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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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Spreekbeurt op stoom
Teun Linders (10) was net zes weken oud toen hij in een Maxi-Cosi op ‘Hendrina’ mee ging
naar zijn eerste stoomevenement. Hij en zijn zusje Janneke (7) weten niet beter of stoommachines maken deel uit van hun leven. Donderdag 13 juni deelde Teun zijn passie met zijn klasgenootjes tijdens een wel heel bijzondere spreekbeurt.
Toen Teun een spreekbeurt moest houden, hoefde hij niet lang over het onderwerp na te denken.
Teuns vader Harold en zijn oudoom Jan zijn sinds 1997 in het bezit van Hendrina, een stoommachine
uit 1913 die oorspronkelijk bedoeld was voor kermistransport. Daarnaast leverde de Hendrina in haar
hoogtijdagen stroom voor de attracties van de kermis. De 8.500 kilo zware tractor werd door Harold en
Jan drie jaar lang gerestaureerd. In 2000 werd ze vernoemd naar Teuns overgrootmoeder, die in het

bouwjaar van de machine werd geboren. Dit jaar vierde de Hendrina haar
100-jarig bestaan.
Teuns familie neemt deel aan zo’n
vijftien tot twintig toertochten en evenementen met stoommachines per jaar.
Met ‘The Pride of the South on tour’
trekken ze het hele land door. Toen
Teun het onderwerp voor zijn spreekbeurt had gekozen, was het dus al snel

duidelijk dat stoommachine Hendrina
ook op school aanwezig zou zijn.

Stoommachine op het
schoolplein
Klas na klas komt langs op het plein
voor de Norbertuskerk in Horst om de
oude stoommachine te bewonderen.
Lees verder op pagina 11

Boete voor spoorcrossers Vrouw korte tijd
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van spoorwegnetbeheerder ProRail hebben zondagochtend
16 juni in de buurt van het spoor in Tienray twee motorcrossers beboet. Volgens ProRail haalden de illegale
crossers levensgevaarlijke capriolen uit.
De crossers reden op hoge
snelheid langs en op spoor. “Ze
veroorzaakten over een traject
van vele kilometers hinder en
gevaar. Machinisten moeten in
zo’n geval langere tijd stapvoets
rijden, waar 130 kilometer per uur
normaal is”, aldus ProRail. Na een
tip van collega’s konden de boa’s
de crossers bij een versmalling

van het pad tot stilstand brengen.
Beiden kregen een boete van 130
euro. ProRail stelt dat de omgeving
van het spoor in de buurt van Tienray
al maandenlang geplaagd wordt
illegale motorcrossers en dat er
meerdere groepen actief zijn. Volgens
hen zorgen deze crossers, net als
mensen die even de hond uitlaten
langs het spoor of die er wandelen,

voor veel vertraging. Zij hoopt met
de boete een signaal uit te geven
naar iedereen die het spoor illegaal
gebruikt.
De spoorwegnetbeheerder is
daarnaast onlangs gestart met een
nieuw offensief om het lopen langs
het spoor tegen te gaan. Zij plaatst
daarom de komende jaren ruim 600
kilometer hekwerk.

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

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

Inwoners
America
willen
dorpscoördinator

Nieuwe
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vermist in Horst

Politie Horst heeft maandag 17 juni rond half twaalf in de ochtend een
Burgernetoproep uitgedaan. De politie was op zoek naar een 38-jarige
vrouw uit Horst.
Een woordvoerder van de
politie geeft aan dat de vrouw sinds
maandagmorgen werd vermist.
“Inderdaad wordt dan niet altijd
meteen een oproep gedaan aan
burgers om naar haar uit te zien,
maar in dit geval waren er

persoonlijke omstandigheden,
waarop besloten is om wel direct
een Burgernetoproep te doen”, aldus
de woordvoerster van de politie. Zij
geeft aan dat de vrouw zichzelf in
de loop van maandagmiddag weer
gemeld heeft.
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Dagvoorziening Kronenberg en Evertsoord
onthult nieuwe naam
Dorpsdagvoorziening Kronenberg-Evertsoord heeft zaterdag 15 juni haar deuren officieel geopend in gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg. Tijdens de opening werd de nieuwe naam
onthuld. De kompaniej, zoals de dorpsdagvoorziening vanaf nu heet, staat voor de gezelligheid met elkaar.
De dorpsdagvoorziening in
Kronenberg is al op 2 april van start
gegaan. Door het initiatief van burgers
uit eigen gemeenschap loopt het in
De Torrekoel als een trein. Iedereen
heeft zijn eigen taken. Iedere dinsdag
en vrijdag komen er deelnemers uit
Kronenberg en Evertsoord die op zoek
zijn naar een praatje, een ontmoeting,
gezelligheid of gewoon ontspannende
activiteiten met elkaar.
Voor elkaar en met elkaar, dat is de
slogan van Stichting Welzijn Kronenberg
Evertsoord. Voorzitter Guido van den

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Nieuwsmedia
Zomerkrant 2013
en plattegrond

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
Nicky Willemsen
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

Hombergh vertelt over zijn ervaringen
met de dorpsdagvoorziening. “Het is
de burgerkracht. Iedereen doet waar
hij of zij goed in is. Als er dan een
slechtziende man hier komt en zegt dat
hij weer adem krijgt, bewijst dat voor
mij dat we met iets goeds bezig zijn”,
vertelt hij.
Zo zijn er nog meer mooie verhalen
bij de dorpsdagvoorziening te vinden.
Koos Sturme-Houben houdt van de dagbesteding die zij in De Torrekoel krijgt.
“Het is geweldig. Ik kikker er helemaal
van op”, vertelt ze met een schittering
in haar ogen. Ze vertelt hoe haar kinderen haar overhaalden. “Ze zeiden tegen
me dat ik minimaal één dag moest
gaan, maar nu ga ik het liefst allebei de
dagen”, lacht ze.
Petra Colbers is beheerder van De
Torrekoel. “Het is een super initiatief”,
zegt ze. “Ik zie die mensen iedere dinsdag en vrijdag opleven. Er is hier meer
te doen overdag en ik geniet volop.”
Ze vertelt over de overblijfkinderen van
de basisschool. “Die kinderen komen
hier iedere dinsdag frietjes eten met de
ouderen. Hartstikke gezellig en ook nog
goed voor de sociale ontwikkeling”,
legt ze uit.
Wil Horstman is een van de vrijwilligers bij de dagbesteding. Na een

reorganisatie op zijn werk had hij meer
tijd over om zich in te zetten voor
de gemeenschap. “Het is dat je iets
goed wilt doen voor de medemens,
maar ik doe het ook wel een beetje
voor mezelf. Je leert meer mensen
uit je dorp kennen en het is natuurlijk

gewoon gezellig om met iedereen een
praatje te maken.”
Gezelligheid is wat iedereen in De
Torrekoel verbindt. Mia van Heugten
bedacht de naam De Kompaniej samen
met Koos Sturme–Houben en wethouder Birgit op de Laak. Ze stopten met

drie vrouwen dezelfde naam in een
ideeënbus. In Kronenberg staan alle
neuzen dezelfde kant op: voor elkaar
en met elkaar, zoals de slogan luidt.
“Dat is de burgerkracht die alles hier
mogelijk heeft gemaakt”, besluit Guido
van den Homberg.

Inwoners America willen in de
toekomst een dorpscoördinator
Zo’n zestig geïnteresseerden kwamen maandagavond 17 juni naar gemeenschapshuis Aan de Brug in America om over de toekomst van het dorp te
praten. Nu de daadwerkelijke bouw van het gezondheidscentrum dichterbij komt, is het moment om grote ideeën op te pakken, aangebroken. “Nu kunnen
we dromen voor het dorp werkelijkheid laten worden”, zegt Hilske Janssen-Feitsma van de Americaanse dorpsraad.
“Er is eigenlijk al heel veel in
America, wees je daar bewust van”,
stelt Ben van Essen, voorzitter van
Stichting Gezondheidscentrum America.
“We zijn rijk. Maar het dorp, dat zijn wij
zelf. We moeten er dus ook zelf iets
voor over hebben.” Van Essen doelt
daarmee op het behoud van voorzieningen in het dorp. Een aanwezige
spreekt over die gunfactor: “Zoals
America nu is, zou ik het in een bakje
willen stoppen en behouden. En dat
betekent ook dat we hier naar de
tandarts moeten gaan en niet in Horst.”

Hobbels op weg
naar de toekomst
Van Essen wijst de aanwezigen op
een aantal hobbels op de weg naar
de toekomst: ontgroening, vergrijzing,
de bijbehorende zorgkosten, de crisis
waardoor subsidies afnemen en het
tekort aan vrijwilligers. “In Limburg
zal de komende jaren dertig procent
van de verenigingen verdwijnen.”
Na een brainstormsessie over oplossingen, kwamen de aanwezigen met
een aantal kernpunten voor het dorp:
het voorkomen van eenzaamheid, het
behouden van voorzieningen en het
instellen van een dorpscoördinator om
die dingen te realiseren.
Om eenzaamheid te voorkomen,
ontstonden plannen om jongeren en
ouderen elkaar te laten helpen. “Zo

kunnen kinderen bijvoorbeeld iets
leren door bij ouderen de krant te
gaan voorlezen of hun maandelijkse
schoolviering in het bejaardencentrum
te houden en kunnen ouderen de
kinderen leren over ambachten of een
moestuin.”
Dat de verenigingen het dorp ook
voor jongeren aantrekkelijk houden,
daar was iedereen het over eens. “Die
moeten we behouden, al zou dat betekenen dat er misschien een of twee
moeten fuseren of samen moeten
werken qua accommodaties”, concludeerden de aanwezigen. Of het nu
de school of de kerk wordt, daar was
de groep nog niet uit, maar er zullen
accommodaties voor meerdere doeleinden gebruikt moeten gaan worden.
Ook de woonkansen voor jongeren
vond men een aandachtspunt.
Een idee dat opgepikt werd uit
de suggesties die Els Dorssers van
de Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL) deed, was dat van de dorpscoördinator. Die kan alles in het dorp
inventariseren en bruggen slaan. “De
insteek moet zijn dat je daar niet
alleen heen gaat als je iets nodig
hebt. Veel mensen willen graag iets
betekenen, maar weten niet direct
hoe.” Ook zorg, regionaal vervoer en
bijvoorbeeld een klussendienst zouden
gecoördineerd kunnen worden. “Er
moet één aanspreekpunt waar je met
al je vragen heen kunt.”
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Cursus BBB
Billen, Buik en Benen
Italiaans
3-gangen-menu
voor 4 personen
Heerlijk genieten van een
3-gangen lunch in het
hart van de Maasduinen

€80,00

€40,00
€200,00

€100,00
€25,00

€12,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Opening speelplein
Hegelsom
Het nieuwe speel- en leerplein van basisschool Onder De Linde in Hegelsom wordt op zondag 23 juni feestelijk
geopend. Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom. Om 15.00 uur zijn de officiële opening en een ballonnenwedstrijd
voor de kinderen.

Heerlijke
Rozijnenbollen
HORST • GRUBBENVORST

Het plein is tot stand gekomen
met de hulp van vrijwilligers en sponsoren en aangelegd door Hermans Tuin
en Bestrating en Het Groenkompas.
Bijna twee jaar is er gewerkt aan het
veelzijdige schoolplein. “De ruimte
rond de school is nu beter benut en de
mogelijkheden van alle nieuwe onderdelen zorgen ervoor dat er steeds
wel iets nieuws valt te beleven of te

ontdekken. Van enige verveling tijdens
de pauzes lijkt geen sprake meer
en voor ruzie of pesterijtjes is geen
tijd. Tegenwoordig komen de kinderen zelfs na school terug om samen
te spelen op het plein”, aldus Leon
Brouwers van werkgroep schoolplein
Onder De Linde.
Het oude plein was uitgerust
met een aantal speeltoestellen, een

zandbak en een pingpongtafel. De
speeltoestellen staan nu verspreid
over het terrein en zijn aangevuld met
verrassende elementen. Zo staan er
een kleine voetbalarena met tribune
en een waterpomp met een rotsachtige waterloop. Voor de aankleding
zijn planten en fruitboompjes geplant.
Volgend jaar komt er waarschijnlijk
een moestuintje voor de leerlingen.

Samenwerking gemeente
en RKsv Wittenhorst

Vakantie: neem
daglenzen mee
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

daglenzen-

actie
bij camps optiek

Gemeente Horst aan de Maas en sportvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst ondertekenden op vrijdag 14 juni
een partnerovereenkomst waarmee zij formeel maatschappelijk partners werden. Doel van deze overeenkomst is
om samen activiteiten en diensten te ontwikkelen.
De partnerovereenkomst werd
ondertekend door burgemeester Kees
van Rooij en Ton Hagens, voorzitter
van RKsv Wittenhorst. Voor voetbalvereniging Wittenhorst is de partnerovereenkomst een manier om
invulling te geven aan het principe
van ‘maatschappelijk verenigen’.
Wittenhorst geeft aan het belangrijk te
vinden om de Horster gemeenschap
meer te bieden dan sport alleen. De
vereniging biedt vanuit het partnerschap onder meer uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk op of rond het sportpark.
Ook zet Wittenhorst haar netwerk in
om mensen te helpen bij bijvoorbeeld
re-integratie.
De gemeente zorgt op haar beurt
onder andere voor de verbinding van
Wittenhorst met andere verenigingen
in de regio, technisch onderhoud aan
de grasvelden, budget voor klein
onderhoud en stelt waar nodig kennis
ter beschikking om de vereniging te
ondersteunen. De samenwerking is
erop gebaseerd om alle inwoners
zolang mogelijk te laten participeren
in de samenleving.

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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Intensieve veehouderij

Meer
invloed
gemeente
Dat gemeenten voortaan zelf
mogen bepalen hoeveel intensieve
veehouderij er in hun gebied mag
plaatsvinden, heeft geen invloed op
de plannen voor het Nieuw
Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst.
Dat zegt een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas.
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Horst aan de Maas in Beeld
12/16

Sporen die bleven Kronenberg

Het monument Sporen die bleven in Kronenberg is een zwarte plaquette bevestigd op een bakstenen zuiltje bij een paar bankjes. Het staat op
de hoek van de Meerweg en de Peelstraat en werd op 8 oktober 2004 onthuld. De plaquette maakt deel uit van een serie die in heel Noord-Limburg
terug te vinden is.
De situatie was voor veel van
deze mannen erbarmelijk: slecht
eten, slechte hygiëne, te hard
werken en kou. “Daarnaast leefden
zij in grote onzekerheid over hun
eigen leven en dat van hun achtergebleven familieleden en heerste
er een permanente angst voor
geallieerde bombardementen op de
fabrieken waarin ze tewerkgesteld
waren”, aldus Stichting Deportatie
oktober 1944 Noord- en MiddenLimburg. Pas na de bevrijding bleek
dat 120 dwangarbeiders het niet
overleefd hadden.
Het monument in Kronenberg
werd op 8 oktober 2004 onthuld na
een herdenkingsdienst in de kerk.
Het was toen zestig jaar geleden
dat de mannen werden meegenomen. In 45 dorpen in Noord- en
Midden-Limburg werden zulke
plaquettes opgehangen. Het initiatief van de monumenten kwam
van Stichting Deportatie oktober
1944 Noord- en Midden-Limburg.
Beschrijving

Staatssecretaris Sharon Dijksma van
Economische Zaken wil het gemeenten en provincies mogelijk maken in
bepaalde gebieden, met het oog op
de gezondheid, grenzen te stellen
aan de omvang van veehouderij. De
omvang, de intensiteit en de grootte
van een locatie moeten passend zijn
in de omgeving, aldus de staatssecretaris. Omdat elk gebied anders is, is
maatwerk nodig. Volgens een woordvoerder van de gemeente verandert
dit echter niets aan de komst van het
Nieuw Gemengd Bedrijf. “Het traject is
zorgvuldig verlopen. Zo hebben we als
gemeente een fijnstofmeting en een
Gezondheidseffectscreening gedaan.
Toekomstige aanvragen voor uitbreiding van bedrijven worden normaal in
behandeling genomen.”

Jongetje
beklemd
Een jongetje is dinsdagmiddag
18 juni op de Vondersestraat in
Horst met zijn fiets ten val gekomen.
Daardoor raakte zijn been in zijn
fietsje beklemd.
Op verzoek van de ambulance werd
de brandweer ingeseind. Deze wist het
jongetje uit zijn fiets te bevrijden. De
toestand van het kind was bij navraag
aan de brandweer niet bekend.

Sporen die bleven herdenkt de
slachtoffers van de grote kerkrazzia
die in het najaar van 1944 nagenoeg alle dorpen van de gemeente
trof. “In de herfst van 1944 werden
in de streek tussen Maas en Peel
ruim 3.000 jongens en mannen bij
razzia’s door de Nazi’s opgepakt en
voor dwangarbeid gedeporteerd
naar Duitsland. Deze gebeurtenissen kostten 120 mannen het leven
en veroorzaakten een blijvende
wond bij de overlevenden en bij
hen die thuis achterbleven. Uit
Kronenberg werden op 8 oktober

1944 bij de kerkrazzia 75 mensen
gedeporteerd. Van hen overleefden er
9 de oorlog niet. 1944-2004.” Zo leest
de tekst op de plaquette. In Kronenberg
staat ook een monument op het kerkhof aan de Meerweg ter nagedachtenis
aan dezelfde gebeurtenis. Dat werd al
op 1 oktober 1948 onthuld.
De razzia’s van het najaar 1944
staan bekend als de Grote Kerkrazzia,
omdat veel mannen op zondagochtend
8 oktober werden opgepakt tijdens
of na de mis. Omdat bijna alle Duitse
mannen in het leger waren ingelijfd,
besloot de bezetter om jongens en

Naast het bord van de aannemer en de dakdekker verscheen in Horst een wel heel opmerkelijk bord
voor een bijzondere ZZP-er. In 1993 bouwde Henk Linders uit Horst in eigen beheer zijn huis. Zijn vader
zat destijds in de VUT en maakte lange dagen om zijn zoon te helpen bij de bouw. Nu, twintig jaar later,
is Henk bezig met een grote renovatie van zijn tuin en tuingebouwen. Zijn vader is inmiddels 82 en is
opnieuw een grote hulp. Dat is in de buurt niet onopgemerkt gebleven. Zij plaatsen het bord om hem
een hart onder de riem te steken.

mannen uit Noord- en Midden-Limburg
tewerk te stellen in fabriek, boerenbedrijven en aan de spoorlijnen
in Duitsland. In Kronenberg viel een
aantal Duitsers tijdens de mis de kerk
binnen. Pastoor Kessels probeerde nog
tijd te winnen door te vragen of hij de
dienst mocht afmaken. Dat mocht en
ofschoon hij de mis helemaal opnieuw
begon, had het niet veel effect: de
Duitsers besloten uiteindelijk toch de
mis te onderbreken. De mannen werden in een weiland tegenover de kerk
neergezet en uiteindelijk via Sevenum
naar Duitsland meegenomen.

Bronnen: Nationaal Comité 4 en 5 mei en
Stichting Deportatie oktober 1944 Noorden Midden-Limburg.

Rectificatie

In de kop van Horst aan de
Maas in beeld deel 11 die vorige
week in HALLO stond, werd
abusievelijk gemeld dat het beeld
Aan resident Jan P.K. van Eechoud
in Broekhuizenvorst staat. Dit is
incorrect. Zoals in de tekst te lezen
is, staat het beeld in Horst.
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Lintje voor Hans Loonen
Hans Loonen (59) uit Lottum heeft zaterdagavond 15 juni een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn
werk voor de Lottumse gemeenschap. Uit handen van burgemeester Kees van Rooij ontving Loonen het lintje
tijdens het 75-jarig jubileumfeest van SV Lottum op sportpark Oud Aast.

