de
vereniging jaarlijks een berg geld”,
legt Set Up-voorzitter Marcel de Groot
uit. “Ik heb bij de camping een groot

grasveld en sprak de organisatie
van het beachvolleybaltoernooi daar
over aan”, vertelt campingeigenaar
Sibering. “Al snel kwamen we tot de
conclusie dat het voor de vereniging
veel efficiënter is om eenmalig een
beachvolleybalveld aan te leggen voor
permanent gebruik.”
Marcel de Groot: “We hebben
nu een prachtig beachvolleybalveld
op een bijzonder mooie locatie. Er is
ruimte voor twaalf speelvelden en
veel ruimte om te recreëren. Set Up
is uiterst tevreden met dit permanent
terrein en de samenwerking met de
camping.”
Buiten het Set Up-toernooi kunnen
campinggasten gebruik maken van
het beachveld en kunnen families,
bedrijven en organisaties die graag
een potje beachvolleyballen het terrein
voor een symbolisch bedrag huren van
volleybalvereniging Set Up.

Set Up-voorzitter Marcel de Groot en Jan Willem Sibering, eigenaar van camping ‘t Karrewiel

Maandelijkse update
De deelnemers van de anco lifestyle actie werken hard aan het
behalen van hun persoonlijke doelstellingen. Dit doen zij onder
intensieve begeleiding van een personal coach en een voedingsconsulente. Lees hier de ervaringen van de deelnemers.

Volg ons op

Eelco

facebook.com/ancolifestyleactie

Patricia

Guus

Naam Eelco van Coevorden
Leeftijd 41 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Hardware ingenieur

Naam Patrica Bartelds
Leeftijd 32 jaar
Woonplaats Grubbenvorst
Beroep Kok

Naam Guus Coppus
Leeftijd 59 jaar
Woonplaats Horst
Beroep Sales manager

Doelstellingen
• Postuur verbeteren
• Kracht opbouwen
• Energielevel omhoog

Doelstelling
• 20 kilo afvallen

Doelstelling
• 10 kilo afvallen

Ik begin de eerste
veranderingen bij
mezelf te zien.

Inmiddels ben ik vier weken
met de anco lifestyle actie
bezig. Door het Ben-Fit dieet
van anco heb ik zes keer per
dag een eetmoment.

Het sporten gaat nog steeds
erg goed! Ik ben nu met een
zwaarder programma bezig
en ik heb al flink wat spierpijn gehad. Het eten gaat me
nu ook beter af, het dieet
was erg wennen in het begin.

Nu merk ik dat ik weer
meer energie heb
waardoor ik veel langer
kan stoeien met mijn
kinderen.
Lifestyle coach: Mike

Ik volg drie keer per week
een groepsles en ik probeer
twee keer per week met
apparaten te trainen.
Het hele gezin eet een stuk
gezonder dankzij het Ben-Fit
dieet. Laatst kwam ik erachter
dat mijn dochtertje al weken
geen frietjes heeft gehad.
Toen heb ik frietjes gebakken,
terwijl ik zelf toch maar een
salade heb genomen.
Lifestyle Coach: Linda

Dit houdt mijn
stofwisseling de hele
dag aan het werk.
Mijn bloedsuikerspiegel is
stabiel waardoor ik barst van
de energie! Ik sport iedere
dag 1 á 2 uur waardoor ik
zonder hongergevoel iedere
week weer wat afval.
Lifestyle coach: Hans

beweging | voeding | ontspanning | gedrag

RKSV Meterik

Jeugdvoetbaltoernooi
RKSV Meterik organiseert in het weekend van 24 tot en met 26 mei haar
jaarlijks jeugdvoetbaltoernooi op sportpark De Vonckel in Meterik.
Het toernooi wordt al sinds 1961 georganiseerd. Begonnen met alleen
A-teams is het evenement uitgegroeid tot een driedaags evenement voor
alle jeugdspelers.
Op vrijdagavond 24 mei begint het
A-toernooi om 18.00 uur. Zaterdag
beginnen de D-teams om 09.00 uur en
’s middags om 13.30 uur volgen de
C-teams. Zaterdagavond is het
B-toernooi, vanaf 18.00 uur. Zondag is
voor de kleinsten: de E-teams beginnen
om 09.00 uur en de F-jes spelen om
13.30 uur.

A-toernooi heeft
internationaal tintje
Dit jaar heeft het toernooi een
internationaal tintje: er heeft zich

een Duits team ingeschreven voor
het A-toernooi. In totaal hebben
zich 25 verenigingen ingeschreven.
Zo’n 85 teams spelen in het weekend,
waardoor een recordaantal van zo’n
1.000 deelnemers dit weekend in
Meterik spelen.
De toernooiorganisatie heeft
geprobeerd een zo competitief
mogelijke indeling te maken waarbij
de deelnemende teams aan elkaar
gewaagd zijn.
Voor meer informatie over het
jeugdtoernooi van RKSV Meterik, kijk op
www.rksvmeterik.nl/jeugdtoernooi-2013
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Kwalificatie WK raften Brazilië 2014

Meerlose zusjes winnen
NK Raften
Zussen Anne en Fieke Reijntjes uit Meerlo wonnen afgelopen weekend samen met hun team het Nederlands
kampioenschap Raften. Zij hebben zich daarmee gekwalificeerd voor het WK raften in Brazilië in 2014.

