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Een grote brand brak maandagmiddag 2 juni uit in een varkensstal aan de Broekhuizerdijk in Melderslo. De brandweer rukte rond 15.20 uur met groot materieel uit om de
brand in de stal met ruim 3.000 varkens te bestrijden. Lees verder op pagina 03

Sluiting Berkele Heem
in 2017
Verzorgingstehuis Berkele Heem in Horst vervult vanaf 1 januari 2017 niet meer de functie van verzorgings
tehuis. Het tehuis dat in 1986 gebouwd werd, heeft te kampen met leegloop en de appartementen voldoen niet
meer aan de huidige eisen, stelt huurder De Zorggroep. De kamers in het verzorgingstehuis zijn te klein en er
ontbreken voorzieningen in de kamers en in het gebouw.

Fruitdagen
7 t/m 9 juni
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Deze beperkingen zijn aan het licht
gekomen doordat vanaf 2005 steeds
vaker cliënten met een intensieve zorg
vraag instroomden, stelt De Zorggroep.
Het huidige overheidsbeleid richt zich
op het zo lang mogelijk thuis wonen
van ouderen. Hierdoor heeft Berkele
Heem te maken met een groeiende
leegstand. Er wordt verwacht dat eind
2014 nog maar 55 bewoners in het
verzorgingstehuis wonen, waar plaats is
voor 93 bewoners.
Lees verder op pagina 02
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Sluiting Berkele Heem in 2017
Al eerder keken de betrokken par
tijen naar een vernieuwing van het ter
rein waarop De Hoge Horst, Elzenhorst,
Berkele Heem en Antoniuspark zich
bevonden. Sjaak Aveskamp, directeur
De Zorggroep Regio Horst-Venray:
“Vanaf 2002 hebben we al gekeken
met toenmalig wethouder van Horst
aan de Maas Arie Stas en de directeur

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 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, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

van Wonen Limburg (eigenaar van het
pand, red.) naar de herontwikkeling
van het hele terrein. Toentertijd hadden
we de keuze tussen renoveren, herin
richten of slopen van Berkele Heem.
We zijn er niet toen niet uitgekomen.
In 2008 heeft Wonen Limburg afgezien
van deelname aan de herontwikkeling.
Op dat moment was ook al bekend dat
Berkele Heem niet meer aan de eisen
voldeed.”

Voldoet niet aan
eisen
Aveskamp: “Sinds 2012 worden
lichte zorgindicaties niet meer afge
geven. Dit zorgt voor leegstand in
verzorgingstehuizen in heel Nederland.
Mensen blijven steeds langer thuis
wonen. Hierdoor loopt het aantal
cliënten ook terug. Daarnaast voldoet
het gebouw niet meer aan de eisen van
cliënten die meer intensieve zorg nodig
hebben. Een alternatief voor cliënten die
deze zorg nodig hebben is Hof te Berkel.
Mogelijk is Sevenheym ook een alterna
tief, daar komen namelijk ook apparte
menten vrij in de komende jaren. ”
In 2012 gingen de recreatieruimtes
De Toeter en De Tamboerijn tegen de
vlakte. De sluiting van Berkele Heem
zorgt voor het wegvallen van nog een
ontmoetingsplek voor de wijk. Voor dit
probleem wordt een oplossing gezocht.
“Het Gasthoês zou geschikt gemaakt
kunnen worden om deze functie over
te nemen. Wat er met het gebouw van
Berkele Heem gaat gebeuren, daarover
gaan we ons gezamenlijk buigen”,
aldus Aveskamp.