Zonnepaneelsystemen voor
platte en schuine daken en carports
ntage!

Nu slechts 6% BTW op mo

www.elektrokusters.nl

Hoofdstraat 39, 5864 BC Meerlo T 0478 69 14 73 E info@elektrokusters.nl

Sinds 1990 is Hans Loonen actief bij
SV Lottum. Bij de voetbalclub vervulde
hij bestuursfuncties maar was hij ook
jeugdleider en scheidsrechter bij de
veteranen. Daarnaast fluit hij ook regelmatig bij andere wedstrijden waarvoor
hij gevraagd wordt. Hij is sinds 2005
vrijwilliger bij de jaarlijkse voetbal-

week, waarbij hij verantwoordelijk
is voor het bijhouden van de scores,
het vervaardigen van de programmaboekjes en het verlenen van hand- en
spandiensten. Burgemeester Van Rooij
noemde Hans Loonen ”de spil waar de
vereniging om draait en die elk jaar
weer veel energie en tijd in de vereni-

ging steekt.” Naast vrijwilligerswerk
voor de voetbalclub is Hans Loonen ook
vrijwilliger bij Stichting Paardenmarkt
Lottum en Stichting Rozendorp Lottum.
Voor al zijn verdiensten voor de
Lottumse gemeenschap werd Hans
Loonen benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Actie tegen overlast
hondenpoep
Het veldje voor het kruis aan de Langstraat in Hegelsom wordt regelmatig als hondenuitlaatplek gebruikt.
Buurtbewoner Lambert van Helden heeft er schoon genoeg van.

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

DOLLE DAGEN!
3 halen
= 2 betalen
(goedkoopste gratis) of op

1 artikel 20% kassakorting*
Kortingen tot

50%

op de schoenenafd

eling

*tenzij anders aangegeven
Deze actie geldt voor de gehele dames- en herencollectie, nachtmode en ondermode.
Artikelen kunnen onderling gecombineerd worden.

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

LEKKER

“Er loopt hier een aantal fietsroutes
langs. Het bankje bij het veldkruis wordt
regelmatig door fietsers gebruikt als
pauzeplek om iets te eten of drinken”,
weet Lambert van Helden. Sinds enige
tijd valt het hem op dat er wel erg veel
hondenuitwerpselen bij het bankje
liggen. Van Helden: ”Niet erg smakelijk

natuurlijk als je daar je boterhammetje
wilt eten. Ik houd de omgeving van
het kruis bij en moet nu telkens ook
allemaal die hondendrollen opruimen.
Mensen kunnen er soms niet eens gaan
zitten. Waarschijnlijk zijn het mensen uit
de buurt die hun hond hier uitlaten. Als
ze nu twee meter verder door lopen,

zijn ze buiten de bebouwde kom en
heeft niemand er last van. Als ik wist
wie het waren, zou ik ze erop aan kunnen spreken.” En dus heeft Van Helden
nu een bordje geplaatst met daarop
een duidelijk oproep. Van Helden: “Ik
hoop dat mensen er zo op geattendeerd
worden dit niet meer te doen.”

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Ger Gooren
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.

Broekhuizenvorst, juni 2013

Bedankt voor uw medeleven bij het afscheid van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en geweldige oma

Gerda Gielen-Brouwers
De vele bloemen en kaarten hebben ons enorm gesteund.
Hay, kinderen en kleinkinderen.
”Achter elke traan die vloeit,
schuilt een glimlach van herinnering”
De zeswekendienst is op 30 juni 2013 om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk van Horst.

Het definitieve is nog steeds moeilijk te aanvaarden
maar de steun die we mochten ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man en vader

Jeu Kellenaers
heeft ons echt goed gedaan.
Overweldigend waren alle persoonlijke en schriftelijke blijken
van medeleven en de vele bloemen. Dank aan allen die op
enigerlei wijze hun betrokkenheid hebben getoond.
Voor ons was dit een grote steun.
Nel Kellenaers-Kusters
Richard Kellenaers

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

Zaterdag 22 juni van 10.00 tot 14.00 uur
garage-verkoop wegens verhuizing.
Meubels, schilderijen, glaswerk, etc.
Loevestraat 28 Horst.

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

Dankbetuiging

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

Tupperware inloopdag
op donderdag 4 juli van 10.00 - 18.00
uur bij De leste Geulde, Noordsingel 75
Horst. Demonstratrice Garda Brouwers
06 23 05 79 43.

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

Riek Gooren-van Gerven
Kinderen, kleinkinderen

Buitenrozen tuin-terrasrozen.
Vanaf 29 mei Buiten/tuinrozen in pot/
container euro 3,50 p/st en 3 voor
euro 10,00. Klimrozen euro 4,00 p/st.
Stamrozen in pot 50 tot 90 cm hoog
euro 7,50 tot 12,50 p/st Veenweg 5 A,
America. Tel. 06 20 53 03 90.

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

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
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.
www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van stressgerelateerde en
ouderdomsziektes en –klachten.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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)

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop pioenrozen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Lezing: De Invloed van je Gedachten
en Emoties op je Gezondheid, Relaties
en Werk. In Horst, op woensdag 19 juni
en 10 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Contact: 06 81 95 08 97.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele persoonlijke
gelukwensen, kaarten en cadeau’s die wij ter gelegenheid
van ons diamanten huwelijksfeest mochten ontvangen.
De versiering in de kerk en bij het feest in Museum de Locht
was geweldig, net als de serenade van Muziekvereniging
Eendracht en de prachtige eucharistieviering voorgegaan door
kapelaan Mielnik. Tevens bedanken wij dirigent, organist en
het kerkkoor Hegelsom-Melderslo.
Het was een dag om nooit te vergeten.

Wim en Mia Poels-Huybers
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Bram

60 jaar geleden hebben onze
ouders en grootouders

Nel en Jeu
RamaekersReijnders
elkaar het jawoord gegeven.

Piet Parkiet Dierenverblijven.
Nieuw in Horst. Webshop in
vogelkooien en accessoires. Gratis
bezorging bij bestelling vanaf 50 euro.
U kunt de bestelling ook afhalen.
Ook volop jonge grasparkietjes.
www.pp-dierenverblijven.nl
www.schuifwanden.nl
Topkwaliteit in maatwerk schuifdeurkasten geleverd en evt. gemonteerd voor
een prima prijs. Stel jouw unieke kast
zelf samen en bestel eenvoudig en snel
op www.schuifwanden.nl!
Vakantie-cursus: rekenen VO.
Ook in de zomervakantie is er een
rekenvaardigheidscursus bij Reach Up!
Bedoeld voor leerlingen in het VO die
moeite hebben met rekenen.
Voor info: e-mail: info@reachup.nl
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
In september start er weer een
cursus Mindfulness, helemaal tot rust
komen in het hier en nu. Voor meer
informatie kijk op www.via-rosa.nl
of www.marietweijs.nl
Hortensia Aanbieding!
Div. srt. 3 voor € 10,00, 10 voor €27,50
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Buddleja, bodembedekkers,
div. heesters (op stam).
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83.
Binnen bij Twedde Kans: grote partij
(merk)kleding. Kom snel kijken want
we bewaren niets. De gezelligste
kringloopwinkel van de regio.
Noordsingel 43 Horst. Open wo en do
12-17, vrij 12-20 en zat 10-16.

Tijdens de Heilige Mis op
13 juli om 19.00 uur in de
kerk van St. Jan Evangelist
te Meterik willen wij
hiervoor dank zeggen.
Het feest wordt in besloten
kring gevierd.
St. Jansstraat 56a,
5964 AD Meterik

Gevonden bankpas en bibliotheekpasje. Af te halen op Venrayseweg 80
Horst.
Wie heeft er afgelopen zondag
mijn bruin leren jas bij cafe De Lange
in Horst meegenomen? Wil degene
hem aub terugbrengen of bel met
06 13 60 83 73.
Heerlijke verse asperges bij
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst.
Tel. 077 398 65 90 ma/vr: 10 - 12 u
en 13 - 17 u za: 9 - 17 u.
Caravanstalling Kronenberg.
Wij bieden een servicegerichte stalling
voor uw caravan, camper, boottrailer,
aanhangwagen of oldtimer. Zie voor
voorwaarden, openingstijden en tarieven www.caravanstallingkronenberg.nl
of bel 06 25 22 24 76.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: A Good Day to
Die Hard / Gangster Squad / Lincoln /
A Haunted House / Flight / I Give It a
Year / Movie 43 / 21 & over / Silver
Linings Playbook. ACTIE: 2 dag- +
2 weekfilms € 10.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

trouwen.

Onze receptie is van
19.00 – 20.00 uur in
Recreatiecentrum de Schatberg
te Sevenum.

Dag en nacht bereikbaar

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

Ries van Galen
&
Christel Heldens
Om 13.00 uur geven wij
elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis te Horst.

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.
Het stiltehuis Massage, ontspanning,
gezondheid en welzijn.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Zorg goed voor jezelf.

Op 28 juni 2013 gaan wij

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

Wij……

Esther en Hans
gaan trouwen……

Op 28 juni 2013 om 14.00 uur
geven wij elkaar het
ja-woord in het Gemeentehuis
van Horst aan de Maas.
De receptie zal plaatsvinden
van 19.00 - 20.30 uur bij
Feesterij Froxx, Venrayseweg 116,
5961 AJ Horst.

Esther Kursten
& Hans Xhofleer
Rochelle, Shirley, Tygo

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement met uitzicht op de
bobbaan en bikepark. Deze zomer
nog beschikbaar. Inlichtingen:
jeanne.verdellen@hotmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Ben je op zoek naar een leuke
bijverdienste en wil je graag vanuit
huis werken? Wij zoeken mensen
met goede soc. vaardigheden.
Bel: 06 54 25 67 86 of kijk op
www.24powerforyou.nl
Interieurverzorgster gevraagd
voor 2 uur op donderdagmorgen in
Horst. Voorkeur ook beschikbaar in
schoolvakanties. Interesse?
Bel. 06 43 42 97 16.
Atelier Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor groepen
van 6 tot 40 personen, schilderen,
bloemobjecten en bamboe bouwen.
Alle dagdelen beschikbaar. Van € 12.50
tot € 27.50. Info www.valise.nl of
www.atelier-destal.nl
Gevonden een bedel in hartvorm en
een sleutel op het trottoir voor onze
deur. Venrayseweg 27 Horst.
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Geboren

Madelief
15 juni 2013
Dochter van
Martijn & Marianne
Vissers-Direks
Zusje van Olivier

nieuws 07

Leven met een beperking
Leerlingen uit groep 7 van basisschool De Brink in Melderslo kregen donderdagmiddag 13 juni in de speelzaal van hun school bezoek van stichting
Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen en Leren (Gips-SL). Het werd een middag waarin kinderen zelf konden ervaren hoe het bijvoorbeeld is
om in een rolstoel te rijden, om te schrijven zonder handen of een tekst proberen te lezen als je weinig ziet.

Sondertseveld 7
5975 TP Sevenum

Geboren op
5 juni 2013

Vince
Zoontje en broertje van
Luc & Kim
Erprath-van Heijster
Michael en Elise
Steegstraat 26
5962 AG Melderslo

AUTOBEDRIJF

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

De leerlingen van basisschool De
Brink kregen eerst een korte introductie en speelden het eerste spel. De
kinderen luisterden verschillende
keren naar een bekend nummer van
zangeres Shania Twain. De eerste keer

hoorden ze het originele nummer,
daarna een versie zonder de lage
tonen en als laatste een versie zonder
de hoge tonen. “De kinderen ervaren
hoe het is als je geboren bent met een
gehoorafwijking”, zegt Peter Coppers,

coördinator van de stichting in
Noord-Limburg. Op de volgende cd
vertelde Linda, die doof is geboren,
een verhaal. De kinderen luisterden
aandachtig en de gespreksleider stelde
hen daarna een paar inhoudelijke

vragen. Na een paar keer goed
luisteren gaven de kinderen de juiste
antwoorden.
Na het hoorspel werden de
kinderen in kleine groepen verdeeld,
waarna ze diverse opdrachten deden.
“Een van onze medewerkers is blind,
een ander zit in een rolstoel, terwijl de
derde doof is. Aan de hand van doeopdrachten en theorievragen krijgen
de kinderen inzichten over hoe het is
om met een beperking te leven”, zegt
Peter.
Volgens Peter slaat het werk van
de stichting goed aan. “In de toekomst
willen we een groep van meervoudige
gehandicapten bij elkaar krijgen. Dat
doen we in samenwerking met stichting Dichterbij. Ook deze groep mensen verdient extra aandacht en meer
begrip uit de samenleving. Het vergt
wel meer specialistische begeleiding
van ons, want werken met iemand die
bijvoorbeeld doofstom en spastisch is
heel anders dan werken met iemand
met een enkelvoudige beperking.
Maar wat ze allemaal nodig hebben is
aandacht en een extra knuffel”, aldus
Peter.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Buitensportclubs zelf verantwoordelijk

Gemeente wil accommodaties
privatiseren
Gemeente Horst aan de Maas legt nu jaarlijks 320.000 euro toe op het onderhoud van buitensportaccommodaties voor tennis-, voetbal-, korfbal- en
hengelsportverenigingen. Vanaf 1 januari 2015 wil zij daarom dat verenigingen die dit kunnen, het onderhoud grotendeels in eigen beheer nemen.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Te koop kersen, frambozen, rabarber,
peulen, komkommers, sla enz.
Thijs Huijs, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Toerplaatsen de Kooy.
Nu toerplaatsen verhuur voor 10 p.p.p.n.
3e en 4e persoon gratis. Seizoenplaats
nu van juni tot oktober inclusief electra
en water voor € 600. Tel.06 27 62 37 46.
www.residentiedekooy.nl
Te huur caravanstalling.
Tel. 077 398 32 95.
Verloren in Norbertusparochie Horst
bos met huissleutel en fietssleutel.
Tel. 06 12 59 60 09.

Noëlle Janissen presenteerde
namens het College van B&W tijdens
een commissievergadering van de
gemeenteraad dinsdagavond haar
plan voor het privatiseren van een
groot deel van de buitensportaccommodaties. Uitgangspunt was de Nota
Sportaccommodaties.
De verenigingen moeten het
onderhoud van de velden en kleedlokalen op zich nemen, tegen een
vergoeding van 85 procent van de kosten die de gemeente er aan had. Het
college gaat ervan uit dat verenigingen
met vrijwilligers tegen lagere kosten
kunnen werken. Omdat verenigingen meer taken krijgen, hoeven ze
ook maar 85 procent van de huur te
betalen. De gemeente blijft het groot
onderhoud doen indien verenigingen
het zelf niet rond krijgen en bewaakt
de kwaliteit
Volgens Janissen betekenen de
maatregelen voor de meeste verenigingen dat zij ongeveer dezelfde vergoedingen blijven krijgen, maar er nu
meer voor moeten doen. Uitzondering
zijn Sevenumse voetbalvereniging
Sparta ’18 en tennisvereniging Apollo
’69. Zij moeten, in tegenstelling tot
een eerdere regeling, nu huur gaan
betalen.
Verenigingen kunnen velden die
niet gebruikt worden, de zogenaamde
overcapaciteit, ‘teruggeven’ aan de
gemeente, zodat de club niet verantwoordelijk is voor het onderhoud. Het

college wil dan wel duidelijk stellen dat
het veld daadwerkelijk niet gebruikt
kan worden. “En dat betekent dat we
bijvoorbeeld hekken zullen gaan verplaatsen”, aldus Janissen.
De gemeente wil het plan in
januari 2015 starten met grote verenigingen als Sparta ’18 en SVEB, die het
cultuurtechnisch onderhoud aan de
sportparken al in eigen beheer hebben,
en Sporting ST en RKsv Wittenhorst. Zij

hoopt dat kleinere verenigingen zo snel
mogelijk volgen. “Maar we gaan pas
tot daadwerkelijke overdracht over als
het echt verantwoord is”, zegt Janissen.
Structureel zouden de veranderingen de gemeente 34.500 euro per jaar
opleveren. De raadsleden vroegen zich
dinsdag hardop af of dat bedrag, de
extra druk op vrijwilligers wel waard
was. “Het levert inderdaad niet zoveel
op als dat we gehoopt hadden”, geeft

verantwoordelijk wethouder Ger van
Rensch toe. “Maar we hebben gekeken vanuit een nieuwe manier van
samenwerken, waar meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de
verenigingen gevraagd wordt. Maar
als verenigingen er niet toe in staat
zijn of niet willen, dan gaan we ze niet
dwingen.” De verenigingen worden
deze week op de hoogte gesteld van
de plannen.
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Na een rumoerige periode waarin lang niet duidelijk was of alle landelijke examens wel geldig waren, kregen veel leerlingen uit Horst aan de Maas eind vorige week dan toch het verlossende
woord te horen: geslaagd! Namens HALLO Horst aan de Maas van harte gefeliciteerd.

Dendron College
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op het Dendron College in Horst
zijn:

Gymnasium
Noa van den Brink Hegelsom, Roel
Claessen Lottum, Nikki Driessen
Horst, Bob van Helden Hegelsom, Eva
Hoeijmakers Horst, Maddy Linskens
America, Sven Roefs Horst, Angie
Truijens Grubbenvorst, Joey Truijens
Grubbenvorst.

Atheneum
Max Andriessen Swolgen, Fenna
Beeren Horst, Ruud Beijers Horst,
Bob van den Bekerom Horst, Maikel
van Berlo Meterik, Jordi Boekesteijn
Horst, Stef Bovee Broekhuizen, Sanne
van den Brandt Melderslo, Bram
Colbers Sevenum, Kelly Couwenberg
Meterik, Loek Cox Horst, Renée
Cuenen Hegelsom, Janet Deckers
Hegelsom, Arne van Dongen America,
Jeroen Droog Kronenberg, Maarten
van Enckevort Sevenum, Kristi Ernst
Sevenum, Femke Hegger Melderslo,
Laura van Helden Melderslo, Lisa
Hermans Sevenum, Anniek Hesen
Horst, Tom Hesen Hegelsom, Elske
Hesen Horst, Nicole Hoeijmakers
Sevenum, Sander Huijs Meterik, Lisa
van Issum Sevenum, Pieter Jakobs
Horst, Thijs Janssen Kronenberg,
Bas Janssen Meterik, Siem Janssen
Sevenum, Tessa Jenniskens Horst,
Anne Ji Meterik, Klazina de Jong
Horst, Myrna Joosten Meterik, Rens
Keijsers Horst, Wouter Kleeven Lottum,
Mirelle Kleuskens Melderslo, Michelle
van Leuven Horst, Willem Lijnders
Broekhuizenvorst, Mieke Lucassen
Swolgen, Luuk Minten Horst, Martin
van den Munckhof Horst, Gijs van den
Munckhof Meterik, Max Van Oijen Horst,
Luc van Osch Horst, Jan van der Poel
Evertsoord, Nick Poels Grubbenvorst,
Els Raedts Evertsoord, Liz Ramaekers

Meterik, Pamela van Rengs Horst,
Simone van Rens Sevenum, Silvijn van
Rens Hegelsom, Fenna Rijs Swolgen,
Wessel van der Sande Sevenum, Nicole
Schobers Hegelsom, Rosalie Seuren
Lottum, Lennart Spreeuwenberg
Melderslo, Max Spreeuwenberg Horst,
Tom Straten Grubbenvorst, Emiel de
Swart Swolgen, Richelle de Swart
Swolgen, Sietske Thijssen America,
Willem Tielen Sevenum, Sjors van de
Ven Lottum, Minou Verhaeg Horst,
Shenna Verheijen Meterik, Inge
Versleijen Meterik, Jim Weijs Lottum,
Daan Weijs Broekhuizen, Kasper Weling
Kronenberg, Romy Wijnands Meterik,
Peter in ’t Zandt Lottum, Koen in ’t
Zandt Meerlo.