Wittenhorst-Goes

In de slotfase
op achterstand
gezet
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst kan aan de zomerstop
beginnen. De returnwedstrijd in Horst tegen Goes verliep niet rooskleurig.
In de slotfase greep Goes Wittenhorst bij de keel en behaalde zo een
geflatteerde maar zeer verdiende 1-4 overwinning.

Het kampioenschap raften vond
plaats in de Franse Alpen, op de rivier
Durance. Ongeveer twintig teams
streden om het kampioenschap.
Raftwedstrijden worden gevaren in
twee categorieën R4 en R6. Het verschil
is dat er in de R4-categorie vier dames
in de raft zitten en in de R6, zes dames.
Raftteam Fl’eau heeft meegedaan
en gewonnen in zowel de R4- als
R6-categorie.
Anne Reijntjes: “De twee dames
die in de R6 in het midden zitten,
varen dus niet mee in de R4. De boot
is daardoor wendbaarder maar ook iets

minder krachtig.” Het grote verschil
tussen de categorieën zit in de te varen
wedstrijden. “WK’s R4 worden op
kunstmatige banen gevaren en WK’s R6
op natuurlijke rivieren.”

In de Salom vaar je
echt tegen jezelf
Raftteam Fl’eau wist de andere
Nederlandse teams op alle onderdelen voor te blijven. Teamcaptain Fieke
Reijntjes: “ Ik ben het meest trots op
onze prestaties op de slalom. Omdat
we in Nederland weinig stromend

water hebben, is het lastig om dit technisch onderdeel te trainen. In de slalom
vaar je echt tegen jezelf. We hadden
deze slalom niet strakker en sneller
kunnen varen.”
In november vindt het WK R6
in Nieuw-Zeeland. Dan verdedigt
raftteam Fl’eau haar gouden medaille
op de sprint en derde plaats in het
totaal klassement. Op 7 september is
er een speciale avond die in het teken
staat van de wedstrijden in NieuwZeeland.
Voor meer informatie over het
raftteam, kijk op www.raftteamfleau.nl

Net zoals in het eerste treffen
tegen Goes begonnen de oranjemannen wat flets aan de wedstrijd. Dat
is dan een kolfje naar de hand voor
de tegenstander, die naar hartenlust
mocht combineren. Hun middenveld
was daarom heer en meester. Maar
het maken van doelpunten was nog
van een andere orde. De Wittenhorstachterhoede bleef vooralsnog
overeind, maar dit overwicht kon
niet zonder gevolgen blijven. In de
39e minuut stond de gevaarlijke Yves
Nyemb ineens vrij voor het doel en
dit betekende de 0-1.
Tot de pauze bleef deze stand
ongewijzigd. Wittenhorst kwam veel
feller uit de rust. Toen in de 59e
minuut Thom Derks in de ruimte
werd gestuurd werd de stand op 1-1
gebracht.
Het werd gelukkig weer een
wedstrijd. Wittenhorst bleef de aanval
zoeken, de aansluitingstreffer deed
schijnbaar wonderen. Goes moest
terug en had in deze fase enkele

keren het geluk aan hun zijde. Er
werd drie keer van dichtbij op doel
geschoten maar steeds was de doelman of een verdediger op de juiste
plek die de bal weg wist te werken.
De vele toeschouwers kenden het
verschil van de eerste helft niet terug.
Wat inzet en vertrouwen veel kan
veranderen. Toen iedereen een status
quo innam, kwam Goes wat gelukkig aan de 1-2. Een schot van afstand
werd onderweg aangeraakt en zo
was doelman Sjors Witt kansloos.
De bal vloog net onder de lat in het
doel. Wittenhorst perste er nog een
offensief uit.
Met deze speelwijze wist Goes
wel raad. Binnen korte tijd werd
Wittenhorst in de slotfase op de pijnbank gelegd. De uitvallen van Goes
waren dodelijk. Uiteindelijk werd
de eindstand op 1-4 bepaald. Wel
wat geflatteerd, maar zeer verdiend
gewonnen door de Zeeuwen. Zij
mogen zich gaan opmaken voor de
tweede ronde tegen Best Vooruit.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Nog 1 week geopend
Vanaf vrijdag a.s.
50% - 70% korting op alles!
Ik wil jullie heel erg bedanken voor het vertrouwen dat u in ons had.
Irma en het team van Villa Fleur

Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.bartseuren.nl

www.biancasknipshop.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Ongeslagen kampioen
Het F1-team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst zijn zaterdag 11 mei voor de tweede keer
ongeslagen kampioen geworden. Dinsdag 14 mei moesten ze nog een wedstrijd spelen tegen Venray
F1. Als ware kampioenen sloten ze de wedstrijd winnend af met een uitslag van 10-1. Het team onder
leiding van Sander en Roland en getraind door Jimmy is nu twee keer ongeslagen kampioen in de
hoofdklasse c. Jens, Raf, Jesse, Siem, Nick, Jens, Sjeffrie, Jop en Jens zijn de beste in hun klasse.
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
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Jonge jeu de boulers
pakken eigen baan aan
In Swolgen begonnen de leden van de jeu de boulesclub op zaterdag 11 mei al vroeg met de aanleg van hun
nieuwe jeu de boulesbaan. Om 08.00 uur klonken de eerste geluiden van een kettingzaag: een boom moest
plaatsmaken voor de nieuwe baan.