Geen ontslagen
Volgens Aveskamp leidt de sluiting
niet tot ontslagen onder het personeel:
“We verwachten dat de sluiting voor de
zorgmedewerkers met name gevol

gen heeft voor de werkplek en niet
zal leiden tot ontslagen. De afbouw
verloopt geleidelijk en we kunnen
zorgmedewerkers naar verwachting
herplaatsen. Voor de medewerkers
van de keuken, het restaurant en de
technische dienst kan dat anders uit
pakken. Voor de vrijwilligers betekent
het dat hun activiteiten verlegd worden
naar Hof te Berkel en de wijk in z’n
geheel.”
Wonen Limburg is momenteel aan
het zoeken naar een nieuwe bestem
ming voor het gebouw. “We zijn er
nog niet uit welke bestemming het
gebouw gaat krijgen. Hier moeten we
nog samen met de gemeente en De
Zorggroep over praten. Wat wel vrijwel
zeker is, is dat het gebouw een woon

functie gaat vervullen. De sloop van het
gebouw is niet onze eerste keus, maar
we sluiten niets uit”, aldus een woord
voerder van Wonen Limburg.

Een passende
oplossing is beloofd
Uiteraard heeft dit nieuws ook de
cliëntenraad van Berkele Heem bereikt.
De woordvoerder van de cliëntenraad
laat weten: “Dit is een vervelend
bericht voor de bewoners. De meeste
bewoners houden zich niet zo bezig
met de ontwikkelingen in Den Haag. Ze
gaan er vanuit dat van hun oude dag
kunnen genieten in het verzorgingste
huis. Dan valt zo’n bericht rauw op je
dak.”

De cliëntenraad stelt: “Bij de
planvorming van Hof te Berkel is
rekening gehouden met de sluiting van
Berkele Heem als verzorgingshuis”,
vervolgt hij.
“Wanneer de voorzieningen
van Berkele Heem wegvallen,
moeten er nieuwe voorzieningen
gecreëerd worden in ’t Gasthoês.
De aangekondigde sluiting is niet
alleen vervelend voor de bewoners,
maar ook voor het personeel en de
vrijwilligers. De Zorggroep heeft ons
een passende oplossing voor iedere
bewoner beloofd. Hier willen we ze
ook aan houden. In de tussentijd zal
de dienstverlening aan onze bewoners
uiteraard goed op orde moeten
blijven.”

Festival Funk the System komt
naar Horst
Het begon als een klein feest aan de rand van Venray. In 2008 organiseerden de mannen van Funk the System het festival voor het eerst. Nu komt dit
festival naar Horst. Op zaterdag 30 augustus barst het festival los rondom kasteel Huys ter Horst in de Kasteelse Bossen.
Organisator Pim Rongen verklaart
de verhuizing van Venray naar Horst.
“In Venray was het moeilijk om een
sfeer te creëren vanwege de locatie
midden in het centrum. De locatie in
Horst is top. Wij hebben meerdere
evenementen georganiseerd en heb
ben in de keuken kunnen kijken bij
anderen. We willen er voor zorgen dat
het wauw-gevoel bij mensen wordt
opgeroepen tijdens het festival. Hierbij
helpt de locatie, maar het zorgt ook
voor nieuwe uitdagingen.”
Zijn collega Stef Koenen vult aan:
“Samen met Roel Kessels zijn wij
verantwoordelijk voor de organisa
tie. Verder krijgen we hulp van veel
actievelingen. We willen graag groot
uitpakken, maar gaan geen gekke
dingen doen.”
Het feest zal bestaan uit vier
verschillende areas. Veel verschillende
muziekstijlen worden gedraaid, zoals
house, maar ook hardstyle, lounge,
eclectic en moombaton. “Ook is er

ruimte voor lokale jongens, die willen
we graag een podium bieden. Zij wor
den wel de nieuwe bekende namen
van Nederland. We krijgen hiervoor
veel aanvragen binnen, we moeten
een selectie gaan maken. We kunnen
wel al vertellen dat artiesten als Naffz,
David Ghetto, Hilversum Housemaffia
en Mr. Polska komen”, aldus de orga
nisatie.
Volgens de mannen onderschei
den zij zich door de kleinschaligheid.
“Mensen in Nederland zijn verwend
met festivals. Steeds vaker gaan de
mensen naar kleinere festivals. Op
ons terrein passen tussen de 2.500 en
3.500 mensen. Het totaalplaatje van
het festival is van belang. We kunnen
Armin van Buuren simpelweg niet boe
ken. Je moet de dingen op een andere
manier bekijken. De jaren dat je drie
artiesten boekte en je een leuk feest
had, zijn voorbij.”
Het drietal houdt zich al sinds
december bezig met de organisatie