Havo
Tom Aarts Horst, Dirkje Aerts Lottum,
Yvonne Appeldoorn Horst, Lieke Arts
Horst, Inez Arts Broekhuizenvorst,
Gert-Jan van Asten Horst, Loes Baeten
Sevenum, Stijn Bastiaansen Horst,
Juul van Berlo Horst, Bas van den
Beuken Horst, Kim Bodelier Sevenum,
Judith te Boekhorst Horst, Karolien
Boker Sapan Horst, Paul Bongers
Grubbenvorst, Jens Bonten Meerlo, Liz
Bouten Lottum, Kim Brandligt Horst,
Glenn Buijssen Hegelsom, Marlijn
Camps Broekhuizenvorst, Charlotte
Colbers Sevenum, Nick Cooiman
Horst, Maud Cornelissen Meerlo, Harm
Cortenbach Horst, Joyce Coumans
Horst, Rafal Czerwinski Sevenum,
Lena van Denderen Hegelsom, Pien
Derks Sevenum, Hidde Derks America,
Lukas Derksen Horst, Roel van Dijck
Melderslo, Marc van Dijck Melderslo,
Tara Diterwich Broekhuizen, Emma
Dorssers Sevenum, Manouk Driessen
Horst, Bo Driessen Melderslo, Anniek
Driessen Tienray, Noud Drissen
Sevenum, Joep Geurts Sevenum,
Maud Geurts Broekhuizenvorst, Jip
van Gool Sevenum, Teun Goossens
Lottum, Daniëlle de Groot Horst, Jeroen
Gubbels Melderslo, Noekie van den
Ham Melderslo, Anne Heinemans

Genieten

vers rijp en zoet van het land

drie doosjes vol zoete smaken €
lambada, elianny en korona 5,00
en nu ook al vanaf € 1,00
voor 500 gr aardbeien

a.s. zondag proeverij

met acht verschillende aardbeiensmaken
Kreuzelweg 3 - Horst - 077 397 02 16

www.aardbeienland.nl

Lottum, Jimmy Hermans America, Floor
Hermsen Swolgen, Cynthia van den
Heuvel Lottum, Ilse Hoeijmakers Horst,
Gitte Hoeijmakers Broekhuizenvorst,
Kimberly Hofmans Meterik, Robin
Holtackers America, Anne van den
Homberg America, Roy van Horck
Lottum, Malou Hüfken Grubbenvorst,
Renske Huijs Broekhuizen, Inge
van Hulzen Sevenum, Rico Janssen
Sevenum, Maloe Janssen Lottum, Jip
Janssen Sevenum, Rian Jenniskens
Horst, Pim Jeurissen Horst, Kai Keijsers
Horst, Jeanine Kellenaers Hegelsom,
Anne van Kempen Broekhuizenvorst,
Robin Kersten Sevenum, Lotte Kersten
Kronenberg, Ben Klein Overmeen
Tienray, Lobke Lemmen Kronenberg,
Guido Lemmen Meerlo, Michelle
Lenssen Horst, Pleunie van Lieshout
Hegelsom, Damian Linders Horst, Suzan
van de Lisdonk Melderslo, Xander van
Lit Meterik, Evy van de Loo Horst, Luke
Masseling Broekhuizen, Sjoerd Minten
Sevenum, Bart Mooren Hegelsom, Sjors
den Mulder Sevenum, Rik van den
Munckhof Horst, Miriam Nieuwenburg
Grubbenvorst, Nazifa Noorzai Horst,
Jaime O’Farrell Swolgen, Milad
Omarkheel Hegelsom, Viveka Oortman
Horst, Bram Oudenhoven Tienray,
Michael van der Pas Melderslo, Eline
Peeters Horst, Jill Peeters Sevenum,
Joyce Peters Swolgen, Nick Philipsen
Kronenberg, Marieke Pinners Sevenum,
Tom Pouwels America, Bram Reek
Swolgen, Jony Reinders Kronenberg,
Bart Reinders Melderslo, Steffie van
de Riet Kronenberg, Quentin Robben
Grubbenvorst, Lotte Roefs Horst, Maikel
Roelofs America, Frankie Roodbeen
Kronenberg, Kevin Rutten Melderslo,
Guusje Rutten Swolgen, Deveny
Schoeber Melderslo, Moniek Seuren
Melderslo, Lieke Sijbers Sevenum,
Shirley Slaats Broekhuizenvorst,
Jeroen Smits Sevenum, Fieke Smits
Tienray, Michelle van der Sterren
Horst, Lieke van Stiphout Hegelsom,
Nina Straten Horst, Neeltje Sturme
Kronenberg, Iris Swinkels Horst, Robin

Thielen Broekhuizenvorst, Lisanne
Tielen Sevenum, Tijmen Timmer
Broekhuizen, Marlotte Truijen Sevenum,
Lizan Verbong Meterik, Nils Verheijen
Hegelsom, José Verhoeven Melderslo,
Sven Verlinden Horst, Eef Voeten
Grubbenvorst, Stan Wijnen Sevenum,
Joris Willers Meerlo.

Vmbo Theoretische
Leerweg
Lotte van den Aarssen Grubbenvorst,
Luuk Arts Hegelsom, Stephanie
van Asten Horst, Ilona Baltussen
Melderslo, Anthonny van den
Bekerom Horst, Hans Besten Horst,
Demi van den Beuken Meterik, Sona
Boker Sapan Horst, Manon Bouten
Lottum, Michelle Breukers Lottum,
Tim Brouwers Broekhuizen, Jimmy
Chen Horst, Jop Claassen Evertsoord,
Carmen Clevis Lottum, Daan Coppus
Hegelsom, Yvo Coumans Melderslo,
Patrick Couwenberg Meterik, Fleur
Cuenen Hegelsom, Amber Cuenen
Horst, Bas Derix Horst, Natascha Derks
Horst, Janne Driessen Hegelsom,
Manouk van Enckevort America, Aniek
Ermers Kronenberg, Jagoda Feldman
Horst, Esther de Greef Evertsoord,
Luuk Hebben America, Sam Heldens
Broekhuizen, Stan Hesen Hegelsom,
Dirk Hesen Horst, Sem van den Heuvel
Swolgen, Steven Ho Horst, Inge
Hoeijmakers Horst, Bas Hoeijmakers
Horst, Ruud van den Homberg Meterik,
Rick Houben Meterik, Maartje Janssen
Sevenum, Rik Janssen Meterik, Roy
Jeuken Melderslo, Vera Jeurissen Horst,
Britt Joosten Meterik, Marret Keijsers
Hegelsom, Kim Kleeven Horst, Puck
de Kleijne America, Robin Kunkeler
Horst, Hugo van de Laar Meerlo,
Jolijn Lemmen Horst, Jeroen Lenssen
Horst, Iris Lenssen Horst, Giel Lenssen
Swolgen, Melissa Van Lier Lottum, Ellen
van Lier Horst, Fleur van Lier Sevenum,
Guus van de Lisdonk Melderslo, Sander
Lommen Horst, Dirkje Maessen Meterik,
Kenan Mujicic Horst, Lotte van den

Munckhof Horst, Christy Nefkens Horst,
Joep van de Pasch Lottum, Arthur
Peeters Meerlo, Ilse Peeters Horst,
Amber Peters Meerlo, Jeroen Philipsen
Meterik, Rick Pijpers Sevenum, Eva
Ramaekers Meterik, Jop Ramaekers
Horst, Tim Reijnen Broekhuizen,
Karlijn Relouw Grubbenvorst, Lotte
van Rens Meterik, Sigi van de Riet
Horst, Danielle Schuijren Swolgen,
Lena Seegers Grubbenvorst, Lisa Selen
Kronenberg, Karlijn Seuren Meterik,
Tomasz Skalski Horst, Judith Smedts
Meterik, Frits Snellen Hegelsom, Very
Steegs Horst, Winnie van der Sterren
Hegelsom, Esmée Steyn Grubbenvorst,
Niels van Stratum Horst, Monny Su
Horst, Devin de Swart Swolgen, Fenna
van Tankeren Broekhuizenvorst, Kay
Thijssen Sevenum, Gard Valckx Horst,
Mark Veekens America, Kaïn Verberne
Meerlo, Fleur Verheijen Lottum, Tamara
Verstegen Melderslo, Anke Vissers
Horst, Bart Vissers Hegelsom, Stan
Vleeshouwers Horst, Britt Vullings
Sevenum, Sabrina Walch Horst,
Niels Wanten Sevenum, Malou Weijs
Broekhuizen, Karlijn Weijs Lottum, Vera
Wilbers Horst, Jill Willems Hegelsom,
Danaika Willemsen Melderslo,
Sjoerd Wilmsen Sevenum, Lara Wolff
Sevenum, Luuk Zanders Horst, Stijn
Zanders Horst.

Vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg
Afdeling: Bouwen Wonen en
Interieur
Sander Bovée America, Bram
Hoeijmakers Horst, Martijn Peeters
Horst, Jelle Versleijen Horst.
Afdeling: Metaalelektro
Tim Geertjens Horst, Sjors Kuijpers
Horst, Pascal Lindken Horst, Joey van de
Pas Horst, Roy Pouwels Melderslo, Dirk
Schoolmeesters Melderslo, Bart Vullings
Melderslo, Mark Willemse Hegelsom,
Jari Wismans Melderslo.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Demi de Braconier America, Aniek
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Brouwers Lottum, Sharon Cuppen
America, Lizzy Gijsen Sevenum, Lars
Gooren Meerlo, Ingrid Heijligers
Broekhuizen, Renske Hermkens Horst,
Amber Hoogers Kronenberg, Loes
Janssen Horst, Brigitte Jole Melderslo,
Piene Leijsten Kronenberg, Froukje
Lemmen Kronenberg, Chantal van
Ooijen Melderslo, Meike Philipsen
America, Vera Philipsen Kronenberg,
Danique van der Sterren Horst.

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling: Bouwen Wonen Interieur
Ken Driessen Melderslo, Marion
Heijligers Hegelsom, Thijs Jacobs
America, Peter Jansen America,
Anthony Klaassen Meterik, Ivo van
den Munckhof Horst, Henri Suykerbuyk
Horst, Jeroen Verhoeven Lottum, Luc
Vervoort America.
Afdeling: Metaalelektro
Davy Gielen Horst, Joep Heijligers Horst,
Jessy Mulder Swolgen, Lars van der
Vight Meterik, Nick Vullings Meerlo, Tim
Wilbers Horst.
Afdeling: Zorg en Welzijn
Laura Achten Meterik, Robin
Appeldoorn Lottum, Sanne Baltessen
Horst, Kris Coppus Horst, Demi van
Driel Horst, Milou Elbers Horst, Janine
Hermkens Lottum, Britt Holtackers
America, Nicole van den Hoogen
Sevenum, Bobby Hoogers Sevenum,
Louise Horselenberg Grubbenvorst,
Nino Jansen Sevenum, Jimmie Janssen
Swolgen, Minouk Joosten Horst, Jody
Kurvers Grubbenvorst, Lennart Lenssen
Hegelsom, Cas Linders Sevenum,
Remco Nillesen Meterik, Anouk van
Rens Horst, Jessi Scheepers Sevenum,
Roos Theelen Meerlo, Carli Thielen
Meterik, Romy Verheijen Lottum,
Eline Verheijen Horst, Liam de Vries
Horst, Sharon van Wijlick Sevenum,
Kim Wolters America, Elles in ’t Zandt
Grubbenvorst.

NIL-las-diploma
Tim Geertjens Horst, Lars van der Vight
Meterik, Mark Willemse Hegelsom.

Citaverde College

Onderwijs (IVO) Deurne zijn:

De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op het Citaverde College in Horst
zijn:

Peellandcollege
Havo
Bas Steevens Griendtsveen.

Basisberoepsgerichte Hub van
Doornecollege
leerweg landbouw
Vmbo BasisberoepsMark Adriaans Hegelsom, Mitch
Appeldoorn Kronenberg, Niels
gerichte Leerweg
Bartsch Horst, Joey Biermans Horst,
Iris Bouweriks America, Tibi Cremers
Meerlo, Quinten Jacobs, Horst, Giel
Muysers Meterik, Polle Sijbers Horst,
Cheryl Smit Hegelsom, Denise Willems
Hegelsom.

Dirk van den Broek Griendtsveen, Sam
van der Steen Griendtsveen.

Kaderberoepsgerichte
leerweg landbouw
Fleur Cuppen Horst, Rachaelle Derichs
Swolgen, Jessica Hesen Horst, Ruud
Hoeijmakers Evertsoord, Sjoerd
Houwen Sevenum, Rick Joosten
Horst, Kyara Keltjens Swolgen, Oskar
Lange Grubbenvorst, Luuk Loonen
Broekhuizenvorst, Silke van Schaaik
Lottum, Dirk Scheres Horst, Ronald
Swinkels Meterik, Rosé Vissers Horst,
Boy Wouters Sevenum.

Leerwerktraject
Basisberoepsgerichte
Leerweg Landbouw

De leerling uit Horst aan de Maas die
in het eerste tijdvak geslaagd is op
het Willibrord Gymnasium in Deurne
is:
Remi Vanmaris Grubbenvorst.

Valuascollege
De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op het Valuascollege in Venlo
zijn:

Vwo
Richard Mooren Horst, Jip Reijnders
Grubbenvorst, Mariska Weusten Horst.

Havo
Cees van den Bergh Grubbenvorst, Pam
van den Hombergh Grubbenvorst, Mees
Riechelman Melderslo.

Etiënne Kurvers Horst.

Overige scholen

IVO Deurne

Het Raayland College in Venray, het
Blariacumcollege in Blerick en
College Den Hulster in Venlo maken
hun geslaagden pas na het tweede
tijdvak, de herkansingen, bekend.

De leerlingen uit Horst aan de Maas
die in het eerste tijdvak geslaagd
zijn op de Instelling Voortgezet

jaar

mooi haar

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Goed snijdbare
oude 36+ kaas

Heerlijke magere
kaas met tuinkruiden
en 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!

5,95
9,95

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

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

Rits Kapot???

500 gram

per kilo
MARKTMERK
35+ KRUIDEN

‘rund um zu hause’ of is er jaren
gespaard voor die zes weken durende
trektocht door het oerwoud van
Brazilië. De redactie hoort het graag.
Tips kunnen worden gemaild naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Willibrord
Gymnasium

25

MAGER
PIKANT

HALLO Horst aan de Maas is
op zoek naar leuke, spannende
of grappige vakantieverhalen.
Waar gaan de lezers van dit
nieuwsblad naar toe? Misschien
wordt het wel gewoon een vakantie

Louis van de Mortel Griendtsveen, Sven
Smits Evertsoord.

Joyce Korver America, Vivian van Lin
Kronenberg, Aniek Mooren Sevenum,
Vera Philipsen Sevenum, Jet Sanders
Horst, Louis Schreurs Sevenum, Inge
Thijssen Sevenum, Rinus Twaalfhoven
Hegelsom, Gwen Verdellen Sevenum.

Lekker gezond!

Een rondreis door Zuid-Afrika, zwemmen met dolfijnen in Floriade, de
Mont Blanc beklimmen of misschien wel gewoon een fietstocht naar
Noord-Holland: de zomervakantie kan op vele manieren worden ingevuld.

Vmbo Kader beroepsgerichte Leerweg

Gemengde leerweg
landbouw

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

Gezocht:
vakantieverhalen

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

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

10
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Museum De Locht: van streekmuseum
naar informatiecentrum
Het nieuwe aspergemuseum van Museum de Locht in Melderslo wordt vrijdag officieel geopend. Daarmee is de
tweede fase van de grote verbouwing van het museum afgerond.

De Locht is een informatiecentrum voor
asperges, champignons, glastuinbouw
en plattelandsleven geworden. “We
richten ons niet alleen op het verleden
en heden, maar nadrukkelijk ook op
de toekomst”, zeggen directeur Henk
Kemperman en bestuurslid Jos Boots.
Het logo heeft als bijschrift gekregen:
van Limburgse aard. Dat verwijst
volgens de twee heren onder meer
naar de Limburgse bodem, maar ook
naar de gewoontes van de mensen in
de regio.

Replica van een
Saksische boerderij

Henk Kemperman en Jos Boots in het nieuwe aspergemuseum
Er moeten nog wat kabels weg
worden gewerkt en het beeld van Sint
Jan heeft nog een schoonmaakbeurt

nodig, maar dan is alles gereed voor
het feest op vrijdagmiddag.
Museum De Locht is allang geen

museum meer dat zich uitsluitend richt
op het boerenleven van vroeger. Het
nieuwe logo laat dat al duidelijk zien:

Rondom het museumcomplex,
zoals je De Locht intussen wel mag
noemen, wordt volop gewerkt. Het
nieuwe glastuinbouwmuseum nadert
zijn voltooiing en de contouren van het
enigszins futuristisch aandoende champignonmuseum zijn al goed zichtbaar.
Enkele maanden geleden werd het
nieuwe hoofdgebouw nog officieus in
gebruik genomen. Het nieuwe aspergemuseum wordt aanstaande vrijdag
wel tijdens een officieel moment
geopend.
Het is gevestigd in een replica van
een Saksische boerderij. “Passend in
het landschap”, aldus Boots. “Maar de

inrichting is vrij strak en sober.” In de
zomer van 2011 werd gestart met de
uitbreiding van Museum De Locht. Het
museum is intussen gegroeid van één
naar drie hectare.
Naast de drie extra musea, worden
ook een bierbrouwerij gebouwd en een
kinderparadijs met onder meer een
miniatuurkermis. Het oude champignonmuseum wordt omgetoverd tot een
kledingmuseum.

Officiële trouwlocatie
in de kapel
De kosten voor de totale bouw
komen op ruim drie miljoen euro. Een
groot deel van de kosten wordt gedragen door bedrijven in de asperge- en
champignonsector. Verder is er een
Europese subsidie toegekend en heeft
het museum nog een spaarpotje.
Henk Kemperman: “En een replica
van de kapel aan de Heierhoeve in
Grubbenvorst krijgt bij ons een plek.
We hopen dat we er een officiële
trouwlocatie van mogen maken.
Ook hebben we plannen voor een
kinderboerderij met dieren en een
beugelbaan. Maar dat staat allemaal
gepland voor na 2014. We hopen het
champignonmuseum eind dit jaar,
begin volgend jaar te openen.”

De Textielbeurs

Spectaculaire her-opening
Vrijdag 21 Juni 2013
Met o.a.
• Van 11.00 – 17.00 uur Professionele demonstratie van
nieuwe naaimachines van Pfaff en Husqvarna
• Om 15.00 uur de feestelijke her-opening
• Fantastische kado’s bij aankoop van een nieuwe naai- of
lockmachine
• 10% korting op al uw aankopen (met uitzondering van
naaimachines en reparaties)
• Leuke attentie voor alle kinderen tot 13 jaar
D E T E X T I E L B E U R S – P O S T S T R A AT 1 1 – V E N R AY

Wij zoeken
vijf leden voor
de ledenraad.

Wilt u de
dialoog met
ons aangaan?