LENTEVOORDEEL!
10-30%
korting

op dames- en
herenjassen
en schoenen

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

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

GRANDIOZE kEuZE EN AcTIES
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN

De leden van Jeu de Boulesclub
Swolgen hebben de hele dag gegraven om tot een mooi eindresultaat te
komen. Na de eerste paar ‘scheppen’
met de kleine graafmachine van Ruud
van Leeuwen, bleek dat het toch niet
zo snel ging. Melvin Ambrosius wist

een oplossing: hij keerde snel terug
met een enorme loader van Ambrosius
uit Swolgen. Binnen enkele minuten
was het meeste graafwerk dan ook
verricht. Na een regenbui konden de
jeugdige petanquers weer verder. Zij
legden bandjes en een drainagesy-

steem aan en vulden de baan op met
puin en Gralux. In de baan ligt nu ook
een werptegel met daarop het logo van
de club in goud.
Voor meer informatie over de club
en hun nieuwe baan, kijk op
www.jdbs.nl

Volleybaltoernooi Hovoc
verplaatst naar sporthal
Het 46e volleybaltoernooi van Hovoc uit Horst vindt dit jaar niet buiten, maar binnen plaats. De organisatie
heeft daartoe besloten wegens de slechte weersverwachtingen.
Het volleybaltoernooi vindt plaats
op 24 en 25 mei in de Dendron sporthal. De wedstrijden starten op vrijdagavond vanaf 18.30 uur. Er wordt dan
op drie verschillende niveaus (laag,
middel en hoog) en in drie verschil-

lende klassen (dames, heren en mix)
gespeeld . Op zaterdag laten vVan
10.00 tot 12.30 uur 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
senioren.
Kijk voor meer informatie op
www.hovoc.nl

kNOLBEGONIA AcTIE € 0,50 • DAhLIA Nu € 0,50
GERANIumS Nu hANG EN STAAND € 0,75
Nu DE ZOmERTOPPER hANG mILLION BELLS € 0,75
Nu DE ZOmERTOPPER GAZANIA STAAND € 0,50
Nu GROTE LOBELIA’S 15 STukS € 1,50
hANG-kuIPPLANTEN vANAf € 0,50 ENZ.
mEER DAN 200 SOORTEN EN kLEuREN

hELIchRySum hANG AcTIEWEEk Nu € 0,50
kWEkERIJ DE LIfRA. mEER, BETER EN GOEDkOPER.

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

A1 AVV America kampioen
Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

De A1 van voetbalvereniging AVV uit America is ongeslagen kampioen geworden in de derde klasse
301. Acht wedstrijden werden gewonnen. Alleen tegen Sporting ST A1 speelden de jongens gelijk. Maar
liefst zeven spelers van het eerste jeugdteam maken volgend seizoen de overstap naar de senioren. De
voetbalclub verwacht dat zij een flinke versterking gaan worden voor de selectie. Ter gelegenheid van
het behaalde kampioenschap wordt de A1 met hun trainers en begeleiders een receptie aangeboden.
Op zondag 26 mei van 14.30 tot 15.30 uur kan met het team in de kantine op het sportpark Erica in
America feliciteren.
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Swolgenaar tweede op ONK

Podium voor Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Na pech in de openingswedstrijd van het ONK in Hengelo afgelopen
week, wist Supersport-coureur Kevin van Leuven uit Swolgen dit weekend
wel het podium te vinden.
Op het stratencircuit Paalgraven in
Oss wist de Swolgense coureur tijdens
de tweede kwalificatie op een uitmuntende manier de pole position te
pakken. Hij bleef zo voor concurrenten
Schouten en Thoonen.

Voorgenomen geen
risico’s te nemen
Tijdens de race op
pinkstermaandag ging Schouten er
echter met de hoofdprijs van door.
Kevin wist hem in de openingsfase op
korte afstand te volgen, maar moest
hem in de tweede helft toch laten
gaan. Van Leuven eindigde daardoor
op een keurige tweede plaats. De
derde man, Van den Broeck uit België,

volgde op 11 seconden. Kevin: “Ik had
me voorgenomen geen risico’s te
nemen tijdens de wedstrijd maar
toch met de nodige punten voor het
kampioenschap naar huis te gaan.
Dit is gelukt en we zijn dan ook heel
tevreden. Wat mij betreft kan het
seizoen nu echt beginnen, nu we de
stratencircuits achter ons laten.”

Het seizoen kan nu
echt beginnen
Met deze uitslag staat Kevin in
de tussenstand nu gedeeld vierde.
Hij rijdt met het United Gebben
Racing-team de derde ronde in het
bijprogramma van de TT van Assen op
29 juni.

GFC’33 Grubbenvorst
promoveert
Het eerste elftal van voetbalclub GFC’33 uit Grubbenvorst
promoveert naar de vijfde klasse. “De vereniging heeft lang
moeten wachten maar dit seizoen is het gelukt, we promoveren.
Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie op vrijdag 7 juni
van 19.30 tot 20.30 uur”, aldus een woordvoerder van de
vereniging.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

C1 RKSV Melderslo kampioen
De C1 van RKSV Melderslo speelde de laatste wedstrijd tegen Belfeldia C1 op donderdag 16 mei.
Ze moesten deze wedstrijd winnen om kampioen te worden. Na een spannende wedstrijd was de
eindstand 2-0 voor Melderslo C1 en kon het kampioenschap worden gevierd.