van het festival. “Op 2 juni startte de
kaartverkoop en we gaan nu de puntjes
op de i zetten. De afgelopen tijd heb
ben we ups en downs gekend. Het is
net een liefdesrelatie. We hebben veel

discussies gevoerd en het is belangrijk
om te relativeren. Je moet ook keihard
tegen elkaar zijn, maar daarna wel
samen kunnen genieten van een bier
tje”, aldus de drie mannen.

Zomers lunchen

midden in het hart
van de Maasduinen

€28,00

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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1.300 varkens overleven
stalbrand niet
De brand werd door de brandweer
snel opgeschaald tot ’zeer grote brand’.
Korpsen uit Venray, Meerlo, Horst,
Venlo en Lomm kwamen op de brand
af om te helpen. In de verre omtrek
was een grote rookpluim waar te
nemen.
Bij de brand is een stal van
honderd bij twintig meter verloren
gegaan, liet de brandweer weten.
Daarbij zijn ongeveer 1.300 varkens
overleden. Een gespecialiseerd bedrijf
is maandagavond meteen ingeschakeld
om de kadavers weg te halen. Enkele

van de varkens uit de stal leefden
nog en werden zodra de stal veilig
was verklaard, uit de stal gehaald en
behandeld door een veearts.
Twee aangrenzende stallen zijn
gered van de brand door de inzet van
de brandweer. Volgens de brandweer
hebben zich geen persoonlijke
ongevallen voorgedaan.
In de stal waar de brand heeft
gewoed, was asbest verwerkt.
Bij de brand is asbest vrijgekomen,
maar volgens de brandweer zijn de
asbestvezels alleen op het terrein

van de boerderij terechtgekomen.
Er is volgens hen geen gevaar geweest
voor de onwonenden. Het terrein waar
de asbestdeeltjes aanwezig kunnen
zijn, werd afgezet. Niemand mocht dit
terrein zonder beschermende kleding
en adembeschermende middelen
betreden. Een gespecialiseerd bedrijf
heeft de asbest opgeruimd.
Hoe de brand heeft kunnen
ontstaan, is nog onduidelijk.
De hulpdiensten vermoeden dat het
vuur is begonnen in het isolatie
materiaal in het dak van de stal.

Heerlijk

abrikozen vlaai

Raad van State: Geen varkens
bedrijf Kleefsedijk
Al in 2009 weigerde het College van B&W van Sevenum een vergunning te verlenen voor de bouw van een
varkenshouderij van ondernemer Baeten in het landbouwgebied rondom de Kleefsedijk. Na een lange gerechte
lijke procedure heeft de Raad van State nu besloten dat dat terecht was.
ging de ondernemer in beroep.
Hoewel de Raad van State de
gemeente op de vingers tikt dat zij de
weigering op locatiespecifieke gronden
niet voldoende beargumenteerd heeft,
stelt zij ook dat nieuwbouw alleen is
toegestaan bij al bestaande concen
traties van intensieve veehouderij.
Dat is het gebied in Sevenum niet het
geval en dus mag het bedrijf daar niet
komen, besloot de Raad.
Het besluit van de Raad van State

is goed nieuws voor de gemeente die
nog verwikkeld is in een vergelijk
bare procedure rondom de vestiging
van varkensbedrijf Klevar aan de
Kleefsedijk. “De uitspraak in de zaakBaeten kan mogelijk helpen rond de
zaak-Klevar”, stelt verantwoordelijk
wethouder Bob Vostermans. Hij geeft
aan de uitspraak te gaan analyseren
en te bekijken of er aanknopingspun
ten zijn die mogelijk kunnen helpen
bij die rechtszaak.