Actieve leden voor de ledenraad
Zet u zich graag in en heeft u inzicht en inlevingsvermogen? Bent u iemand die
kan luisteren, mee wil denken en meepraten over bankzaken en het algemeen
maatschappelijk, sociaal en economisch belang? Dan zijn wij op zoek naar u!

Bekijk de vacature op www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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Spreekbeurt op stoom

daarom branden ze minder hard.” “De
machine kan stroom leveren en ook
nog rijden”, zegt de meester. Daarna
rijdt Hendrina weer een stukje. “Het
touw zit er nu niet aan, dus dan heb je
ook geen licht”, zegt een slim jongetje.
Dan vraagt een meisje wat er uit de
machine druppelt. “Dat is een beetje
olie”, zegt Teun. “Dan gaat die olie toch
op?” “Ja, je moet iedere dag weer sme-

ren”, legt Teun uit. Dat is wat anders
dan een gemiddelde auto. Anderhalf
uur moest de machine geprepareerd
worden voor de spreekbeurt.
Teuns spreekbeurt trekt veel aandacht en niet alleen van zijn klasgenoten. Tijdens de presentatie blijven
ook steeds meer oudere wandelaars
even staan. Ze kijken naar de glorie van
weleer, glimlach om hun mond.

Vaten xtc-afval
gedumpt
Aan de Meldersloseweg in Horst werd dinsdagavond 18 juni een aantal
vaten gevonden met restafval dat vrijkomt bij de productie van de
harddrug xtc. Een reinigingsdienst heeft de vaten samen met de brandweer opgeruimd.

“Wat mooi, dat is echt vuur”, zegt
een meisje als ze een blik in de machine
werpt. Een van Teuns klasgenootjes
steekt een vinger in de lucht. Al snel volgen meer vragen. Dan laat Teun horen
hoe de fluit van de stoommachine klinkt.
“Wauw, dat doet pijn aan je oren”, roept
een klasgenootje. Als ie gaat rijden, zegt
een leerling: “Die gaat snel.” Hendrina

kan 20 kilometer per uur. “Maar de
machine heeft rubberen wielen en geen
vering, dus dan is de ervaring een stuk
minder prettig”, geeft Teuns moeder
Jenny toe.

Nog maar twee
Van het soort originele kermismachine waar Hendrina toe behoort, zijn er

nog slechts twee in Nederland te vinden.
Stoomtractoren zijn er een stuk of twaalf,
dertien, schat vader Harold.
Met lampjes op de stoommachine
probeert Teun uit te leggen hoe de
machine naast vervoersmiddel ook
gebruikt werd om stroom op te wekken. “Als de motor zachter gaat, dan
hebben de lampen minder stroom. En

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

In de regio worden steeds vaker
vaten met restafval van xtc of andere
synthetische drugs gedumpt, aldus
een woordvoerder van de politie.
“Het is moeilijk aan te geven hoe die
toename is ontstaan. Het lijkt erop dat
de productie van xtc is verschoven van
het buitenland naar Nederland”, aldus
de woordvoerder. “Vaak zie je dat de
productie plaatsvindt in het buitengebied, waar men redelijk ongestoord
zijn gang kan gaan. Ook de vaten
worden ergens achteraf gedumpt,
waar men ervan uit gaat dat niemand
ze snel vindt.”

In Horst werden dinsdagavond
zeven vaten van dertig liter, twee
kapotte vaten en enkele emmers
aangetroffen, aldus een woordvoerder
van de brandweer. Deze wordt opgeroepen als het restafval wordt opgeruimd, voor het geval dat de vaten
gaan lekken. De politie laat weten dat
wanneer mensen soortgelijke vaten
ergens aantreffen, ze direct contact
met haar op moet nemen. “Belangrijk
is ook dat men afstand houdt. Zeker
bij lekkende vaten. Alleen het inademen van de damp kan al schadelijk
zijn.”

U KUNT NOG t/m 25 JUNI PROFITEREN
VAN ONZE ”VANAF ACTIE”

VANAF
10-DAAGSE
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

www.ERAmAASREGIO.Nl
taxaties woningmakelaar bedrijfsmakelaar Poststraat 9, 5801 bC Venray, t 0478 63 69 22
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zondag 23 juni in Venray

Er zijn die dag demonstraties met onder andere de NEFF
combi stoomoven en de Quooker kokend waterkraan.
Een interieurontwerper geeft ideeën voor kleurgebruik, het
gebruik van licht en ruimte. Woodzz is er met keukentafels, stoelen en barkrukken op maat. Met de speciale
opbergmeubels voor de bijkeuken, woonkamer en
badkamer creëert u eenheid en wordt uw hele huis net
zo mooi als uw keuken.

Uw bestaande keuken als nieuw door een
slimme keukenrenovatie
Voor iedereen die het geld niet uit wil of kan geven
aan een nieuwe keuken, is een keukenrenovatie een
slim idee. Keukencentrum Peter Nellen laat zien dat
een nieuw aanrechtblad, andere kastdeurtjes, moderne
verlichting of een design kraan wonderen doen. Door
bovenkastjes weg te halen en een kookeiland te plaatsen, creëren we een nieuwe moderne keuken. U kunt op
23 juni ook terecht voor vragen over keukenreparaties
en het vervangen van apparatuur.
De keuken inspiratie- en renovatiedag bij Peter Nellen
belooft een gezellige dag te worden met een springkussen, hapjes en drankjes voor de bezoekers. De dag
wordt gehouden aan De Hulst 9a in Venray-Oostrum en
duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

I

Keukenadvies, kookdemonstraties
en interieurontwerp
In de showroom van Keukencentrum Peter Nellen vindt u
op 23 juni een uitgebreide collectie moderne, klassieke
en landelijke keukens en eindeloos veel keukenapparatuur. Peter Nellen en zijn keukenadviseurs geven
vrijblijvend advies.

N

Op zondag 23 juni houdt Keukencentrum Peter Nellen een grote keuken
inspiratie- en renovatiedag. Iedereen met plannen voor een nieuwe keuken
of de renovatie van een bestaande keuken is welkom.

JU

Grote keukeninspiratieen renovatiedag

Culinair genieten voor jong en oud!
21/22/23 JUNI JULIANAPARK

Businessavond op
vrijdagavond

Een feest
voor jong en oud

Culinair genieten

Een regionale
ontmoetingsplaats

Zinderende kookbattles

Stijlvol én
laagdrempelig

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28

www.peternellenkeukens.nl

WWW.LEKKERVENLO.NL
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BSO Bende opgeknapt

Starters in de regio
Visagiestudio Susanne

BSO Bende heeft de afgelopen weken een kleine metamorfose ondergaan. Er is geschilderd, er zijn nieuwe
vloeren en de inrichting is opgeknapt. Daarom houdt de BSO nu inloopuurtjes.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Iedereen die de vernieuwde
Bende wil komen bekijken, kan terecht
op dinsdag 25 juni tussen 16.30 en
17.30 uur of op woensdag 26 juni

Website
Sector
Start

Visagiestudio Susanne
Susanne Swinkels
Van Sonsveldstraat 37
Horst
077 464 08 07
visagiestudiosusanne@
kpnmail.nl
volgt
cosmetica
3 maart 2013

Activiteiten
Visagie is het vakgebied dat
zich bezighoudt met het accentueren van de sterke kanten van
een gezicht en het camoufleren
of corrigeren van de minder
sterke kanten. De specifieke
vakkennis van een visagiste richt
zich vooral op de diverse
huidtypen en de kleuren van de
huid met de daarbij behorende
make-up. Als professioneel
visagiste kan Visagiestudio
Susanne klanten uiteraard met
een prachtige look in de makeup zetten en laten stralen.
Make-up voor elke gelegenheid

zoals: bruidsmake-up, glamourmake-up, fotomake-up, maar
ook voor een dagelijkse of
avondmake-up, een rijpere huid
of mannenmake-up staat
Visagiestudio Susanne voor
klanten klaar.

Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven organiseert op zaterdag 22 juni van 10.30 tot 16.30 uur een dag schilderen
met Angelique Latchmansing.

Onderscheidend vermogen
Visagiestudio Susanne heeft
een gediplomeerd visagiste en
heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding. Visagiestudio
Susanne werkt met trendy
kleuren en met merken zoals
Pupa Milano en Goldenrose. Deze
zijn beide hypoallergeen en
geven een confortable gevoel en
een prachtige uitstraling.
Visagiestudio Susanne is zeven
dagen per week geopend, ook in
de avonduren. Uitsluitend op
afspraak.

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

ook

nu nog
6% BTW
regeling -

Het kunstwerk mag uiteindelijk
mee naar huis genomen worden. Een
voorbeeldthema is de boom. Er is een
oeroude relatie tussen mens en boom.
Met wortels diep in de aarde en takken als armen naar boven uitgestrekt,

is de boom bij uitstek het symbool
van de verbondenheid. In de
wisseling van de seizoenen komt de
oneindige levenscyclus voelbaar tot
uitdrukking. Opgeven kan via
marlies@kaldenbroeck.nl

Finalisten voor beste hotel
Gasterie Lieve Hemel uit Sevenum en Résidence La Vie En Rose uit Lottum zijn in de running voor de titel Beste
hotel van Nederland. Bij het uitbrengen van een stem wordt een rapportcijfer gevraagd voor vier criteria: sfeer,
klantvriendelijkheid, kamers en prijs/kwaliteit verhouding.
Lieve Hemel won de provinciale
ronde op basis van het aantal stemmen. La Vie En Rose ging door naar de
landelijke finale omdat zij gemiddeld
het hoogste rapportcijfer kregen van
de stemmers. Ook het Maashotel in
Broekhuizen, het Parkhotel in Horst en
Tulip Inn Sevenum streden mee in de
provinciale ronde.
In de finaleronde telt het aantal

stemmen voor 50 procent en ook de
gemiddelde score telt voor 50 procent.
In een tussenstand van 17 juni stond
Gasterie Lieve Hemel met 365 stemmen
en een gemiddeld waarderingscijfer van
9,15 op de derde plek. Beide overnachtingsmogelijkheden vielen al eerder op
bij landelijke en provinciale jury’s: La
Vie En Rose werd in 2011 gekozen tot
beste bed & breakfast van Nederland. In

2012 eindigden ze als tweede. Gasterie
Lieve Hemel eindigde in 2010 bij de
finalisten in strijd om de titel Meest
markante horecaondernemer.
Tot en met 28 juni kan er gestemd
worden voor de landelijke titel. De
uitreiking van de Awards en de bekendmaking van de landelijke winnaar vindt
plaats op 1 juli 01
op Kasteel De Hooge
09
Vuursche in Baarn.
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Schildersbedrijf Van Well
zocht en vond vernieuwing

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

Iedereen kan deelnemen, ook
mensen zonder teken- of schilderervaring. Voor materialen wordt gezorgd.
Na de ontvangst wordt inspiratie
opgedaan tijdens een korte natuurwandeling.

10

van
huis
uit

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Nieuwstraat). Samen met BSO Ark
(4-6 jaar) en BSO Tienerbende (9+)
biedt zij opvang aan alle leeftijdsgroepen.

Schilderworkshop Kaldenbroeck

Doelgroep
Vrouwen, meiden, maar ook
mannen zijn welkom bij
Visagiestudio Susanne.

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

tussen 14.00 en 15.00 uur. De Bende
biedt buitenschoolse opvang aan op
een locatie aan de rand van Horst
(Gasthuisstraat 56 in Horst, ingang

Twan van Well en Michel Creemers uit Vierlingsbeek hebben de handen ineen geslagen en zijn een compagnonschap aangegaan. De heer Van Well zocht een partner, die zich herkende in de kernwaarden van zijn bedrijf.

www.proteion.nl

in dwij w
e b erk
ouw en
vak

alle soorten bestratingswerken
complete aanleg van tuinen + ontwerp
grondwerk
beregening
leveren van bestratingsmaterialen
leveren van beplanting en graszoden
leveren van kunstgras

!

www.whbestratingen.nl
Campagneweg 21, 5964 PH Meterik Tel: 06 - 28 33 01 13 info@whbestratingen.nl

Schildersbedrijf Van Well heeft zijn wortels in Horst.
“In de Steenstraat, waar tegenwoordig een drogisterij zit,
heeft mijn opa een winkel gehad”, zegt Twan van Well,
directeur en eigenaar van schildersbedrijf Van Well, een
familiebedrijf dat sinds 1880 bestaat. “We hebben een
aantal grote klanten en aangezien er geen opvolging
binnen de familie is, heb ik gezocht naar een solide
partner om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.”
Het vernieuwde schildersbedrijf Van Well gaat
naast hun gebruikelijke werkzaamheden extra
diensten verlenen. “We gaan bijvoorbeeld ook
beglazingswerkzaamheden verzorgen, zoals het herstel
bij glasschades of het spuitwerk van kozijnen, ramen,
deuren en wanden. Wij geven garanties op houten
gevelelementen met onderhoudsintervallen van tien jaar.
We leveren nu dus een compleet vastgoedonderhoud”,
zegt compagnon Michel Creemers.

Van Well: “De in april van dit jaar opgerichte
vennootschap zorgt ervoor dat wij een totaalpakket
kunnen blijven leveren voor bedrijven, particulieren en
instellingen. Als we bijvoorbeeld bij de uitvoering van
schilderwerkzaamheden van een dakgoot zien dat deze
vol zit met houtrot, dan is één intern telefoongesprek
voldoende om het in een traject mee te nemen. We
hebben dan bijvoorbeeld geen extra steiger nodig en
besparen daarmee kosten. Dat verschil merkt onze klant.”
Het werkgebied van Schildersbedrijf Van Well breidt
zich uit van Nijmegen tot Roermond en Weert. Bij het
bedrijf werken momenteel 32 medewerkers.

Korverstraat 5, 5961 KL Horst Tel. 077 398 42 20
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Nieuwe adoptieouder
voor Roeffen Mart
A-Z Barbecue & Gourmet Party Services is een nieuwe toesteladoptie-ouder van speeltuin Roeffen Mart in
Grubbenvorst. Directeur en eigenaar Jack Willems heeft een bijzonder motivatie om in het toesteladoptieplan te
stappen.

Kom genieten op ons terras.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

OPEN DAGEN

Iedere zaterdag en zondag
tot einde seizoen oktober

U bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur
U kunt ook op doordeweekse dagen terecht

Jack en Jelle Willems in de speeltuin
Jack Willems: “Toen we het bedrijf
gingen opstarten, waren de kinderen
nog klein. Mijn vrouw en ik werkten
allebei dag en nacht om het bedrijf op
te zetten en te runnen. Wij wonen in
Grubbenvorst en ik kwam regelmatig
met de kinderen naar de speeltuin
zodat ze daar konden spelen en ik
even tot rust kon komen of telefonisch
zaken voor het bedrijf kon regelen.

De kinderen amuseerden zich dan in
de speeltuin. Dat ben ik nooit vergeten. Met het toesteladoptieplan kan ik
wat nuttigs en langdurigs terug doen
voor de speeltuin die me in die tijd zo
goed geholpen heeft.”
A-Z gaat één van de nostalgische
en dus ook onderhoudsgevoelige
speeltoestellen adopteren: het houten
Hobbelpaard aan het begin van de

speeltuin. De speeltuin draait al jaren
op de inzet van vrijwilligers en het
toesteladoptieplan, waarmee organisaties, die zich betrokken voelen
bij het duurzaam ondersteunen van
de speeltuin, een toestel kunnen
adopteren.
A-Z Barbecue & Gourmet Party
Services is de twaalfde adoptie-ouder
van Roeffen Mart.

Super Supermarkt Keurmerk voor Jumbo Phicoop
Jumbo Phicoop in Sevenum heeft op 14 juni het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) gekregen. Ondernemer Jac
Philipsen ontving het certificaat uit handen van Harrie ten Have, voorzitter Vakcentrum.

NOG

AANBIEDING

MAAR

4OOP

TE K

Uw eigen chalet vanaff

€ 47.500,Het chalet is te koop op

eigen grond of huurgrond
Beiden met rendementgarantie
ZOMERAANBIEDING
Chalet met 3 slaapkamers en 2 badkamers,
met 318,5 m2 eigen grond en een parkeerplaats.
Normale vraagprijs € 248.500,- nu voor

€ 150.000,-

U kunt het chalet op ons park bezichtigen.

Rendementen en
VAST
RENT E
investeringsmogelijkheden 7,3 E
%
Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan moge-

lijkheden om de door u te verrichten investering optimaal te laten
n
k ht
renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte
recreatiegrond en chalet dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel van elk jaar zodat u uiteraard ook zelf met uw
gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in onderling overleg
met u geheel afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen.

Ten Have sprak onder meer zijn
waardering uit voor de recente investering in het gebouw en de werkplekken die worden geboden aan Wajong
jongeren. Wethouder Paul Driessen
onderstreepte het belang van die lokale
betrokkenheid. Het SSK is een nieuw

keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het is geen eenvoudig keurmerk
om te behalen en Jac Philipsen is dan
ook trots op het behaalde resultaat:
“Onze klanten weten wel dat we graag

lokaal het verschil maken. Klanten vertrouwen er op dat zij onder andere hun
verse boodschappen doen in een winkel
met oog en zorg voor een duurzame
maatschappij. Het keurmerk maakt voor
iedereen zichtbaar dat dit vertrouwen
terecht is.”

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57
M 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl
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Gebaseerd op ervaring topschaatsers

Workout in de buitenlucht
De warme zomerdagen staan voor de deur. Dan is het niet alleen heerlijk toeven in de zon
op het terras. Net voor de zomervakantie kunnen enthousiaste sporters aan de slag met een
heel nieuwe groepsfitnessprogramma: Disq. Sportinstructrice Nancy Hendrikx van anco lifestyle
centre vertelt: “Het is een bijzondere aanvulling op je persoonlijke training.”

systeem”, aldus Nancy. Deelnemers aan het
groepsfitnessprogramma genieten van de gezonde
buitenlucht, de zon op hun hoofd, de natuur en
een koel briesje. “De training vindt plaats onder
begeleiding van een speciaal opgeleide instructeur
in een groep van maximaal vijftien deelnemers”,
zegt Nancy.

Altijd op je eigen
niveau trainen

a

train je door middel van disks die je op je heupen
plaatst. Met een enkelband verbind je ze met
je enkels. Het is een compleet nieuw trainings-

Iedereen kan resultaat
bereiken..
“Een training met Disq zorgt ervoor dat
deelnemers sneller fit worden, hun conditie met
sprongen verbeteren, hun spieren opbouwen
en het helpt hen om het vetpercentage te
verlagen. Daarnaast zorgt het voor een unieke
ervaring in een leuk team”, zegt Nancy.
“Door de instelbare en constante weerstand
is iedereen in staat om op een individuele
intensiteit te trainen. Hierdoor kan iedereen
resultaten bereiken.”

vrijdag 28 juni - anco lifestyle centre

introductiedag DISQ Group
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Disq is een combinatie van het beste van
twee werelden: cardio- en krachttraining.
“In een full body workout van 45 of 60 minuten

Het Disq-trainingssysteem bestaat uit twee
disks die door middel van een verstelbare
riem zijn bevestigd aan de heupen. De riem
wordt ook aan de enkels van de deelnemer
vastgemaakt. “Op de disq stel je eenvoudig je
eigen weerstandsniveau in, zodat je altijd op je
eigen niveau traint. De weerstand vergroten zorgt
ervoor dat je jezelf en je lichaam blijft uitdagen.
Een groot voordeel van het trainingssysteem is dat
je je hele lichaam traint en veel bewegingsvrijheid
hebt”, zegt Nancy.
De disq-lessen zijn ontwikkeld door exschaatser Robbert Boekema: “Tijdens trainingsweekenden verbleven we meestal op afgelegen
plaatsen, waar geen fitnessclub was om te trainen.
Ik zocht naar een mogelijkheid om buiten te
trainen, zonder alle fitnessapparaten uit de club
mee te slepen. Het idee is ontstaan tijdens een
skivakantie. Toen ik aan het koord van mijn skipas
trok, dacht ik: Hé, dit is het! Dit is de oplossing.”
Anco lifestyle centre behoort bij de eerste drie
lifestyle centra in Nederland die met het nieuwe

programma aan de slag gaan. “Het is speciaal
voor mensen die graag in de buitenlucht willen
trainen. Dat kan bij ons”, zegt directeur Patrick
Bierens van anco lifestyle centre.
Nancy: “Ik zag een filmpje op de beurs
(http://youtu.be/Mw_Z3nwKfTI, red.) en
was meteen enthousiast. Inmiddels ben ik
gecertificeerd om lessen te mogen geven. In de
buitenlucht trainen, dat ligt mij wel. De disks op
je heupen doen me denken aan het systeem
dat skiërs gebruiken voor hun skipas, dat vind ik
wel lachen.”