Zitmaaiers

Tuintractoren

Loopmaaiers

Tuingereedschap

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

E295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf E 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Compleet programma voor de particuliere en professionele gebruiker
Openingstijden ma t/m vrij 8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 13.00 uur

WWW.LOZEMAN.NL

Lozeman Tuinmachines BV - Markt 14 - 5973 NR - Lottum - tel:077-4632341 - lottum@lozeman.nl
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‘Internet werd ongelooflijk snel en
mijn tv-beeld jaloersmakend mooi!’
“In eerste instantie hoefde glasvezel van mij niet zo.
Maar op een gegeven moment ben ik bij de kpn winkel
binnengestapt om me eens te laten bijpraten. Ik
vermoedde al dat een Alles-in-één Pakket best
voordelig zou kunnen zijn.

AD-15084/05-13

Als een vriendin in een
restaurant opmerkt dat er
een goede film komt, kan ik
gewoon vanuit het restaurant

de opname inplannen en
later thuis bekijken.”
Maaike van der Knaap

Glasvezel
Alles-in-één
Standaard
De eerste
3 maanden

68.Overal in en om het huis
tv-kijken op je laptop,
tablet of smartphone
Met één druk op de knop
een programma even
op pauze zetten
Supersnel internetten
met 100 Mbit/s

kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

45./mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting
en betaal je voor het pakket € 68,- /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

En dat was ook zo. Nu
hebben we dus alles via KPN
Glasvezel. De monteur die ik
bij het pakket meebestelde,
heeft 2 tv’s, een computer
en een telefoon voor ons
aangesloten. Ik heb goed
meegekeken. Daarna heb
ik zelf onze laptops en een
tablet ingesteld. Dat was
eigenlijk heel makkelijk. KPN
Glasvezel is echt supersnel.
Het maakt niet uit wat we aan
het doen zijn. Zelfs als ik grote
fotoboeken upload of een
leuk filmpje op Facebook wil
zetten. Vroeger kon ik in de
tussentijd de hond uitlaten,
nu is het al verzonden voordat
ik bij de voordeur ben. Echt
super vind ik Interactieve
TV Online. Daarmee kijk ik
zelfs tv op mijn smartphone
of tablet, maar ik kan er ook
opnamen mee inplannen.
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Zeventiende
Funpop
De zeventiende editie van Funpop vindt op zaterdag 25 en zondag 26
mei op evenemententerrein De Kasteelse Bossen in Horst plaats. Het
openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, hun
familie, vrienden en bekenden wordt jaarlijks bezocht door ruim 8.000
bezoekers.

De organisatie heeft voor het
festival een keur aan artiesten naar
Horst gehaald, zoals Miss Montreal,
Nielson, Free Style, Corry Konings,
The Kik, Jim Bakkum, Jannes, Martin
& Guido (van Schintaler), Frans Duijts,
Xander de Buisonjé, Helemaal Hollands
en Blaas of Glory. Lange Frans neemt
de plaats van Glennis Grace over in
het programma. Naast muziek zijn
ook actieve en ontspannende dingen

te beleven op Funpop. Zo kunnen
bezoekers zich laten schminken,
knutselen, dansen in een dancetent
of worden ze vermaakt door diverse
theaterfiguren. Op zondag wordt de
strijd om de Funfactor gestreden: hier
wordt bepaald welke bezoeker met een
verstandelijke beperking het grootste
muzikale talent van dit jaar is.
Voor meer informatie, kijk op
www.funpop.nl (Foto: archief)

Motonostalgia Griendtsveen

Italiaanse klassiekers
De derde motor- en bromfietsenshow vond tijdens het pinksterweekend plaats in Griendtsveen onder de naam
Motonostalgia. Deze editie stond geheel in het teken van Italiaanse motorklassiekers.

In de jaren 50 en 60 kon men haast
in elke Italiaanse stad een motoren- of
bromfietsfabriek vinden. Er zijn dan
ook honderden Italiaanse merken die
hun sporen hebben achtergelaten in de
geschiedenis van de gemotoriseerde
tweewielers. Legendarische merk-

namen en Italiaans design waren
dan ook in overvloed te vinden. Geen
van de tentoongestelde oldtimers
was jonger dan veertig jaar. Vanaf
het tentoonstellingsterrein werden
ook twee toertochten door de Peel
verreden: eentje voor oldtimer motoren

Bluesgigant in
Cambrinus

en bromfietsen en een Tour d’Elegance
voor klassieke auto’s, en was een
onderdelenbeurs.
Voor een videoreportage
over Motonostalgia, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

DONDERDAG

30 MEI 2013

18.30-20.30 UUR

Bluesmuzikant Ian Siegal staat zondag 26 mei op het podium van
Cambrinus in Horst. Het concert begint om 16.00 uur.