aanbieding van de week
Broodje kip
gezond

Paul Verhaegh geselecteerd voor WK

Kronenberg is oranje

1.95

Kronenberger Paul Verhaegh is door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd om mee te spelen in het
Nederlands elftal voor het WK voetbal in Brazilië. De Oranje-sfeer begint ook te kriebelen in Verhaeghs
geboortedorp.

geldig van 2 t/m 8 juni

Varkensbedrijf Baeten had het
plan om twee varkensstallen met
een totaal oppervlak van ruim 3.600
vierkante meter te bouwen in de
omgeving van de Kleefsedijk in
Sevenum. Gemeente Sevenum en
later gemeente Horst aan de Maas
wilden hier geen medewerking
aan verlenen, omdat zij vonden dat
nieuwe intensieve veehouderijen
zich moeten vestigen in de LOG’s
Krabbenborg en Witveldweg. Hierin

www.plushorst.nl

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

De jeugd van SV Kronenberg wenst Paul veel succes
De KNVB maakte zaterdag 31
mei bekend dat Paul Verhaegh met
22 andere spelers de komende maand
onder leiding van bondscoach Louis van
Gaal gaat strijden om de winst tijdens
het wereldkampioenschap voetbal.
“Een geweldige prestatie en zeker
verdiend. SV Kronenberg is natuurlijk
supertrots op zijn oud jeugdspeler”, laat

de Kronenbergse voetbalclub weten nu
‘hun kampioen’ mee mag spelen op
het WK. In Kronenberg en Evertsoord
begint de oranjekoorts al duidelijk op
te lopen.
De club heeft zelfs een vlag
gemaakt met de tekst ‘Kronenberg
kleurt oranje’, waarvan in het dorp
inmiddels tweehonderd exemplaren

zijn verkocht. Verhaegh speelt bij FC
Augsburg en vormt met Klaas Jan
Huntelaar en Arjen Robben de enige
WK-spelers die afgelopen seizoen voor
Duitse clubs uitkwamen. Hij speelt
tijdens het WK met nummer 12.
Nummers 1 tot en met 11 zijn voor het
basiselftal dat tijdens de laatste oefen
wedstrijd speelde.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
adres voor al
r
o
le
o
v
of
bedrijfsauto!
k
o
O
ruitschades!

onderhoud
leaseauto!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Broekhuizen

Verbouwing
Brouwershuis
van start
Stichting Brouwershuis kan aan
de slag. Zes jaar geleden werden de
eerste plannen voor het rijksmonu
ment op tafel gelegd. Nu kan de
stichting aan de slag met de
verbouwing van het monumentale
pand in Broekhuizen.

05
06

Begraven verhalen
3/16

Kerkhof Swolgen

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door de
mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze serie op zoek
naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Swolgen.
Ivana van Lieshout: “Bertus schreef
zowel gedichten als verhalen. Hij
maakte ook veel reizen naar het bui
tenland, soms samen met zijn vrouw
en vier kinderen en soms alleen. Voor
Griekenland en Italië had Bertus een
speciale interesse. Tijdens zijn reizen
maakte hij altijd veel mee, zo stierf hij
in Egypte bijna aan cholera.” Met zijn
journalistieke reisbeschrijvingen voor
bijvoorbeeld De Volkskrant en Elsevier
had hij veel succes. In 1950 kwam
Bertus Aafjes met zijn gezin terug in
Nederland wonen, in een gedeelte van
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg.

Roel Baas, voorzitter van Stichting
Brouwershuis, legt uit dat verschillende
partijen hebben bijgedragen aan de
financiering van verenigings
accommodatie het Brouwershuis. Ook
gemeente Horst aan de Maas stelde
vorig jaar al 250.000 euro beschikbaar.
De provincie zegde nu eenzelfde
bedrag toe. “Nu hebben we de
financiering rond dankzij de provincie
Limburg en kunnen we starten met de
verbouwing van het Brouwershuis. We
willen gaan slopen voor de zomer en
na de bouwvakvakantie gaan we
beginnen met de bouw. Het gebouw is
een rijksmonument, dus veel gaan we
niet slopen.”