GRATIS

PROEFLESSEN*

09:15 - 10.15 uur
10:15 - 11.15 uur
13:30 - 14.30 uur
14:30 - 15.30 uur
18:30 - 19.30 uur
19:30 - 20.30 uur

* Deelname aan de gratis proeﬂessen op vrijdag 28 juni is zowel voor leden als
niet-leden van anco lifestyle centre. Iedereen is welkom. U kunt zich uitsluitend
telefonisch aanmelden of bij de receptie.

Zorg dat u zich tijdig meldt, want VOL = VOL

Venrayseweg 114 Horst aan de Maas • Tel. 077 - 398 35 53
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Reactie op artikel uit HALLO van 30-05-2013

‘Geen schapen meer op dijken’
Ik ben de schapenhouder uit het artikel en ben er van overtuigd dat er
sprake is van ambtelijke willekeur. Ik ben een pionier in onderhoud met
schapen op de kades. Ik heb de eindoplevering van de dijken meegemaakt
en ken de gevoelige plekken met betrekking tot veiligheid. Overal waar ik
probleempjes zag, overlegde ik direct telefonisch met het Waterschap.
Vaak moest ik zelf problemen oplossen, omdat zij niet bereikbaar waren.
2011 was goed verlopen, geen
klachten en goed nagemaaid. Het
namaaien had een egaliserende
functie maar werd door het waterschap naar de prullenbak verwezen.
De kosten waren voor mijn rekening.
De aanbesteding voor 2013 verliep
op een onbegrijpelijke wijze . Alleen

.

via de ambtelijke willekeur is dit
verklaarbaar. Ik heb met veel kosten
en moeite duizend schapen de winter
door gehouden in de rekenschap dat
ik de dijken weer mocht begrazen. In
januari werd pas duidelijk dat dat niet
mocht. De gunning verliep niet soepel.
Nadat ik contact opgenomen had met

de gegunde aannemer werd mij verteld
dat het Waterschap geen schapen
wilde, omdat die te duur zijn. Ik sta nu
aan de kant met mijn schapen en moet
dure maisvoeren en goed fokmateriaal
voor een executieprijs aan de markt
aanbieden. Bescherming tegen het
water is uiteraard een primair doel van
de dijken, maar de schapen de schuld
geven van het nodig maken van egalisatie van de dijken is natuurlijk onzin.
Nieuwe dijken hebben nu eenmaal
de eigenschap om in te klinken. De
schapen hielpen juist bij het verdichten van de toplaag. Niet de schuld bij

de schapen leggen dus, maar bij de
wispelturige beleidsvoering.
Naast de kosten voor vegetatieonderhoud constateer ik nu dat er
veel meer exploitatiekosten gemaakt
worden. Er loopt nu het hele jaar een
ambtenaar over de dijken, voor een
veel hoger uurtarief dan ik, die zaken
constateert die ik jaren geleden al
aankaartte. Als het waterschap een
goed dijkbeheer wil, kan ze beter
naar de praktijk luisteren en niet
zoveel als autoriteit te werk gaan.
Boudewijn Kooijman, kernfokker
van het Maasduinenschaap

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

Nieuw
assortiment
perkplanten

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Groente en Sla planten

tomaten, komkommer, paprika,
kruiden planten, winterprei, enz.
Nieuw ras spruitkool (harde soort).

Top kwaliteit, lage prijzen
eigen kweek

Fruitbomen struiken
goede smaakvolle rassen en ziekte
tolerant speciale rassen voor
particulieren teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

€ 0,10 per stuk

pachysandra €0,80 - 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

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

6 vaste planten

€ 10,00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

Bespreking Poll week 23

Kinderen met en zonder beperking sporten probleemloos samen
De stelling Kinderen met en zonder beperking sporten probleemloos samen
werd door iets minder dan de helft van onze stemmers met ‘eens’ beantwoord.
Ruim de helft, 55 procent, was het niet eens met de stelling.
Aanleiding voor deze poll was het feit dat dit jaar voor het eerst kinderen
met een beperking deelnemen aan KinderVakantieWerk Horst. Daarnaast zijn
er meerdere sportverenigingen in Horst aan de Maas die sporten voor mensen
met een beperking aanbieden, onder het motto om kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zo veel mogelijk aan de maatschappij deel te
laten nemen. Toch roept de combinatie tussen kinderen zonder beperking en

kinderen met een beperking vragen op bij veel stemmers: hoe gaat het dan
in de praktijk? Krijgen de beperkte kinderen meer begeleiding? Gaat dat niet
ten koste van de kinderen zonder beperking? Ook kunnen de kosten die extra
begeleiding of aangepaste materialen nodig hebben, voor veel verenigingen
een zware last zijn.
Daarentegen zouden gecombineerde sportclubs ervoor zorgen dat kinderen
met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. Clubs hebben ook een maatschappelijke functie en daar zouden lessen voor kinderen met een beperking
ook bij kunnen horen.

Dialect hoort in het lesaanbod
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Sevenums dialect, het Horster en het Meerloos. Horst aan de Maas telt
zestien kernen en bijna net zoveel dialecten. De Raod veur ‘t Limburgs lanceerde
onlangs een website voor Limburgse spelling. Handig wanneer je graag foutloos
dialect wilt schrijven. Nog beter zou het zijn wanneer dialectles standaard zou
worden opgenomen in het vakkenpakket op de basisschool. Zo voorkom je dat
straks niemand meer dialect spreekt en behoud je het cultuurgoed. Limburgse
dialecten worden regelmatig gebruikt in optochten of uitnodigingen. Zou je in

het Nederlands net zoveel spelfouten accepteren?
Aan de andere kant kennen onze dorpen steeds meer immigranten, mensen
die nooit dialect (hebben leren) spreken. Moet je die kinderen dan lessen op
gaan dringen? Is het bovendien niet gewoon een feit dat dialect langzaam maar
zeker gaat verdwijnen? En is een uniforme spelling van zoveel dialecten wel
te handhaven? Onze docenten hebben het al druk genoeg, dialectlessen zijn
gewoon overbodige luxe. Dialect hoort in het lesaanbod. Wat vindt u?

Kop
Buurtsuper
Tekst
“Er
is eigenlijk al heel veel in
America, wees je daar bewust
D!rk
Reacties:
van
en maak er gebruik van”,
www.hallohorstaandemaas.nl
stelde
Ben van Essen, voorzitter
van Stichting Gezondheidscentrum America maandagavond
tijdens een bijeenkomst in het
dorp. “We zijn rijk. Maar het
dorp, dat zijn wij zelf. We
moeten er dus ook zelf iets voor
over hebben.”
Dezelfde discussie als in
America, die kan men ook
houden in Lottum, Kronenberg,
Broekhuizen, Hegelsom. Eigenlijk
alle dorpen in onze gemeente
kampen of gaan kampen met
vergrijzing, ontgroening en het
verlies aan voorzieningen. Waar
Van Essen volgens mij op doelde
toen hij zei: ‘Het dorp, dat zijn
wij’, is de gunfactor die mensen
moeten tonen, willen ze de
voorzieningen in het dorp
behouden. Nou ga ik, vrees ik,
tegen een heilig huisje schoppen, want hoewel bijna iedereen
die ik het vraag de buurtsuper,
fietswinkel of bakker in het dorp
graag wil behouden, spreek ik
ook regelmatig mensen die voor
wekelijkse boodschappen
uitwijken naar de grotere
supermarkten in de regio. Die
tandarts waar men zo lang voor
gelobbyd heeft, zou je daar naar
overstappen? “Nee, mijn huidige
tandarts is prima.”
Je moet winkeliers in dorpen
tegemoetkomen: die gunfactor
van de lokale bevolking moet er
zijn. De buurtsuper kan niet
leven van ‘vergeten boodschappen’ alleen. Maar is die gunfactor nog wel reëel? Zijn winkels
echt belangrijk voor de leefbaarheid van kleine dorpen of is dat
een stereotype? Moet het gros
van de bevolking zijn patroon
veranderen en alsnog in het
dorp gaan winkelen, zodat de
paar ouderen of de mensen
zonder auto, die het echt nodig
hebben, kunnen blijven profiteren van de lokale middenstand?
Of is de tijd van dorpsbakkers
eigenlijk al ten einde en
proberen we deze krampachtig
in stand te houden? Kunnen we
voor die paar mensen niet beter
een vrijwilligers-boodschappendienst regelen?
Daarentegen, ik snap ’t wel.
Mijn wekelijkse boodschappen
doe ik nooit in het dorp, maar zo
af en toe wat extra’s halen in de
buurtsuper zorgt wel voor dat
heerlijke vakantiegevoel dat een
kleine winkel zo goed kan
oproepen.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 24) > Gemeente reageerde te krampachtig op asbestvondst > eens 60% oneens 40%

Nieuws
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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

GREENDRIVE STARTER VAN
HET TWEEDE KWARTAAL

De tweede starter van het kwartaal van 2013 is Erwin Michiels
uit Oostrum. Hij kreeg met zijn bedrijf Green Drive de beste
beoordeling van de jury. De prijs is bedoeld als een steuntje in
de rug voor de startende ondernemer. Rabobank Horst Venray,
Gemeente Venray en het Venrays Ondernemers Platform zijn
de initiatiefnemers van deze prijs. De winnaar dingt ook mee
naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar.

V

an beroep is Erwin Michiels eigenlijk vrachtwagenchauffeur,
maar door een bedrijfsongeval kan hij niet meer achter het
stuur zitten. Hij heeft wel vervangend werk, maar dat is toch
iets anders dan op jezelf zijn in de cabine met de ruime blik op
de snelweg. Hij bedacht uiteindelijk dat het wel een idee was om een gewone fiets aan te passen tot een elektrische fiets en ging op zoek naar de
mogelijkheden. Via internet en een aantal telefoontjes, kwam hij te weten
dat een gewone fiets ombouwen tot een elektrische fiets al wordt gedaan. Dat was voor hem onbekend. Hij ging op zoek naar een leverancier
van de ombouwsets en vroeg een paar proefmodellen om te testen. Hij
had geen ervaring met het ombouwen en het resultaat en kon dan ook
geen fikse bestelling doen. Maar al snel wist hij dat dit hem zou lukken en
had hij vertrouwen in het gebruik en duurzaamheid van deze methode.

Nieuw adres voor het
Rabobankkantoor in Horst-Centrum
Onlangs is het kantoor in Horst-Centrum verbouwd.
Naar aanleiding van deze verbouwing heeft het kantoor een
nieuw adres gekregen. Het nieuwe adres van dit kantoor is
Kerkeveld 21.

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 eerstvolgende
inloop avond is op
vrijdag 28 juni op ons
kantoor in HorstCentrum. Onze
Bedrijven Adviseurs
staan van 16:00 uur
tot 19:00 uur voor u
klaar.

Uw vermogen in
goede handen!

A

l een aantal jaren is duidelijk dat het kantoor te groot is
geworden voor het aantal bezoekers. Steeds meer klanten
maken gebruik van de virtuele kanalen die de Rabobank
biedt. Voor Rabobank Horst Venray stond vast dat ze in
het centrum van Horst aanwezig wilde blijven. Maar in een kleiner
jasje. De Rabobank is daarom vanaf 2 mei gebruik gaan maken van
het pand aan de zijde van de parkeerplaats.
De ingang van het kantoor bevindt zich niet meer aan de winkelstraat, maar in de doorgang aan de zijde van de parkeerplaats
(vanaf de winkelstraat te bereiken via het gangetje). De faciliteiten
op het kantoor blijven voor u hetzelfde. Zo kunt u in het kantoor
aan Kerkeveld 21 blijven pinnen, uw geld en sealbags storten, uw
betaalopdrachten inleveren en gebruik blijven maken van de muntrolautomaat. En uiteraard staan onze mensen voor u klaar om u te
helpen met uw bankzaken!

Yolanda Custers, accountmanager Private Banking Rabobank Horst Venray
077 389 84 00 - privatebanking@horstvenray.rabobank.nl - www.rabobank.nl/horstvenray

Winnaars BankBattle verzilveren hun prijs

O

p maandag 8 april gingen 24 basisscholen uit regio Horst aan de Maas en Venray
de strijd met elkaar aan. De leerlingen moeten door het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van allerlei vragen de BankBattleKluis kraken.
De klas die dat het snelste doet, wint een mooie prijs!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

En de winnaars zijn…
De geheime code werd het snelst gekraakt door team 1 van basisschool De Twister uit Horst, team
1 van basisschool De Kameleon uit Grubbenvorst, basisschool Megelsheim uit Meerlo en basisschool De Kruudwis uit Venray. Ze wonnen een bioscooparrangement met de hele klas!

PRIVATE BANKING
BIJ RABOBANK
HORST VENRAY

Een middagje bioscoop
Op donderdag 13 juni was het zover; basisschool De Kruudwis en basisschool De Twister verzilverden hun prijs. De twee klassen brachten een bezoek aan de bioscoop. In een speciaal voor hen
gereserveerde bioscoopzaal keken ze de 3D film EPIC. In de film gaat Mary Katherine in het bos op
zoek naar haar vader, waar ze verkleind wordt. Ze ontdekt het miniscule Bladervolk en helpt hen
met de strijd tegen de boosaardige Boggans.
Op donderdag 20 juni verzilveren basisschool De Kameleon en basisschool Megelsheim hun prijs!

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met
de afdeling Private Banking
van Rabobank Horst Venray
via 077 389 84 00 of kijk voor
meer informatie op
www.rabobank.nl/horstvenray

KORT NIEUWS
De bouw van het
jeugdhuis in Hegelsom
heeft vertraging op gelopen. Rabobank Horst
Venray is voornemens
bij dit gebouw een
geldautomaat te plaatsen. Helaas zijn wij door
de stagnatie van de
verbouwing, genoodzaakt het plaatsen van
de geldautomaat uit te
stellen naar een later
moment. Tijdens de
kermis is daarom geen
geldautomaat in het
centrum van Hegelsom
aanwezig. Excuses voor
het ongemak.
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Reiniging en inspectie riolering

Het kan een beetje spatten!
Op donderdag 20 juni zal de firma Van der Valk & De Groot starten met het reinigen van de
riolering in onze gemeente.
Hierbij wordt met hoge druk water door de rioolbuizen gespoten waardoor u mogelijk geborrel
kunt horen in de afvoeren van het toilet, de
keuken, de douche en de schrobputjes. Ook kan
het gebeuren dat stankafsluiters (sifons) worden
leeggezogen of dat een klein beetje water uit
de afvoeren spat. Dit is meestal relatief schoon
water. Na het reinigen van de riolering wordt
een camera-inspectie uitgevoerd door de firma
Van den Akker om de toestand van de buizen
en putten in beeld te brengen.
De werkzaamheden vinden plaats in de kern
Grubbenvorst in de periode van 20 juni t/m
19 juli.
Om schade en stank te voorkomen, kunt u de
volgende maatregelen nemen:
• de afvoeren van wasbakken e.d. dichtzetten

met de bijbehorende stop, of er een handdoek of dweil overheen leggen en er een
zwaar voorwerp op plaatsen.
• het deksel van het toilet dichtmaken en er
een zwaarder voorwerp op plaatsen.
• als de werkzaamheden gereed zijn, de sifons
weer vullen met water door de kraan even
open te zetten. Denk dan ook aan de sifons
voor de afvoer van de wasmachine en de
verwarmingsketel.
De direct aanwonenden zijn inmiddels nader
geïnformeerd via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen
met de projectcoördinator van Van der Valk & de
Groot, dhr. Bert Augustin, 06 – 525 88 011.

Extra avondopenstelling burgerzaken in de zomermaanden
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode op donderdag. Vanaf 6 juni is de afdeling Burgerzaken open van 16.00 uur tot
20.00 uur. Dit betreft de data 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.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat 36
Hofweg 28a
Griendtsveen
Bestemmingsplan
Ontwikkellocaties woningbouw
Hogere Grenswaarde St.
Barbarastraat, Sphagnumweg,
Lavendellaan, Kanaalweg
Horst
Venloseweg 110
Afhangweg / Melatenweg
Kreuzelweg 33
Gebr. van Doornelaan 68

Dr. Lemmenstraat 29
Herstraat 53
St. Maartensweg 24
Dijkerheideweg 3 en 9
Dr. van de Meerendonckstraat 4
Sevenum
Jacob Merlostraat 1
Industrieweg 22
Markt 28
Lottum
Broek 20
Zandterweg 14
Horsterdijk 26
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
Meerlo
bestemming
Keuter 3
Beleidsregels Terug- en
invordering WWB, IOAW
Melderslo
en IOAZ en invordering
Vlasvenstraat 7
boetes gemeente Horst
aan de Maas
Meterik
Crommentuijnstraat 67

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.

Binnen één week
vierden twee
echtparen in de
gemeente Horst
aan de Maas hun
60 – jarig huwelijksfeest.
Op 7 juni bezocht
burgemeester van
Rooij het echtpaar
Poels – Huijbers
in Melderslo
(foto boven) en op
14 juni toog hij
naar Swolgen om
het echtpaar
Theeuwen –
Vullings (foto
onder) persoonlijk
te feliciteren.
Hij overhandigde
aan beide paren
de gebruikelijke
cadeau’s.

Ad Jansen vierde afgelopen dinsdag het feit dat hij maar liefst 50 jaar op de weekmarkt in Horst staat.
Wethouder Birgit op de Laak verraste de marktkoopman uit Best met een bloemetje.

Weekendafsluiting A73 Venray-Horst-Noord

Let op! Gedeelte A73 dit
weekend afgesloten
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 21 juni van 21.00 uur tot maandag 24 juni 06.00 uur
onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73.
Het asfalt en de voegovergangen van viaducten worden vervangen.In verband met
deze werkzaamheden is de A73 afgesloten
tussen Venray en Horst-Noord, in de richting
van Venlo.
Weggebruikers moeten rekening houden met
omleidingsroutes, een langere reistijd en extra
drukte.

Afsluitingen
• A73 tussen Venray en Horst-Noord richting
Venlo.
• Oprit 9 Venray naar de A73 richting Venlo.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk
op www.rijkswaterstaat.nl, of bel met de gratis
informatielijn 0800 - 8002.
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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.