KEIZERIN MARIALAAN 2
WWW.ROC-TERAA.NL

informatie/
aanmeld
avond
EXTRA

OPLEIDINGEN IN
OVERZICHTELIJKE
MBO-COLLEGES

!

beheerst alle facetten van het genre.
In de Benelux stond hij al meerdere
malen op de grote festivals, inclusief
het hoofdpodium van North Sea Jazz
en vele malen op het Belgian Rhythm
& Blues Festival. Een aantal van z’n
albums werd door MOJO-magazine
uitgeroepen tot bluesalbum van het
jaar. Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

23219/2

Deze bluesgigant wordt bestempeld
als the Voice of Contemporary Blues en
Europe‘s bluesman nr. 1. ’Male Vocalist
Of The Year’ is slechts één van de vele
onderscheidingen die deze illustere
Engelsman inmiddels op zak heeft. Van
de mensen die de blues spelen en de
mensen die de blues door hun aderen
hebben stromen, is Siegal van de
laatste categorie. De Britse autodidact
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n techn
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we je re
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AANMELDEN:

NEEM EEN GELDIG
LEGITIMATIEBEWIJS MEE!
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Jubileum seniorenorkest met muziekmiddag
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas viert zondag 26 mei haar 20-jarig jubileum. Voor deze hechte club senioren staat plezier en gezelligheid voorop.

Het saamhorigheidsgevoel. Dat is
wat het Seniorenorkest Horst aan de
Maas zo bijzonder maakt. Althans, dat
vinden voorzitter Jan Vissers, dirigent
Will Faasen en orkestlid Jan Hagens.
De drie benadrukken de gezellige sfeer
binnen het orkest. En ook de partners

worden zoveel mogelijk betrokken
bij de activiteiten. “Zo worden er bij
verjaardagen en jubilea regelmatig
muzikale huldes gegeven”, aldus Jan
Hagens. “Het is een hechte club mensen, zij accepteren elkaar zoals ze zijn”,
zegt Jan Vissers.

Will Faasen en Jan Hagens zijn
twee leden die al vanaf het allereerste
uur betrokken zijn bij het orkest. “Ik
kan me de allereerste bijeenkomst
nog heel goed herinneren”, vertelt Jan
Hagens. “Dat was op 19 april, dat ik
weet nog goed omdat toen mijn klein-

Pubers op bedevaart in Tienray
De leden van Teens Together, een tienerclub van het dekenaat Horst-Helden, gaan zaterdag 25 mei om
18.00 uur op bedevaart naar Tienray. De bedevaart is bedoeld voor iedereen tussen 8 en 16 jaar oud die zich
betrokken voelt bij het geloof.
Teens Together bestaat uit een
enthousiaste groep jongeren uit de
hele regio, die zich graag bezig
houden met het geloof. Eén keer per
maand komen zij met z’n allen bij
elkaar om leuke activiteiten te doen.
Deze activiteiten kunnen uiteen lopen
van een gesprek over een
geloofsonderwerp tot het inzetten
voor de speelgoedactie voor de
kinderen van de asielzoekers in

Tienray. Daarnaast houdt het ook
gewoon gezellig samenzijn in. Na een
kort gebed kunnen de leden zich
vermaken in een soort keet waar ze
drinken en lekkers krijgen.
Deze maand is het tijd voor Teens
Together om op bedevaart te gaan
naar Maria in Tienray, het Klein Lourdes
van Nederland. Deze bedevaart wordt
zaterdag 25 mei afgesloten met een
Heilige mis om 18.00 uur in de kerk

van Tienray. Daar zullen de tieners
de taken zoals muziek uitzoeken,
lezingen houden, gedichten uitzoeken
en de collecte houden, zelf op zich
nemen.
De groep enthousiaste tieners
zouden het leuk vinden als ze
daarbij aangemoedigd werden door
leeftijdsgenoten uit Horst aan de
Maas. Geïnteresseerden zijn zaterdag
25 mei welkom in de kerk in Tienray.

zoon is geboren.” Jan kwam af op een
advertentie in een plaatselijk weekblad
waarin melding werd gemaakt van
de oprichting van een seniorenorkest.
“Muziek heeft me altijd getrokken. Ik
ben lid geweest van de harmonie en
heb onder andere mondharmonica en

orgel gespeeld. In het seniorenorkest
speelde ik de grote trom. De laatste
tijd ben ik echter niet meer actief als
muzikant, mede door de gezondheid
van mijn echtgenote.”
Bij de oprichting telde het orkest
zes leden. Dat aantal groeide daarna
gestaag. Het orkest heeft intussen niet
alleen leden uit Horst aan de Maas maar
ook uit bijvoorbeeld Venray. Will Faasen:
“Gemiddeld hebben we z’n dertig optredens per jaar. We treden voornamelijk op
voor KBO’s, in verzorgingshuizen of voor
verenigingen als De Zonnebloem. Dat
wil echter niet zeggen dat we oubollige
muziek brengen. We spelen populaire
amusementsmuziek, voor het publiek
herkenbare liedjes.”
Op 26 mei wordt het jubileum officieel gevierd met een gezamenlijk concert
met gemengde zangvereniging Con
Brio in ’t Gasthoês in Horst. Tijdens het
feest wordt ook de nieuwe cd van het
Seniorenorkest gepresenteerd. “Acht jaar
geleden hebben we ook een cd opgenomen,” vertelt Jan Vissers. “Deze was
inmiddels gedateerd, dus hebben we
besloten een nieuwe te maken met ons
actuele repertoire. Het eerste exemplaar
is voor burgemeester Kees van Rooij.”
De jubileumactiviteit duurt van 14.00
tot 17.00 uur. “Het wordt een gezellige
muziekmiddag”, belooft de voorzitter.