#7 PRINCIPES
“Waar staan jullie eigenlijk voor?” Dat is een vraag die we als CDA vaak
krijgen. Wij hebben zeven principes om duidelijk te maken wat wij
belangrijk vinden en hoe we over oplossingen voor vandaag en morgen
denken.
1 De samenleving, niet de overheid:
Wij willen een gemeente die naast
u staat in plaats van tegenover u.
2 Wij zien een taak voor iedereen.
Iedereen heeft een taak: je werkt,

je doet vrijwilligerswerk of volgt een
opleiding. Wie niet kan, verdient
ondersteuning.
3 Een eerlijke economie.
Familiebedrijven en kleine onder-

nemers staan hoog in het vaandel.
Werken en sparen wordt beloond,
gezinnen zijn geen melkkoe.
4 Tegen de profiteurs. Voor wat, hoort
wat. Profiteurs staan we niet toe.
5 De familie is ons fundament. Waar
mensen voor elkaar zorgen en
verantwoordelijkheid nemen.
6 Een zelfbewust Nederland
verbonden met Europa. Europa is

versterkend voor onze economie
en werkgelegenheid, zeker in onze
euregio. Maar met een harde grens
tussen wat Brussel wel en niet
bepaalt.
7 De toekomst van onze kinderen.
Keuzes maken voor de lange termijn
boven de korte termijn, voor onszelf
en vooral voor de toekomst van onze
kinderen.

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

Op deze zeven principes kunt u
ons aanspreken en een nadere invulling voor Horst aan de Maas met ons
bediscussiëren. Wij horen graag van u!
Marlies Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten

vrijdag
21 juni en
zaterdag
22 juni

Gratis
USB-stick

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

Alles-in-1
Basis voor

45,-

p/mnd

Telfort adviseur:

TVI Computers
Venrayseweg 10
5961 AG Horst

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719
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Stichting Siham presenteert zichzelf

Nieuwe stichting wil integratie in
Horst aan de Maas bevorderen
Debbie van Dongen, voorzitster
De nieuwe stichting Stimulatie Integratie Horst aan de Maas (Siham) hield op woensdag 19 juni een open dag,
waarbij haar plannen werden gepresenteerd aan de gemeenschap. Inwoners van de gemeente Horst aan de Maas van Siham, heeft een scala aan ideeën
voor de bevordering van de integratie
worden in contact gebracht met de nieuwkomers onder hen.
in de gemeente. De stichting, die vijf
bestuursleden en vijftien vrijwilligers
telt, kwam voort uit een samenwerking tussen vrijwilligers die al eerder
met de doelgroep van nieuwkomers te
maken hadden. Door het verdwijnen
van een voormalige stichting, hadden
deze nieuwkomers geen plek meer
om naar toe te gaan voor begeleiding.
Om deze mensen niet uit het zicht te
verliezen, werd Siham opgericht.
Debbie vertelt dat het niet uit
maakt hoe lang nieuwkomers al in
Nederland zijn. De mensen die net
in Nederland komen wonen, krijgen
eerst anderhalf jaar begeleiding van
stichting Vluchtelingenwerk. Daarna
kunnen zij voor hulp terecht bij stichting Synthese.
Waar stichting Synthese de hulpverlening verzorgt, houdt Siham zich
vooral bezig met het wegwijs maken
van nieuwkomers in onze gemeente.
Dit willen zij bereiken door laagdrempeligheid, wekelijkse inloopmiddagen,
en “hopelijk uiteindelijk door menging
met de andere inwoners van Horst aan
de Maas.”

Voor zelfredzaamheid
zorgen
Siham begeleidt op het moment
zo’n twintig tot veertig nieuwkomers, waarvan de één meer begeleiding nodig heeft dan de ander.
Zo zijn er buitenlandse vrouwen van
Nederlandse mannen, maar ook voor-

malig vluchtelingen uit Birma, Buthan
en Congo. Siham bestaat volgens
Debbie uit vier onderdelen: scholing,
maatschappelijke begeleiding, advisering en administratieve hulpverlening.
De activiteiten variëren daardoor van
Nederlandse taallessen tot coaching
en bemiddeling bij zorgtrajecten. Door
een beetje extra begeleiding, wil
Siham voor zelfredzaamheid zorgen.
Door haar studie maatschappelijk
werk en een interesse voor culturen en
de verschillen hiertussen, ziet Debbie
de noodzaak van begeleiding bij integratie: “Als je de taal niet spreekt, ben
je praktisch analfabeet als nieuwkomer. Het is alsof je weer kind wordt
en alles opnieuw moet leren. Dit is
zwaarder dan je denkt.” Doordat er
onder de vrijwilligers ook een docent
is aangesloten, kan Siham ook taallessen verzorgen. Daarnaast worden
met de nieuwkomers kleine uitstapjes
gemaakt om de omgeving te leren
kennen of om te weten te komen hoe
de feestdagen worden gevierd. Op
deze manier wil Siham hen naast kennis, ook ervaring meegeven.
Tijdens de open dag op 19 juni in
basisschool de Weisterbeek in Horst
presenteerden de aangesloten mensen
hun land van afkomst aan inwoners
van Horst aan de Maas. Deze presentatie is behalve een kennismaking
ook een eerste stap naar interactie.
“Want dat is waar het om draait,” zegt
Debbie. Zij hoopt door de stichting te
bereiken dat deze mensen zich thuis
gaan voelen in onze gemeente en dat
zij gezien worden door de inwoners
van Horst aan de Maas.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Nu ook
lidmaatschap
per 4 weken mogelijk!
www.ancolifestylecentre.nl

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

Aanmelding geopend

KnopenLopen
Kulinair

Acht jongens en meisjes van basisschool De Doolgaard uit Horst deden vrijdag 7 juni mee aan het minibridgetoernooi in Venray. De leerlingen van groep 8 kregen het afgelopen jaar de eerste beginselen van het bridgespel
geleerd door Piet Driessen en Aad Overduijn, beiden lid van bridgeclub Horst.

Voor de derde keer vindt op zondag 1 september KnopenLopen
Kulinair plaats, georganiseerd door stichting KnopenLopen Sevenum in
samenwerking met lokale telers en horecagelegenheden. Aanmelden
voor de wandeling kan tot 21 augustus.
KnopenLopen Kulinair bestaat uit
een wandeltocht van twaalf kilometer
die tussen 10.00 en 12.00 uur vertrekt
in Kronenberg. Tijdens de wandeling
worden gerechten op verrassende

locaties aangeboden. De wandeling is
dagvullend. De tocht is niet geschikt
voor personen met kinderwagens, rolstoelers en scootmobiels. Aanmelden
kan via www.knopenlopen.nl

UsMa organiseert

WipeOut in Horst
Jongerenorganisatie UsMa bouwt op vrijdag 21 juni een grote
WipeOut-baan op in Horst. Vanaf 19.00 uur kan de jeugd zich uitleven op
deze baan bij het OJC Niks-gebouw.
WipeOut is een bekende tv-show,
waarbij de deelnemers een parcours
afleggen. Onderweg moeten de
deelnemers diverse hindernissen
zien te bedwingen. Jongeren tussen
tien en veertien jaar oud mogen in

Horst proberen aanstaande vrijdag
zo’n zelfde parcours af te leggen. De
organisatie herinnert de deelnemers
eraan niet te vergeten hun zwemkleren mee te nemen. De activiteit duurt
tot 22.00 uur.

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!

Knip uit en neem mee!

GRATIS

ZONNEBRIL

OP STERkTE

den drie koppels uit Horst bij de eerste
twintig.
De bridgeclubs uit Horst en
Grubbenvorst hebben de smaak te pakken en beginnen daarom in het najaar

met een beginnerscursus bridge.
Voor meer informatie over de cursus,
bel naar Mieke Verstraelen op
077 463 14 06 of kijk op
www.nbbclub sites.nl/club/23018

Ik doe mijn
boodschappen
online

VOORDEELCOUPON

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

De Nederlandse Bridgebond sponsorde het lesmateriaal voor de minicursurs. Aan het minibridgetoernooi
namen honderd leerlingen deel.
Na zes ronden van drie spellen eindig-
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Acties zijn geldig vanaf 13 juni t/m 13 juli 2013. Vraag naar de voorwaarden.

Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst
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Regiokampioenschappen bij Wittenhorst
Ruiterclub Wittenhorst uit Horst organiseert op zaterdag 29 en zondag 30 juni haar jaarlijkse ruiterfeest. Op zaterdag zijn de kampioenschappen voor verenigingen en zondag 30 juni komen de
reguliere dressuur- en springrubrieken voor paarden aan bod. Het ruiterfeest vindt plaats op het ruiterterrein in Horst.
Voor elke dressuurklasse is het
mogelijk om een tweede proef te
rijden. Voor de klassen Z2 en ZZ-Licht is
deze tweede proef een kür op muziek.
Voor de springruiters is dit jaar naast
de gangbare rubrieken ook de 1,40
meter-rubriek uitgeschreven. Ook is

er een rubriek progressief springen in
handicap voor alle klassen.
Op zaterdag 29 juni worden de
kampioenschappen voor verenigingen gehouden. Ruiterclub Wittenhorst
heeft de taak op zich genomen om
deze kampioenschappen te organise-

ren. Vier- en zestallen van pony’s en
paarden komen aan de start komen.
Ze strijden in diverse klassen om de
kampioenstitel. Ook wordt bij de
paarden en pony’s gestreden om de
titel Verenigingskampioen van Limburg.
Bij de verenigingskampioenschappen

komen van elke club vier springruiters aan start, waarvan de beste drie
resultaten tellen. Daarnaast komen vier
dressuurcombinaties aan start, waarvan
alle vier de resultaten tellen. Als de
uitslagen van de dressuur bekend zijn,
wordt pas gestart met het springen van

de verenigingscombinaties. Er is dan
meteen duidelijk hoeveel balken er wel
of niet mogen vallen om kampioen te
worden.
Op zaterdag 29 juni worden ook de
Rabo Regionale Selectiedagen georganiseerd.

Ook voor onderhoud en reparatie
van uw aanhangwagen
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

MEER KOPEN = MEER KORTING

*

Tijdens de 46e Wandeldriedaagse in Horst liepen honderden wandelaars, kinderen en begeleiders
drie dagen 5, 10 of 15 kilometer. Op zondag kwamen alle groepen in defilé naar het centrum van Horst,
waar de prijzen uitgereikt werden door wethouder Loes Wijnhoven van gemeente Horst aan de Maas en
deken De Graaf Woutering.
Voor meer foto’s van de intocht, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

1 stuk

4 stuks
2 stuks 3 stuks of meer

25% 30% 40% 50%

Autocross in Horst
AutoCrossClub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 23 juni de zesde wedstrijd om het ASUZ
kampioenschap. De wedstrijd wordt gereden op het circuit aan de Peeldijk in Horst en begint om 11.00 uur.

* tenzij anders aangegeven

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

nu meT € 8.500,- koopsubsidie*

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks
onderhoud en energiezuinig (energielabel A).

Comfortabele patiobungalows

Aan de start komt de jeugd van 12
tot en met 15 jaar in de juniorcup, het
Nederlands kampioenschap voor jeugd
van 16 tot en met 18 jaar, de crosskarts,
de Keverklasse, de standaardklasse,
toerwagens, de sportklasse, de balkenklasse, sprinters, gastrijders en de

Melderse balkenklasse. Zij strijden om
de Rinus Henraath-wisseltroffee.
Tijdens de racedag komen zo’n 240
auto’s aan de start. Zij strijden in 56
manches om de kampioenschappen.
In de 57e manche strijden de nummers 1, 2 en 3 van elke klasse om het

Superkampioenschap. De inschrijving is
van 08.30 tot 10.00 uur. Het Peeldijkje
is vanaf de Herenbosweg vanaf 09.30
uur afgesloten voor verkeer. Voor meer
informatie, kijk op www.paradijsracers.nl
of bel Ferry Verberne op 06 38 31 59 03.
Parkeren is gratis.

• Slaapkamer en badkamer op de begane grond
• Standaard ruime slaapkamer en berging voorzien van
leidingwerk t.b.v. 2e badkamer op de verdieping
• Patiotuin van ca. 25 m2
• Verkoopprijs v.a. € 204.000,- V.O.N. (incl. € 8.500,- koopsubsidie*)
* Informeer naar de voorwaarden

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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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.

Wim Jenniskens
Koken met

Randy

Zeg je fotografie, dan zeg je Wim Jenniskens. De 68-jarige Horstenaar
heeft een passie voor fotografie. Ook houdt hij van kunst. Gelukkig kan hij
deze twee goed met elkaar combineren. Deze week wordt hij geplukt.

kunst. Wim probeert aparte en mooie
foto’s te maken die hem onderscheiden
van andere fotografen. Daarbij komt
ook zijn andere passie om de hoek
kijken, namelijk kunst. “Fotografie en
kunst zijn voor mij samen één. Kunst
is heel belangrijk in mijn leven. Dan
bedoel ik niet alleen schilderijen, maar
bijvoorbeeld ook muziek. Het is onbeschrijfelijk wat ik in de kunst ontdekt
heb. Ook vind ik het leuk om de kunst
van vandaag de dag te ontdekken. Daar
druipt het succes nog niet vanaf, maar
het is wel erg leuk om te zien”, zegt
Wim enthousiast.

Kunst als
inspiratiebron
Om zijn passie over te brengen op
anderen, is de Horstenaar vrijwilliger
bij het Hobbygilde. Toen hij met de
VUT ging, richtte hij twee groepen op,
waarmee hij geregeld excursies organiseert naar onder andere kunstenaars
uit de regio “Ik vind het hartstikke leuk
om deze groepen te begeleiden. Ik kijk
heel veel kunst en dat is ook een inspiratiebron voor mij. Onze groep heet
‘kunst samen delen’. Het zijn allemaal
kunstliefhebbers. Door er over te praten
en museums te bezoeken, kunnen we
de passie met elkaar delen.”

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.

Aspergetaart

Als je aan Wim vraagt waar hij nog
meer van houdt, dan zegt hij volmondig: de kleinkinderen. “Ik ben de trotse
opa van zes kleinkinderen. Ik doe graag
dingen met ze, zoals door Nederland
reizen met de trein. Ik ben laatst nog
met mijn kleindochter naar Tilburg
geweest. Daar hebben we het museum
De Pont bezocht. Zo kan ik mijn passie
een beetje op hen overbrengen”, vertelt Wim trots. “Ik probeer dingen met
ze te doen die hun ouders niet zo snel
zullen doen. Ik vind het heerlijk om
leuke dingen met ze te ondernemen.
Zo heb ik ze dichter bij me.”
De gelukkige opa hoeft aan zijn
kleinkinderen eigenlijk nooit te vragen
waar ze het liefst naartoe gaan. “Altijd
als ik de vraag stel: waar willen jullie
met opa naartoe? Dan zeggen ze: naar
de keukentjes. In het Limburgs Museum
in Venlo hebben ze een hoekje ingericht met allemaal plastic spullen die
in een keuken gebruikt worden, zoals
banaantjes, vlees, pannetjes en bordjes. Ze kunnen daar geweldig spelen.
Dat is zo leuk om te zien. We zijn er nu
al ongeveer tien keer geweest, maar
ik wil ook dat ze andere dingen zien.
Daarom bezoeken we af en toe andere
steden en bijvoorbeeld museums.
Gelukkig vinden ze dat ook leuk om
met mij te doen.”

voor 4 personen

Benodigdheden:

DINGEN

ONZE AANBIE

• 5 vellen filobladerdeeg
• 100 gram geitenkaas

EEK

VOOR DEZE W

• 1 kilo asperges
• 25 gram boter
• 15 gram verse basilicum
• 125 ml slagroom
• 3 eieren
• peper en zout

Bereiding:
• Laat het filodeeg twee uur
ontdooien in de verpakking;
• maak de geitenkaas schoon en
verwijder de korsten. Rasp de kaas;
• schil de asperges en leg ze in
ruim water;
• zet de asperges met koud water op
het vuur en haal ze van het vuur af
zodra het begint te koken;
• zodra de asperges zinken, zijn ze
goed en mogen ze goed uitlekken;
• verwarm de oven voor op 200°C;
• vouw het filodeeg uit en smelt de
boter in een pannetje;
• bestrijk het filodeeg met de
gesmolten boter;
• vet een ovenschaal in met boter en
bekleed de schaal losjes met het
filodeeg;
• doe de basilicum met de slagroom
in een keukenmachine en pureer
deze tot een homogene massa
ontstaat;
• meng de eieren en geitenkaas door
de slagroom en breng de massa op
smaak met peper en zout;
• schenk de massa in de ovenschaal
en leg de asperges met de kopjes
om en om erbij;
• bak de taart af in 25 minuten.

Fotografie, dat is iets dat Wim al
jaren bezighoudt. Begin jaren zeventig
raakte hij besmet met het fotografievirus. “Ik had een collega die bezeten
was van fotograferen. Op een gegeven
moment sloeg bij mij de vonk ook
over en voordat ik het wist, was ik ook
bezeten”, lacht Wim. “In de loop der

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Gratis satésaus

Steelkoteletten

100 gram € 0,85

Kip krokant

4 stuks

€ 5,00

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

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Eet u smakelijk!

Randy

jaren heb ik me ontwikkeld binnen
de fotografie. Ik houd niet zo van het
ambachtelijke. Ik wil iets uitdrukken
met mijn foto’s. Als ik foto’s maak,
maak ik ze om te kunnen exposeren. Zo
hangen er foto’s van mij in de Librije en
in ’t Gasthoês, beide in Horst.”
Trots laat Wim zijn foto’s zien. Echte

Bij 4 kip op stok
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Albert Heijn
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Horst aan de Maas
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HALLO komt naar
je toe deze zomer!

zomertoer ‘13
In een toer door alle kernen van Horst aan de Maas zoeken onze verslaggevers grote en kleine onderwerpen
waar we in ons nieuwsblad aandacht aan kunnen schenken. Heeft u belangrijk nieuws of inspiratie voor een
mooi achtergrondverhaal of portret? Ook u kunt met onze verslaggevers spreken over alle onderwerpen die u belangrijk vindt.
Kom ook en praat mee!

Maandag 24 juni Melderslo

Maandag 22 juli Sevenum

14.00 – 16.00 uur • Grasveld voor de basisschool

14.00 – 16.00 uur • Raadhuisplein

Donderdag 27 juni Hegelsom

Donderdag 25 juli Broekhuizen

14.00 – 16.00 uur • Bij kunstwerk Kippen op Stok

14.00 – 16.00 uur • Bij het Heilige Christoffelbeeld aan de Maas

Dinsdag 2 juli Swolgen

Maandag 29 juli America

14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

Donderdag 4 juli Kronenberg

Donderdag 1 augustus Grubbenvorst

14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

14.00 – 16.00 uur • Grasveld Kloosterstraat, bij standbeeld Melkende non

Maandag 8 juli Tienray

Maandag 5 augustus Broekhuizenvorst

14.00 – 16.00 uur • Speeltuin Pastoor Maessenstraat

14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

Donderdag 11 juli Evertsoord

Donderdag 8 augustus Meterik

14.00 – 15.00 uur • Plein voor De Smelentos

14.00 – 16.00 uur • Plein bij de kerk

Maandag 15 juli Horst

Maandag 12 augustus Meerlo

13.30 – 16.00 uur • De pomp op het Lambertusplein

14.00 – 16.00 uur • Voor het oud-gemeentehuis

Donderdag 18 juli Lottum

Donderdag 15 augustus Griendtsveen

14.00 – 16.00 uur • Parkeerplaats basisschool De Bottel

14.00 – 15.00 uur • Plein bij de kerk
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’We hebben een toffe set neergezet’
Voor Chris Verheijen uit Broekhuizenvorst en de bandleden van Christopher Green kwam de bekroning op een
periode van intensief repeteren op vrijdag 14 juni. Toen stonden ze voor een uitzinnig publiek op Pinkpop. “Het was
echt te gek, een superspannende dag”, kijkt Chris terug.

live. En daarna willen we snel weer een
album uitbrengen. Er ligt al een aantal
demo’s klaar.” Op het grote podium
van Pinkpop speelde Christopher Green
een nummer, Still Running, met Stevie
Ann. Die samenwerking kwam voort
uit het feit dat Christopher Green in
het voorprogramma van de Limburgse
zangeres stond. “Die samenwerking
was superspontaan en beviel prima”,

zegt Chris. Dat niet alleen zij de combinatie konden waarderen, bleek uit
de vele reacties. Daarom wil de band
het duet ook snel uitbrengen op single.
“Wij gaan het deze week nog proberen
op te nemen. En dan sturen we de mp3
naar Amerika, want daar is Stevie Ann
nu. Zij voegt dan daar haar deel toe.
We willen het nummer zo snel mogelijk
uitbrengen”, zegt Chris.

Toetsfraude Dendron
Leerlingen van havo 2 op het Dendron College in Horst moesten op
dinsdag 18 juni een toets Engels opnieuw maken. Reden was fraude bij de
eerste toets, die door de schoolleiding ontdekt werd. Dat heeft de school
in een brief aan de ouders bekendgemaakt.

Christopher Green op het Brand Bier Stage op Pinkpop 2013
’s Ochtends had de band al een
druk programma. Voordat ze op het festival in Landgraaf speelden, werden ze
in Hilversum verwacht in de 3FM-studio,
waar Chris werd geïnterviewd door dj
Giel Beelen. Om 04.30 uur moest de
band daarom al opstaan. “We hebben in de studio ook een nummer met
Stevie Ann gespeeld. Dat moest wel
snel, want we moesten om 11.00 uur
alweer in Landgraaf zijn”, vertelt Chris.

Na een soundcheck was het grote
moment ineens aangebroken. Chris:
“Toen was het ineens ‘oh, we moeten
al klaar gaan staan’. We stonden aan
de zijkant van het podium te wachten
tot Jan Smeets zijn introductie had
gedaan en Eric Corton en Giel Beelen
ons aankondigden. Toen liep de spanning toch wel hoog op. We waren best
nerveus, maar bij het tweede liedje viel
dat weg. Het liep lekker, het publiek

deed goed mee en volgens mij hebben
we een toffe set neergezet.” Het is
weer even wennen, nu het hoogtepunt
van optreden op Pinkpop voorbij is,
geeft Chris toe. “Ik zat thuis en het was
weer gewoon, zo normaal. Ik heb er
zo naar toegeleefd. Maar we hebben
nog een aantal festivals op de planning deze zomer en zijn geselecteerd
voor de Popronde, dus spelen we van
september tot november ook weer veel

Volgens de schoolleiding van het
Dendron College was de toets Engels
“gefotografeerd en verspreid onder
leerlingen.” De school ziet dit als
ernstige vorm van fraude. Toen bleek
dat een groot aantal leerlingen de
toets had ingezien, besloot ze om de
toets ongeldig te laten verklaren. De
schoolleiding laat weten dat de dader
“zwaar gestraft” is. Consequentie van
het ongeldig verklaren van de toets
is dat alle leerlingen uit drie havoklassen de toets opnieuw moesten
maken. “We realiseren ons dat er ook
leerlingen zijn die het slachtoffer zijn

van deze maatregel, maar in dit specifieke geval kunnen we niets anders
dan deze beslissing nemen”, aldus de
sectordirecteur en afdelingsleider in
de brief. In een reactie laat rector Jos
Bierman weten de zaak hoog op te
nemen. “Dit is iets wat koste wat kost
voorkomen moet worden. We hebben dan ook passende maatregelen
genomen.”
Toetsfraude op middelbare scholen krijgt, gezien de recente gebeurtenissen rondom de eindexamens,
steeds vaker extra aandacht van de
schoolleiding.

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 juni t/m zondag 23 juni 2013

2 BAKJES

3.

99

De lekkerste aardbeien, rechtstreeks

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

van Het Aardbeienland!

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2013 t/m april 2014

Aardbeien
Dagelijks vers
1 bakje 2.49
2 bakjes à 500 gram

2 BAKKEN

11.95

2.98

8.99
Van onze ambachtelijke bakkerij
Aardbeienvlaai met slagroom

Slagroomijs ‘Als beste getest’

Dagelijks vers
Middel

Te combineren met verse aardbeien
Literbak

9.95

Graanbranderij
De ijsvogel Arcen
Aardbeien liqorette
14,5%

7.95

Uw sorbette wordt een
ambachtelijke topverwennerij
met deze heerlijke likeur!
1 Fles 35 cl
+1 Mini-likorette
GRATIS op=op

2.95

Jongen Bakkers
Heerlen Limburgse
spelt roomboter
Cakewafels

1.95

Het lekkerste ambachtelijke recept van NL
met échte Limburgse
spelt
Zak 4 stuks

Elke zondag open
van 11.00-17.00 uur

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 23 sept. van 10.30-12.30 uur.
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 16 sept. van 10.30-12.30 uur.
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: di. 17 sept. 18.00 uur.
* BEGINNERS: 12 lessen Start: di.24 sept. 18.00 uur.
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 25 sept. 20.15 uur.
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo. 2 okt. 20.15 uur.
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: do. 3 okt. 18.00 uur.
* TAPAS: 3 lessen Start: ma. 7 okt. 20.00 uur +
wo. 9 okt. 18.00 uur.
* PASTA: 3 lessen Start: do. 10 okt. 18.00 uur.
* VIS: 3 lessen Start: do. 31 okt. 20.15 uur.
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: wo. 11 +
do. 12 dec. 20.15 uur.
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 12 feb . 20.15 uur.
* KOUD BUFFET: 2 lessen wo. 26 + do. 27 feb. 18.00 uur.
* BORRELHAPJES: 2 lessen ma. 10 mrt. + 7 apr. 20.00 uur.
* KINDERFEESTJES op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag.
* PARTYKOKEN:
Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden feestjes voor
groepen van 8-24 personen, gezellig samen kokkerellen
èn eten.

PLUS Lucassen Horst

Informatie en opgave:

Patronaat 13c
5961 TD Horst

www.kookkelder-meerlo.nl

Tel.: 077-3961390

0478-692803 / jose@kookkelder-meerlo.nl
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15 VRAGEN aan Veerle Verbruggen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Veerle Verbruggen
12 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke vriend
heb en dat ik dan samen met een
vriendin van mij aan de
politieacademie studeer. Met diezelfde
vriendin wil ik ook een eigen
dansschool beginnen, op het gebied
van hiphop en moderne dans.
Ik dans zelf nu namelijk al acht jaar.
Als je iets opnieuw zou kunnen doen,
wat zou dat dan zijn?
Het begin van het schooljaar. Dan zou ik

beter mijn best gedaan hebben en
meer punten hebben gehaald, zodat ik
naar het atheneum zou kunnen gaan. Ik
zit nu op het randje, dus het ligt er heel
erg aan wat ik met de toetsweek ga
doen. Ik verwacht van mezelf dat ik
atheneum aan kan, maar ik vind havo
ook niet erg.
Laatst behaalde cijfer op school? Voor
welk vak?
Dat was een 10 voor een wiskunde SO.
Dat is wel een van mijn beste vakken
op school. Ik vind het wel een leuk vak,
niet het allerleukste, maar wel een
interessant vak.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?

Ik zou heel graag een dagje in de huid
willen kruipen van een hele goede en
bekende danseres. Dan zou ik tijdens
die dag veel optredens en wedstrijden
willen doen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er eigenlijk twee: mijn beste
vriendin Noëlle van Dijk en mijn beste
vriend Luc van Kuijck. Ik ken ze allebei
van school: Noëlle zit bij mij in de klas,
Luc niet, maar ik ken hem gewoon van
school.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Het is hier altijd wel gezellig. Je kent
veel mensen, omdat het zo’n hechte
gemeente is. Omdat ik ook in Horst op
school zit, heb ik veel nieuwe mensen
leren kennen binnen de gemeente. Ik
zou hier ook altijd willen blijven wonen,
omdat ik een dorp gewoon heel gezellig
vind.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig en gebruik het
ook heel veel. Iedere dag gebruik ik
Twitter of Whatsapp via mijn telefoon.
Mijn favoriet is Whatsapp, omdat je met
iemand privé gemakkelijk kunt praten,
maar ook met hele grote groepen een
gesprek kan voeren.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is denk ik mijn verjaardag, omdat je
dan gewoon heel veel mensen ziet.
Helaas is niet altijd iedereen er, omdat
ik in de vakantie jarig ben en er veel
mensen op vakantie zijn. Toch is het
ieder jaar heel gezellig.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat iedereen die ik uitnodig er ook echt
is. Er is namelijk altijd wel iemand weg
en dat vind ik jammer!
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was een appje van een hele goede
vriendin van mij, Anne Verstegen. Daar

heb ik een hele speciale band mee,
omdat heel veel mensen denken dat
wij zusjes zijn. We lijken veel op elkaar,
wat we eigenlijk wel leuk vinden. Ze zei
dat ze heel veel van me houdt en dat
ze het leuk vindt dat we zusjes
genoemd werden.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou heel graag een keer op vakantie
willen naar Egypte, om een keer te
zandsnowboarden. Ook zou ik een
nieuwe mobiel kopen en een deel op
mijn rekening zetten. Als ik nog wat
over heb, geef ik dat denk ik aan een
goed doel. Ik weet nog niet precies
welk goed doel, maar dat zoek ik dan
nog wel uit.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik wil heel graag in de vakantie
met een vriendin naar Primark in Essen.
Zelf ben ik daar nog nooit geweest,
maar ik wil er graag een keer naar toe.
Iedereen zegt dat het heel leuk is.
Avondmens of ochtendmens?
Ik denk een avondmens, maar op zich
heb ik ook geen moeite met vroeg op
staan. Heel soms heb ik dagen dat ik uit
kan slapen, maar heel vaak ook niet:
dan ben ik al om half 8 wakker of zo. ’s
Avonds wakker zijn vind ik wel leuker,
ben liever ’s avonds wakker dan ’s
ochtends.
Druk of rustig?
Als ik bij vriendinnen of vrienden ben
dan ben ik wel drukker, omdat ik me
dan op mijn gemak voel. Maar als ik
ergens anders ben, in de klas
bijvoorbeeld, dan ben ik vaak wat
rustiger.
Foto of video?
Liever een foto. Op een video vind ik
mijn stem vaak anders klinken. Als je
dat terughoort dan vind je jezelf vaak
raar klinken, met een foto heb je dat
probleem niet. Een foto kun je langer
bewaren, dus daar heb je langer wat
aan.

Plezier op en rond
het boerenerf!

Pret
ng
voor jod
en ou

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

www.mathpeeters.nl

Fashionably
late
Fashionably late: een
combinatie van woorden die
zeker niet zonder reden
gecreëerd is. Ging ik voorheen
vaak luchtig met dit gezegde
om, nu weet ik wel beter:
stiekem zit er een enorme kern
van waarheid in deze combinatie van woorden.
Non-stop bevond ik me de
afgelopen weken tussen
fashionstudenten en -docenten,
24/7 werkten wij binnen een
hecht team aan een nieuw
fashionmagazine. Een enorme
waterval aan fashion viel de
afgelopen weken dus over me
heen. Dat betekent helaas heel
iets anders dan de vaak
gemaakte clichévooroordelen:
het heeft niets met glitter of
glamour te maken. Het gaat
meer om ontzettend hard
werken en altijd vechten tegen
de klok. Gelukkig voor mij vecht
iedereen binnen deze wereld
tegen dezelfde klok: op tijd
komen zit er voor niemand in.
Stipt op tijd is te vroeg, tien
minuten te laat is op tijd.
Irritant, ik weet het, maar een
gouden regel die niemand hier
binnen en al helemaal niet ’s
ochtend, breekt. Helaas voor mij
werkt dit in het nuchtere Horst
aan de Maas even iets anders.
Daar gelden, voor mijn gevoel,
hele andere regels: vijf minuten
te vroeg is op tijd, in plaats van
vijf minuten te laat. Bij terugkomst in Limburg zet ik meteen
mijn dialectknop aan, maar het
lukt me niet om mijn gewoonte
overal en altijd te laat te komen
uit te schakelen. Vorige week
bijvoorbeeld: een (bijna)
letterlijke wake up call. Een
afspraak om half twaalf met opa
en om twee minuten over half
twaalf hing meneer al aan de
telefoon met de vraag waar ik
bleef. O ja, oeps... Zo gemakkelijk gaat dat te laat komen hier
natuurlijk niet.
Het is maar goed dat Horst
me, met zijn nuchtere instelling,
weer even terug op de juiste
plaats zet. Fashionably late is
leuk onder fashionstudenten,
maar daarbuiten wil ik liever
gewoon mijn vijf minuten te
vroeg instelling uit Horst aan de
Maas weer terug!
Mies

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

Column

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Toddezèk verzamelen inspiratie op
oude frietzak
Twan Relouw (43), René (45) en Geert (50) Verschueren uit Grubbenvorst, ook wel bekend als De Toddezèk,
maken al sinds jaar en dag als trio carnavalshits. Op donderdag 20 juni organiseren zij in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst een workshop om enthousiastelingen te stimuleren tot het schrijven van een liedje.

De vraag die donderdag centraal
staat, is hoe je een goed carnavalsliedje schrijft. René: “We willen mensen

die graag een liedje schrijven, maar
daarbij vastlopen, stimuleren om door
te gaan. We hopen dat iedereen met

tips van ons en elkaar verder komt,
want de liedjesschrijfcultuur mag niet
verloren gaan.”

Het carnavalstrio heeft het
Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer
(LVK) al verschillende keren gewonnen
en wil nu anderen warm maken voor
het schrijven van goede nummers. “We
hopen dat er mensen op af komen die
het leuk vinden om te schrijven en al
bezig zijn. Maar ook mensen die nog
nooit iets hebben geschreven, willen
wij graag verder helpen”, vertelt Twan.

ook anders. Als het maar origineel is.”
De ingevingen voor een nieuw
nummer komen bij De Toddezèk vaak
op de gekste momenten binnen.
“Nadat ik ooit friet had gehaald, schoot
me ineens een leuk idee te binnen. Ik
kon zo snel geen papier vinden en heb
toen op de binnenkant van een frietzak
geschreven.” Nu heeft hij die zak nog
steeds. Vol nieuwe ideeën.

Iedereen met een
origineel idee naar
huis

Zinnen die nog
nooit gebruikt zijn

De workshop begint met een korte
presentatie en gaat verder met het
brainstormen en schrijven van teksten.
Volgens Twan hebben zich al tientallen
mensen aangemeld. “Het gaat erom
dat iedereen met een origineel idee
naar huis kan gaan”, vertelt René. “Het
liefst met een nieuw nummer en een
melodie”, voegt Geert er aan toe.
Het is bij de heren in Grubbenvorst
ook begonnen met aantekeningen
maken en veel woorden uit het dialect
opschrijven. “Je moet ergens beginnen”, zegt René. Hij wordt steeds vaker
door andere schrijvers gevraagd om
naar hun teksten te kijken. “Ik wil niet
zeggen dat wij het goed doen. Het kan

In de jaren dat het trio carnavalsmuziek maakt, hebben ze al veel
zakken en andere papieren verzameld.
Voor René ligt een plastic mapje
met alles er in. “Hier heb ik alles.
Uitgewerkte teksten en zinnen die nog
nooit gebruik zijn”, vertelt hij. “Maar
niet voor anderen. Tijdens de workshop
gaat iedereen zelf brainstormen”, zegt
René.
De Toddezèk zijn dan wel gestopt
met de competitiewedstrijden, ze zullen altijd bij carnavalsmuziek betrokken
blijven. “We willen andere de kans
geven en ze daarbij helpen”, aldus
Twan. Een tweede versie van henzelf
zit er dus niet in. “Het gaat erom dat
iedereen op eigen kracht iets moois
produceert”, besluit het trio.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
• acties geldig van 23 juni t/m 6 juli
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 23 juni koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur
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Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12
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‘Geen foutjes meer op carnavalswagens’
Is het nou road of raod van elluf? En moet er een dakje op de û of juist niet? Spelling van dialectwoorden kan
erg lastig zijn. Daar hoopt de Raod veur ’t Limburgs verandering in te brengen met hun nieuwe site www.limburgsespelling.nl Ook het Zaerums dialect is hier vertegenwoordigd.

Op de site kan men zinnetjes over
een bepaalde dialectklank horen en
de schrijfwijze oefenen. “Het is echt
voor dialectsprekers, om wat je zegt
fatsoenlijk te leren opschrijven.” En
hoewel de spelling van de website niet
altijd overeenkomt met de spelling
in het Sevenumse woordenboek, is
Nel erg blij met de site. “Veel mensen
willen dialect schrijven, bijvoorbeeld in
de carnavalskrant of op uitnodigingen
voor feestjes, maar ze weten niet hoe
het moet. Hopelijk vinden mensen de
website leuk en helpt het bij dialectteksten in de optocht. Sinds het woordenboek wordt het al beter geschreven op
wagens en schildjes, maar dit kan daar
ook nog bij helpen.”
Gedeputeerde Noël Lebens
opende de website op 5 juni officieel.
De spelling van de site is gebaseerd

op de richtlijn Spelling 2003 voor de
Limburgse dialecten. Met zo’n 150
fragmentjes per dialect hoopt de site
de spelregels voor het schrijven van
het dialect uit te leggen. “Toen ik de
site aan mijn kleinkinderen liet horen,
zeiden ze ‘He oma, daat bis dich!’
Ze vonden het maar raar”, lacht Nel.
Waarom ze gekozen heeft om mee te
werken aan de site? “Zo maken we
een beetje reclame voor het Zaerums.
En we helpen er mensen mee qua
spelling. Ik hoop echt dat mensen het
hierdoor niet zo moeilijk vinden om
dialect te schrijven. Het is belangrijk om
het ‘plat’ in ere te houden en dit draagt
daaraan bij.”
De andere dialecten uit Horst aan
de Maas zijn nog niet op de website te
vinden, maar de Raod geeft aan open
te staan voor aanvullingen.

Optocht Kinjer-OLS
Leerlingen van groep 7 van basisschool De Horizon uit Sevenum doen
op 25 juni mee aan het Kinjer-OLS in Stramproy. Op maandag 24 juni
laten de kinderen door middel van een optocht door Sevenum wat zij
hebben geleerd.
De website Limburgse Spelling is
bedoeld om mensen die dialect spreken, te leren het ook goed te schrijven.
Met geluidsfragmenten en taaloefeningen kan men de spelling onder de
knie krijgen. “De specifieke dialectklan-

ken op papier zetten is soms lastig”,
zegt Nel Thijssen-Schouten, schrijfster
van het Sevenums woordenboek en
Sevenumse stem van de website.
Nel werd in mei benaderd door
Silvia Weusten, die namens de Raod

veur ’t Limburgs en de Limburgse
taalfunctionaris een website maakte
over Limburgse dialecten. “Of ik het
Sevenums wilde inspreken. Ik had geen
idee hoe ze het wilden aanpakken”,
geeft Nel toe.

De leerlingen van basisschool De
Horizon hebben hard gewerkt om het
marcheren, schieten, vendelen en
trommelen onder de knie te krijgen.
Daarnaast hebben ze aan hun unifor-

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

Enkele weken geleden ben ik
ziek geweest en de gevolgen
daarvan merk ik nog steeds.
Het afvallen gaat daarom
helaas niet zo snel als ik zou
willen! Het volgen van het
dieet is voor mij verder geen
probleem. Dat komt ook omdat je af en toe gewoon een
boterham met hagelslag mag.