Picknick op het plein
in Grubbenvorst
Smartlappenkoor Huûr ôs uit Grubbenvorst houdt op zondagmiddag
2 juni van 12.00 uur tot 15.00 uur een picknick op het Pastoor Vullinghsplein in het dorp. Het plein wordt dan als een picknickplaats ingericht.
Het Grubbenvorster Mannenkoor
en Huûr ôs zorgen tijdens de picknick voor muzikaal entertainment.
Iedereen is van harte welkom om
mee te genieten en te komen picknicken.
Voor de kinderen zijn er tal van
activiteiten. Huûr ôs biedt bezoekers

van deze picknick een lunch aan in
een echte knapzak. Deze is te bestellen via een bestelformulier dat opgehaald en uiterlijk 25 mei ingeleverd
kan worden op Molenveld 13 of bij
’t Haeren in Grubbenvorst.
Kijk voor meer informatie over het
concert op www.huuros.jimdo.com

Wegens succes extra voorstellingen

’t H

rtje

op 1 en 2 juni

(2 juni is een middagvoorstelling)

Kaartjes á E 12,50
via www.oudzeer.com of Camps Optiek

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE KNOLBEGONIA E 0,95
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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Muziek tijdens kermis
Sevenum
Tijdens de kermis in Sevenum zijn alle dagen muzikale optredens. Zo staat op zondag de band Stunning Suzy op
het podium en sluit Pigtail de kermis op dinsdagavond af.

Ruilbeurs Peelmuseum
In het Peelmuseum in America is op zondag 26 mei een ruilbeurs.
Deze is van 10.00 tot 12.00 uur.
Een aantal standhouders is
present met een grote variatie aan
oude en jonge verzamelobjecten
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes

en balpennen. Voor reservering van
een tafel of meer informatie, bel
06 20 70 21 73 of 077 464 13 36.
Kijk voor meer informatie over de
ruilbeurs op www.peelmuseum.nl.

Iedere emotie,
een passend bloemwerk ...
...Ieder huis,
een sfeervolle decoratie
TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Stunning Suzy
De kermis in Sevenum wordt op
zondag 26 mei in de tent bij café
Metieske opgeluisterd door classic
rockcoverband Stunning Suzy uit Horst.
Het optreden is voor de band ook een
generale repetitie voor een concert op

vrijdag 21 juni met het Harmonieorkest
Noord-Limburg in ‘t Gasthoês in Horst.
Op dinsdag 28 mei keert classic
rockcoverband Pigtail terug naar
Sevenum. Sinds 2011 speelde de band
er niet meer, maar deze kermis is Croes

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

Moeke aan de beurt.
Het vernieuwde Pigtail speelt vanaf
ongeveer 20.00 uur buiten in de tent
en brengt nummers van onder andere
Boston, Supertramp, Iron Maiden en
Queen. De entree is vrij.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

interieur
verzorging

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

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
Zangvereniging Vocal Connexion uit Sevenum vierde maandag haar 45-jarig jubileum met een
concert in het centrum van het dorp. Niet alleen de eigen leden traden op. Er waren ook gastoptredens
van Eva Wijnen uit Melderslo en de Zorg dat je erbij-Band.
Voor meer foto’s van het jubileumconcert, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

The Widgeon Holland trio in Horst
The Widgeon Holland trio treedt op vrijdag 24 mei om 22.00 uur op in café De Buun in Horst. Widgeon
Holland komt uit Austin, Texas en hij toert met zijn twee Limburgse medebandleden door de streken.
De muziekstijl die The Widgeon
Holland trio speelt, is te omschrijven
als een combinatie van blues, bluesrock, funk en jazz. De samensmelting
van muziekstijlen brengen ze met
covers van nummers als The Joker van

Steve Miller of eigen nummers als Sex
Junkie en Lady Luck.
Widgeon is een begenadigd gitarist
die mooi afgewerkte solo’s speelt.
Zijn stem wordt ondersteund met zijn
mimiek en past goed bij de sound van

de band. Widgeon Holland wordt
bijgestaan door een ritmesectie
van Limburgse bodem: drummer en
achtergrondzanger Joep Peters uit
Beegden en basgitarist Joop Nieskens
uit Heythuysen.

30
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Optreden The Widgeon
Holland Trio
vr 24 mei 22.00 uur
Locatie: De Buun

Nationale hengeldag

Optreden Team Ultra Rocket

za 25 mei 14.00 uur
Organisatie: HSV De Put
Locatie: De Put

vr 24 mei 23.00 uur
Locatie: Blok10

Melderslo

Super Swing Saturday

Jaarlijkse dierendag

za 25 mei 22.30 uur
Locatie: Blok10

zo 26 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Jubileumconcert
Seniorenorkest

Champignondagen

zo 26 mei 14.00 - 17.00 uur
Org: Seniorenorkest en Con Brio
Locatie: ‘t Gasthoês

wo 29 t/m vr 31 mei
11.00 - 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 26 mei 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen

Geschiedeniswandeling
za 25 mei 14.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: start plein voor de kerk

Eerste Communie
zo 26 mei
Locatie: Heilige Barbarakerk

Grubbenvorst

vr 24 en za 25 mei
Organisatie:
volleybalvereniging Hovoc
Locatie: sportvelden Dendron

Funpop
za 25 en zo 26 mei
Locatie: evenemententerrein
De Kasteelse Bossen

Excursie klimaatbuffer
Ooijen-Wanssum
za 25 mei 09.30 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek P-plaats
Venrayseweg

Optreden Ian Siegal

Meterik

zo 26 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Hegelsom
Hegelsomse motortoertocht

ma 27 mei 15.00 uur
Locatie: Marktplein

Metal night

za 25 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Massive Breakdown 2.0

di 28 mei 19.00 uur
Locatie: Marktplein

vr 24 mei 21.30 uur
Locatie: OJC Knor

Optreden Pigtail

Lottum

Meerlo

Showdance rolstoelwedstrijd

Sevenum

za 25 mei 11.00 – 16.30 uur
Organisatie: Stichting BES en
rolstoeldansgroep Roll for Fun
Locatie: ‘t Brugeind

Kermis

Inzegening Mariakapel

za 25 mei 11.30 uur
Organisatie: HSV ‘t Bliekske
Locatie: visvijver Kasteelse
Bossen

za 25 mei 15.00 uur
Organisatie: Mariakrènske
Locatie: Megelsum

Star disco show

Excursie klimaatbuffer
Ooijen-Wanssum

zo 26 mei
Locatie: café Metieske

Borduurcafé

Guilty Pleasure Night

Eerste Communie

vr 24 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 25 mei 22.00 uur
Locatie: café De Lange

zo 26 mei 10.30 uur
Locatie: Joannes de Doperkerk

di 28 mei 20.00 uur
Locatie: Croes Moeke

Swolgen

Optreden The Mothmen
en Stunning Suzy

Vogelmarkt

Optreden Brooklyn

za 25 t/m di 28 mei

za 25 mei 20.00 uur
Locatie: Marktplein

za 25 mei 20.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: de Reulsberg

Horst

ma 27 mei
Locatie: Croes Moeke

Matinee met Anderkovver

zo 26 mei 09.30 – 12.30 uur
Organisatie: vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Locatie: ‘t Brugeind

zo 26 mei 08.45 – 17.00 uur
Locatie: zaal Debije

Matinee: Meezing café

vr 24 t/m zo 26 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie:
sportpark De Vonckel

Opening vissteiger

Receptie koningsschieten

ma 27 mei
Locatie: café Metieske

Jeugdvoetbaltoernooi

Wandelvierdaagse
t/m za 25 mei
Organisatie: De-4
Locatie: omgeving

zo 26 mei 19.00 uur
Locatie: Marktplein

Matinee met Fabrizio

Horster Volleybaltoernooi
Ruilbeurs

Optreden Tilt

Sevenum

za 25 mei 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek Kasteelweg

Tienray
Bedevaart

za 25 mei 18.00 uur
Organisatie: Teens Together
Locatie: kerk Tienray

Jaarmarkt en braderie
zo 26 mei
11.00 – 17.00 uur
Locatie: De Wingerd

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

n Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Trappe
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
en
Tuinplanten,
Overdekt
happen
Groente en
Perkplanten,

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

Op adem komen
op het boerenerf!

al vanaf

€ 0,10 per stuk

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

Top kwaliteit,
lage prijzen
eigen kweek

Lorbaan 1 | Veulen-Venray

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50%
korting

pachysandra €0,80
door eigen kweek
lavendel hidcote
hortensia’s €1,85
viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85
laurier €1,85
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85
photinia €1,85 enz.
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

di t/m zo 10.00-18.00 uur

www.platteland.nu

heesters, hagen,
vaste planten

E: bleustone@live.nl

6 vaste
planten
€ 10,00
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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
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

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

America

De metalfan heeft even moeten wachten, maar op zaterdag 25 mei
vindt er in OJC Canix in Lottum weer een Metal Night plaats.

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

zondag

Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Venray

dinsdag

zaterdag

zondag

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

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Comunieviering 09.00
Comunieviering 11.00
Heilige mis
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

zondag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Verkoop van alle merken

Swolgen

vrijdag

T

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

Meterik

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 mei
Kiesmondzorg Well
’t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

Brand, ongeval of misdrijf

AUTOBEDRIJF

Meerlo

Melderslo

112

beïnvloedt wordt door sludge en rock
‘n roll. De afsluiter is de gedeeltelijk
Lottumse band Collision, die terug
is met een nieuw album. Het album
A Healthy Dose Of Death wordt
goed ontvangen en Collision speelt
opnieuw door heel Europa. Trashmetal
en grindcore gaan bij Collision hand in
hand. Het café is open om 20.00 uur.
De optredens van de bands beginnen
om 21.00 uur.

09.30

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

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

maandag
woensdag

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

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Tienray

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

Zaterdag staan drie metalbands
op het podium. De avond wordt
afgetrapt door State Chaos: een
trashmetalband uit Zuid-Limburg.
De band speelde al op grote en kleine
festivals en zullen nu hun muziek in
het café van OJC Canix ten gehore
brengen.
Daarna zal Acid Deathtrip de
planken betreden. De vijf heren
spelen satanistische boogie, die

Hegelsom

(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

Tandarts

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

(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

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

Metalnight bij
OJC Canix

zondag

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

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst
gigantische
kortingenj:

8.00

d!

eem van Nederlan

evende spaarsyst

Het meest winstg

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

bijvoorbeeld bi

Horst
Plus Lucassen
Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

Nieuws

32

nieuws

23
05

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

DE KONING HEEFT EEN KROON!
Op dinsdag 30 april kreeg Nederland een nieuwe baas: Koning
Willem-Alexander. En omdat een koning niet zonder kroon kan,
gingen wij op zoek naar de kroon voor de koning. En die kroon
hebben we gevonden!