De afgelopen dagen ben ik
voor zaken in het buitenland
geweest. Mijn coaches hadden een beweeg- en eetprogramma voor me gemaakt.
Fantastisch te doen in de
hotels en het personeel vond
het zelfs leuk mee te werken.
Inmiddels ben ik zes weken
met deze actie bezig en al zes
kilo kwijt! Heerlijk! Gezond
voedsel en vijf dagen veel
bewegen verveelt echt niet.
Mijn conditie en weerstand
zijn sterk verbeterd.

Het gaat supergoed! Door
het sporten en het andere
eetpatroon merk ik dat ik
veel meer energie heb.

Ik voel me topfit.
De oefeningen gaan heel
goed, al ben ik soms zelfs een
beetje te fanatiek. Wat ik
verder heel positief vindt is
de begeleiding van de mensen bij anco. Je merkt dat ze
goed met elkaar overleggen,
zodat het eigenlijk niet uitmaakt wie je begeleidt.

De sfeer is er fijn en de afwisseling aan lessen zorgt ervoor
dat het sporten goed vol te
houden is.

Lifestyle coach: Mike

Lifestyle Coach: Linda

Ik kom elke keer graag
bij anco om te sporten.

‘Lang leve je zelf!’
Lifestyle coach: Hans

beweging | voeding | ontspanning | gedrag

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

men gewerkt, zijn er een koning en
koningin gekozen en is er een yell
bedacht. De tocht door Sevenum start
om 11.00 uur vanaf het schoolplein in
Sevenum.
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Sla je Slag-dag
Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum organiseert op zaterdag 22 juni voor de derde keer haar Sla je
Slag-dag. Tijdens deze dag staat de slagwerkgroep met haar instrumenten in de tuin van De Rozenhof in Lottum.
Iedereen is welkom om samen met Drums & Roses muziek te maken.

Grote boerenmarkt
in De Locht
Het binnenterrein van Museum De Locht in Melderslo wordt op 23 juni
omgetoverd tot een boerenmarkt. Bedrijven uit de regio presenteren
zichzelf en hun producten.

De Sla je Slag-dag vorig jaar
Dit jaar wordt de Sla je Slag-dag
voor het eerst georganiseerd in De
Rozenhof in Lottum. Bob Obers, voorzitter van Drums & Roses, licht toe: “In
De Rozenhof wordt tegelijkertijd met
de Sla je Slag-dag ook de Week van de
Potroos gehouden. De rozentuin staat

dan in bloei en overal staan potrozen
van rozenkwekers uit de regio.” Naast
de mogelijkheid voor het publiek om
met Drums & Roses mee te spelen, is
het ook mogelijk om vragen te stellen
over de vereniging of over slagwerk in
het algemeen. “Het doel van Drums &

Roses is natuurlijk om slagwerkmuziek
te maken, maar ook om dit te promoten
en om de jeugd enthousiast te krijgen,”
zegt Bob. De Sla je slag-dag vindt plaats
om 13.00 uur in De Rozenhof, gelegen
aan de Markt in Lottum. De demonstraties duren tot 16.00 uur.

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

www.hetmaashotel.nl

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

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

20% - 50%
korting
op al onze

badkleding
ook op slippers, sandalen
en beachwear!
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl

Op de markt staan bijvoorbeeld
stands met blauwe bessen, diverse
kaassoorten, ambachtelijke worsten,
confitures en likeur. Ook zijn er
bijdragen vanuit Duitsland met
producten van kunstzinnige huisnijverheid. Diverse oude ambachten worden
gedemonstreerd en ook keramisten en
kunstschilders zijn aanwezig.
Er is een grutterswinkel zoals die er

vroeger uit zag. Ook bijzonder tijdens
de markt is de show van kinderkleding
uit grootmoeders tijd. Daarnaast zijn er
muziekoptredens van zanggroep Zingt
Met Bezêj uit Nederweert en blaasensemble De Acht uit Venray.
Het museum is elke dag van 11.00
tot 17.00 uur geopend. Demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.delocht.nl

Zomeravondconcert
Swolgen
Fanfare Vriendenkring uit Swolgen geeft traditiegetrouw tijdens de
laatste repetitie voor de zomervakantie een zomeravondconcert. Het
concert vindt plaats op maandag 24 juni vanaf 20.00 uur.
Tijden het concert van fanfare
Vriendenkring worden als intermezzo
twee jubilarissen van de fanfare
gehuldigd en worden de examenkandidaten in het zonnetje gezet.

De fanfare nodigt iedereen uit om
te komen luisteren naar hun blaasmuziek. Het openluchtconcert wordt
gegeven op de parkeerplaats achter
café-zaal Wilhelmina in Swolgen.

Ruilbeurs in
Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 23 juni terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens de ruilbeurs in het
Peelmuseum is een aantal standhouders present met een grote variatie
aan oude en jonge verzamelobjecten
zoals postzegels, munten, ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes
en balpennen. Er is ook alle gelegenheid om bij te praten.

De ruilbeurs wordt gehouden in
museumgebouw De Kamphut aan de
Griendtsveenseweg 69 in America en
duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor reservering van een tafel of
meer informatie bel 06 20 70 21 73
of 077 464 13 36 of kijk op
www.peelmuseum.nl
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Recensie Amokrunners – Mathias Kraak

Absurde vertellingen
uit een inrichting
Het derde boek van Mathias Kraak (35) uit Horst heet Amokrunners (uitgeverij United PC) en is allesbehalve een
alledaagse vertelling. Het boek over vier schizofrene jongeren in een inrichting is explosief, absurdistisch en
verbaast op elke pagina.
Amokrunners
gaat over vier
schizofrene jongeren, een onderwerp
waar Mathias Kraak
als ervaringsdeskundige over kan vertellen. Hij lijdt zelf ook
aan schizofrenie. Toch
is het boek niet autobiografisch: “Ik heb geen
persoonlijke ervaringen
in dit boek verwerkt.
Mijn eerste boek staat
wel vol met autobiografische dingen.” Mathias
Kraaks eerste boek ging
over schizofrenie en verslavingsproblematiek. Kraak
begon met schrijven toen hij
er achter kwam dat hij geen
grip meer had op de realiteit,
nadat zijn moeder ziek werd
en bij hem schizofrenie werd
geconstateerd. “Toen ik zestien
was, keek ik voor de zoveelste
keer de eerste delen van Star
Wars. Ik zag dat de bedenker,
George Lucas, een realiteit had
gecreëerd, een heel universum,
waarover hij absolute controle had.
Toen ben ik ook begonnen met het
scheppen van mijn eigen realiteiten.
Ik ervoer het als aangenaam, omdat
ik alles kon bepalen” Die controle was
een grote motivatie voor Mathias om
meer te schrijven. Zijn eerste boek,
Schizodelic, kwam uit in 2009 en een
jaar later volgde zijn tweede boek.
Amokrunners is afgeleid van het
Engelse ‘running amok’, dat ruw vertaald ‘herrie schoppen’ betekent. En
herrieschoppers, dat zijn de hoofdper-

sonen
zeker. De vier zijn
opgenomen vanwege hun ziekte. “Om
de ernst van de situatie te ontkrachten, gebruikt het viertal behoorlijk veel
drugs en alcohol”, legt Kraak uit. Dat
leidt tot surreële avonturen met hallucinaties en keuzes die gemiddelde
mensen wellicht niet zonder schroom
zouden maken.
Hoe verder in het verhaal, hoe grover het boek wordt. De hoofdpersonen
schelden en seksueel getinte scènes
zijn expliciet beschreven. Bijzonder
aan het boek is dat ook de alwetende
verteller in een ‘slang’ spreekt, met

scheldwoorden en al. Dit kan echter
lastig zijn voor lezers die niet met
de terminologie bekend zijn. Zij
kunnen zich juist hierdoor lastig
identificeren met de verteller.
Daarentegen geeft bijvoorbeeld zijn bewoording voor
de cliënten in de inrichting,
die hij steevast ‘patiëntjes’
noemt, het geheel iets
luchtigs. “Ik wilde een
grappig verhaal schrijven waarover mensen
om kunnen lachen.
Misschien raken ze
ook wel een beetje
geshockeerd,
zodat ze er hopelijk nog jaren
over praten.”
Wat
afleidt van
het verhaal
over de
absurde levens
van de jongeren zijn de vele
spel- en interpunctiefouten in het
boek, die af en toe verwarring scheppen over wie er aan het woord is. Na
het opbouwen van de destructieve
karakters lijkt het ‘eind goed, al goed’eind ook ietwat ongeloofwaardig. En
hoewel de motivatie van sommige
hoofdpersonen af en toe te raden laat
en het verhaal hier en daar inconsistent is, geeft het boek wel een bijzondere inkijk in de wereld van jonge,
drugsverslaafde schizofrenen. Of Kraak
door gaat met schrijven? “Ja joh, zeker
heb ik plannen om een vierde boek uit
te brengen. De ruwe versie is zelfs al
voltooid.”
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Zomeravondconcert
De hele Koninklijke Harmonie van Horst geeft op donderdag 20 juni
een zomeravondconcert op het Wilhelminaplein in Horst.
De slagwerkgroep, het jeugdorkest en het grote orkest willen
hiermee de Horster gemeenschap
bedanken voor de steun in het afgelopen jaar. Voorafgaand aan het concert

zal May van den Munckhof haar
D-examen halen. Onder begeleiding
van een blazersensemble zal zij de
Nocturne for clarinet and band van P.I.
Tsjaikovsky ten gehore brengen.

Twee concerten
Parochiehuis
In het Parochiehuis in Sevenum vinden komende week twee optredens plaats. Op zondag 23 juni is er een concert van de Sevenumse
fluitiste Marjolein Vermeeren en op dinsdag 25 juni van kamerkoor
Contrast.
Marjolein Vermeeren deelt op 23
juni vanaf 19.30 uur het podium met
pianist Toon Biermans en sopraan
Rianne Wilbers. De Sevenumse
Vermeeren rondde twee weken
geleden haar bachelorstudie aan
het conservatorium in Tilburg af. In
september start ze met de tweejarige masteropleiding aan de Royal
Academy of Music in Londen. Op het
repertoire deze avond staan werken

van diverse componisten: van Bach en
Mozart tot Ravel en Khachaturian.
Kamerkoor Contrast staat onder
leiding van Ad Voesten en is een
vrouwenkamerkoor bestaande uit
veertien leden. In het Parochiehuis
presenteren zij het programma
Stilstaan bij een Mariabeeld.
Dit concert begint om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
De entree is gratis.

Bokstock Swolgen
Stichting Bokstock organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 juni
Bokstock. Dit jaar is het dorpsfeest zaterdag open voor iedereen en richt
de organisatie zich zondag meer op inwoners uit Swolgen.
Op zaterdagavond speelt coverband Manilla. Tussen optredens door
draaien Sven Wit, bekend dj van
De Lange in Horst en The Ocean in
Deurne en Swolgense dj Tim Little. De
tent aan de Jan van Swolgenstraat is
open vanaf 20.00 uur.
Op zondag organiseert Stichting
Bokstock een dag voor alle inwoners
van Swolgen. Om 10.00 uur wordt
een mis opgedragen door pastoor
Ruud Verheggen in de feesttent. Deze

wordt muzikaal ondersteund door fanfare Vriendenkring. Daarna vertoont
een goochelaar zijn kunsten.
Om 14.00 uur start de
Swolgense Open Kampioenschappen
Touwtrekken, waar teams van zes
personen tegen elkaar strijden
in categorieën jeugd tot 16 jaar,
ouder dan 16 jaar, dames en heren.
Opgeven als team kan voor 21 juni
bij Toon in het café of via
annemietheo@ziggo.nl

Kusters

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

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

Het is weer kersentijd!

Heerlijke zoete
kersen te koop!

Asperges

nog te koop
tot maandag 24 juni

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

Etsy craftparty

Concert

vr 21 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 23 juni 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 22 juni
Org: Limburgs Symphonie Orkest
Locatie: de MuziekFabriek

De Acht van Horst
Ruilbeurs

vr 21 juni 19.00 uur
Organisatie: de Peelrunners
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 23 juni 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Classic meets Rock

America

Broekhuizenvorst

Kermis

za 22 t/m di 25 juni
Locatie: café ‘t Dörp

vr 21 juni 19.00 uur
Organisatie:
Stunning Suzy en HarmonieOrkest Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoês

Wipe Out
vr 21 juni 19.00 – 22.00 uur
Organisatie: UsMa
Locatie: OJC Niks

Grubbenvorst
Vastenaovesliedjesworkshop

do 20 juni
Locatie: café ’t Stammineke

Kioskconcert
di 25 juni 19.30 uur
Organisatie: Harmonie St.
Joseph
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Horst

wo 19 juni
19.00 – 20.00 uur
Organisatie:
Werkgroep Jeu de Boulesbaan
Locatie: De Torrekoel

Lottum

Week van de Potroos
t/m zo 23 juni
Locatie: De Rozenhof

Camping ’t Karrewiel
Beachvolleybal Toernooi
zo 23 juni 10.00 – 16.30 uur
Organisatie: VC Set-up
Locatie: beachveld bij
‘t Karrewiel

Optocht Kinjer-OLS

Zomercarnaval
en receptie

Sla je slag-dag

Dorpsraadvergadering

zo 23 juni 11.00 uur
Organisatie: De Paradijsracers
Locatie: de Peeldijk

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 22 juni 2013

Baurnballen 4e gratis

ma 24 juni 11.00 uur
Organisatie: Bs De Horizon
Locatie: start schoolplein

Grote boerenmarkt

Meterik

Autocrosswedstrijden

Recital Marjolein
Vermeeren

za 22 juni 09.30 – 10.30 uur
Organisatie: VC Olsredlem
Locatie: MFC De Zwingel

za 22 juni
10.00 – 14.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

za 22 juni 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za 22 en zo 23 juni
Org: Sparta ’18 en VC Athos ‘70
Locatie: Raadhuisplein

Cool moves volleybal instuif

za 22 juni 09.00 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: sportpark Ter Horst

Ladiesnight

Zaerums beach event

zo 23 juni 19.30 uur
Locatie: Parochiehuis

zo 23 juni 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 22 juni 18.00 uur
Organisatie:
Moandagaovundclub
Locatie: café De Beurs

vr 21 juni 21.30 uur
Locatie: Stapperij De Gaper

Melderslo

Open dag

Zomeravondconcert
do 20 juni 19.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Informatieavond
Jeu de Boulesbaan

Open dag
Lekker naar de boer

Dorpsraadvergadering
do 20 juni 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Kronenberg

Optreden CC Jerome’s
Jetsetters

za 22 juni 13.00 – 16.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep
Drums ‘n Roses
Locatie: De Rozenhof

Meerlo

Bedrijven
beachvolleybaltoernooi
vr 21 juni
18.30 – 22.00 uur
Organisatie: VC Set-up
Locatie: beachveld bij
‘t Karrewiel

do 20 juni 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Voorspeelmorgen leerlingen
zo 23 juni 10.30 – 12.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum

Optreden Contrast
di 25 juni 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Swolgen
Bokstock

za 22 en zo 23 juni
Organisatie: Stichting Bokstock
Locatie: feesttent Jan van
Swolgenstraat

Openluchtconcert
ma 24 juni 20.00 uur
Org: fanfare Vriendenkring
Locatie: zaal Wilhelmina

Wandel4daagse
do 20 t/m zo 23 juni
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum

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

Optreden CC Jerome’s
Jetsetters
CC Jerome’s Jetsetters komt vrijdag 21 juni naar stapperij De Gaper in Sevenum. De viermans ‘blues injected rock
’n’ roll en rockabilly’-band uit Eindhoven en Geldrop heeft als frontman Jeroen van Gasteren, beter bekend als CC
Jerome.

4 gemarineerde kipfilets € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Te huur: koelopslag*
Verschillende koelruimtes te huur,
koelen mogelijk tot -2 graden.

Voor meer informatie mail naar info@cuppenlogistics.nl
of bel 077 - 397 70 80 / 077 397 70 71
* alleen verhuur aan bedrijven en niet aan particulieren
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voor maximaal 3 tot 4 jaar:

vrijstaand woonhuis
met grote tuin

(in een agrarische omgeving)

Locatie: Veld-Oostenrijk 46, 5961 NW Horst
Te betrekken vanaf 01-07-2013 of in overleg

Inlichtingen: (06) 10 99 39 75 na 17.00 uur

CC Jerome woonde van 1997 tot
2007 in Amerika, waar hij ervaring
opdeed tijdens optredens met onder
anderen Chuck Berry, soulsinger
Barbara Lynn, Eddie Bond, Levi Dexter
en The Specials. In dat laatste jaar

kwam ook zijn cd The Wine Cellar
Sessions uit. Als CC Jerome’s Jetsetters
werd in maart 2009 de eerste cd
Introducing opgenomen. Artiesten als
Gene Taylor op piano en Big Pete op
bluesharp verleenden hun medewer-

king aan deze cd. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan de nieuwe cd
die in het najaar verwacht wordt, met
medewerking van Guy Forsyth, Nick
Curran, Louis King en Bertus Borgers.
Het optreden begint om 21.30 uur.
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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
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & De Vos
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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Meterik
zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Op deze dag stellen wij ons erf open voor publiek.
Tijdens deze dag leiden we je rond over ons bedrijf,
leggen we je haarﬁjn uit hoe biologisch werkt en kun
je proeven van al het lekkers van ons land.
Je kunt deze dag o.a. genieten van een witlofsoepje,
witlofsalade en paksoi met oestersaus van de tipan
yaki plaat. Dit alles wordt verzorgd door Destacado.
Biologische boeren
en tuinders in het
hele land houden
‘open erf’.

Puur en
smaakvol
genieten …

Witveldweg 22a • 5971 NS Grubbenvorst

WIE IS GOD?

Wie is God? Er zijn zoveel verschillende gedachten en
opvattingen over God. Daarom zijn er zoveel verschillende
kerken en geloofsrichtingen. Maar wie wil God nu zijn
voor een mens? Wilt u weten wie God voor u wil zijn?
Wilt u hierover meer weten?
Kom dan op dinsdag 25 juni om 20.00 uur naar:
“DE SCHUILPLAATS” (voorheen de Vlies)
Gastendonkstraat 2, 5961 JX HORST
Dominee J. Joppe uit Woudenberg zal dan met u nadenken over
deze vraag en andere. Na zijn lezing is er pauze met koffie.
Daarna hebt u gelegenheid om vragen te stellen.
U wordt van harte uitgenodigd als u hierbij aanwezig wilt zijn.
Als u opgehaald wilt worden, kan dat, u belt 06 - 57 73 18 47.
De eerstvolgende koffiemiddag is op 16 juli om 15.00 uur.

Sevenum

Spoedgevallendienst
21 t/m 27 juni
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

Brand, ongeval of misdrijf

Maak op zondag 23 juni
tussen 13.00-17.00 uur kennis met
Biologische kwekerij Vollenberg

Swolgen

oplevering zomer 2013!
bouwbezichTiging mogelijk!

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

Kom je ook
kijken en proeven?

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

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren nauwelijks
onderhoud en energiezuinig (energielabel A).

Riante twee-onder-één-kapwoningen
• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Standaard garage, erker en dakkapel
• 3 slaapkamers
• Diverse kopersopties mogelijk
• Verkoopprijs v.a. € 263.500,- V.O.N.

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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Elke dag hét lokale nieuws online
www.hallohorstaandemaas.nl