A

ls jij een rekening hebt bij Rabobank Horst Venray kon je ons
helpen bij de zoektocht naar de kroon voor de koning. Op één
van onze kantoren haalde je een knutselplaat die je kon knippen, plakken, kleuren en schilderen. Zo versierde jij je eigen
kroon voor de koning!
Maak kans op kaartjes voor de Efteling!
Met jouw versierde kroon maakte je kans op Eftelingkaartjes voor jouw
hele gezin. Tijdens de activiteiten op Koninginnedag maakte je een foto
van jezelf en je versierde kroon. Deze heb je naar ons toegestuurd en
inmiddels zijn de winnaars bekend.

Daphne Schreurs

Kornee Xhofleer

En de winnaars zijn…
Daphne Schreurs uit Kronenberg en Kornee Xhofleer uit Venray zijn de
gelukkige winnaars. Zij maakten de kroon voor de koning en winnen
Eftelingkaartjes voor het hele gezin. Wij wensen Daphne en Kornee veel
plezier toe in de Efteling!

KORT NIEUWS
De economie raast en
jongeren draaien op
volle toeren mee. Met
hippe spullen drukken
jongeren uit wie ze zijn
en waar ze bij horen.
Met theatervoorstelling
‘Crisis’ draagt Rabobank
Horst Venray bij om
de financiële bewustwording bij jongeren te
vergroten. ‘Crisis’ is een
unieke en interactieve
theatervoorstelling over
consumptiedrift en
waarde van het geld.
Op 3, 4 en 5 juni staat
het Raayland College in
het teken van
Theatervoorstelling
‘Crisis’. Rabobank
Horst Venray wenst de
leerlingen veel plezier
bij theatervoorstelling
‘Crisis’!

Stel uw vragen tijdens de Inloopochtend
Wonen op zaterdag 1 juni
Het Rabobankkantoor in Horst-Centrum aan de Steenstraat is iedere
eerste zaterdag van de maand open voor vragen over wonen in de
gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Op zaterdagochtend 1 juni
kunt u uw vragen voorleggen aan Linda van den Ham en Eline Smith.

U

kunt vrijblijvend binnenlopen voor een algemeen oriënterend gesprek (neem wel alvast een loonstrookje mee). Linda
en Eline beantwoorden uw vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek
nodig is. Dan vragen wij ook om alle informatie – die nodig is om een
goed beeld van uw financiële situatie te krijgen – mee te nemen. Hoe
meer we van u weten, des te beter kunnen we een advies geven dat is
toegespitst op uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.
Op zaterdagochtend 1 juni bent u van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 09:30 en
12:00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3a te Horst. U kunt Rabobank
Horst Venray natuurlijk ook altijd bellen:
077 389 84 00.

Reist u buiten Europa? Zet uw betaalpas ‘aan’
Het komt steeds vaker voor dat criminelen met behulp van gestolen gegevens geld opnemen. Dit zogenaamde skimmen is erg vervelend als
het ú overkomt. Om misbruik tegen te gaan, heeft de Rabobank vorig jaar besloten om de betaalpas voor landen buiten Europa standaard
’uit’ te zetten.

D

oor de omzetting in 2012 kan uw pas niet standaard gebruikt worden om te betalen bij
betaalautomaten of geld op te nemen buiten Europa. Dit geldt voor de Rabo Europas,
de Rabo WereldPas en de Rabo WereldPas voor Jongeren. Reist u naar een land buiten
Europa? Dan kunt u uw pas eenvoudig ‘aan’ zetten voor de periode dat u buiten Europa
reist. Uw pas zal na deze periode automatisch ‘uit’ worden gezet.

Er zijn enkele uitzonderingen. Uw pas staat standaard ‘aan’ als:
- u een Rabo RiantPakket heeft
- uw pas tussen 1 januari 2010 en 1 april 2012 buiten Europa gebruikt is
- uw betaalrekening is geopend tussen 1 april en 1 juni 2012
- u uw pas zelf ‘aan’ hebt gezet
Wij adviseren u om uw pas voor landen buiten Europa ‘uit’ te zetten als u niet reist buiten Europa.
Zo maakt u het risico op misbruik zo klein mogelijk. En nog een tip: vergeet uw Random Reader niet
als u op vakantie gaat!

NEEM UW
CREDITCARD
MEE
Met uw creditcard kunt u
altijd wereldwijd betalen.
Deze hoeft u niet ‘aan’ te
zetten om te kunnen
gebruiken buiten Europa.
Kijk voor meer informatie
over uw betaalpas op
www.rabobank.nl

KORT NIEUWS
Bent u pas gestart met
uw onderneming of
loopt u met het idee uw
eigen bedrijf te starten?
Loop dan eens binnen
tijdens onze inloopavond voor starters. Laat
u iedere laatste vrijdag
van de maand vrijblijvend informeren over
datgene wat komt kijken
bij de start van uw eigen
onderneming. De eerst
volgende inloopavond is
op vrijdag 31 mei op ons
kantoor in Venray. Onze
Bedrijven Adviseurs
staan van 16.00 tot
19.00 uur voor u klaar!