Swolgen
“Begin jaren zeventig verhuisde
Bertus Aafjes van Kasteel Hoensbroek
naar Swolgen. Hier bouwde hij een
bungalow, waar hij tot zijn dood met
zijn vrouw Tine heeft gewoond. Bertus
was een dromer, hij had niet veel
nodig. In Swolgen had hij echt zijn
plekje gevonden”, aldus Ivana. Bertus
werd graag gezien in Swolgen. “Hij
was sociaal en een hele aimabele

Centrale
ontmoetingsplek
De verenigingen zullen tijdelijk
een ander onderkomen moeten
zoeken. De stichting hoopt rond de
bouwvakvakantie te kunnen beginnen
met de werkzaamheden. “Twee zalen,
waaronder de koepelzaal, gaan weg.
Hier komen drie nieuwe ruimtes voor
in de plaats. Eén zaal gaat dienen als
centrale ontmoetingsplek, een ruimte
wordt ter beschikking gesteld aan
de verenigingen en de zolder wordt
gereserveerd voor de jeugd. Rond mei
2015 hopen we klaar te zijn met de
aanpassingen.”
De stichting wil met de verbouwing
een ontmoetingsplek voor het dorp
creëren. “Bij de verbouwing gaan we
veel gebruikmaken van glas. Zo wordt
de binding tussen het Brouwershuis en
het dorp en de Maas groter. Ook het
terras aan de Maas wordt gerenoveerd
en er worden maatregelen genomen
tegen hoogwater. Het pand gaat beter
bij het dorp passen.”

man. Mensen die hem hebben
gekend, zullen zich zijn waterval
van woorden goed herinneren. De
laatste jaren bedaarde hij echter
wat en werd hij rustiger.” Eind 1992
werd Aafjes opgenomen in het
ziekenhuis, omdat hij plotseling blind
geworden was. De oorzaak hiervan
bleek kanker te zijn en iets meer
dan twee jaar later, op 22 april 1994,
overlijdt hij en wordt hij begraven
op het kerkhof in Swolgen. Ivana:
“Het gedicht op de grafsteen is heel
mooi en toepasselijk. Het is door
Bertus zelf geschreven.” Aafjes werd
begraven in een graf dat hij zelf had
uitgekozen. De plek achter het tuin
huisje, tegen de muur was bij toeval
op dat tijdstip ook echt aan de beurt,
anders was zijn wens waarschijnlijk
niet in vervulling gegaan.
Ivana heeft mooie herinnerin
gen aan Bertus overgehouden en
in de vorm van zijn boeken is hij
nog altijd dichtbij haar. “Het is een
mooie gedachte dat zijn boeken
en verhalen nog steeds gelezen
worden, want op die manier blijft hij
aanwezig. Als je het zo bekijkt, leeft
Bertus dus nog”, besluit Ivana.

Hij heeft onder andere in Rome
en Egypte gewoond en maakte
lange reizen door Europa, Afrika,
Azië en Amerika, maar de laatste
jaren van zijn leven woonde de
bekende Nederlandse schrijver en
dichter Bertus Aafjes in Swolgen.
Op het kerkhof in dit dorp ligt
hij samen met zijn vrouw Tine
Wesseling begraven. Ivana van
Lieshout en haar man Huub uit
Meterik waren bevriend met het
echtpaar Aafjes. Te midden van
Aafjes’ boeken, allemaal gesig
neerd, en materiaal voor een essay
dat zij schrijft over Bertus Aafjes

Bron: onder andere schrijversnet.info

en zijn relatie met Italië, vertelt de van
oorsprong Italiaanse over het leven van
Bertus en hoe de wereldreiziger uitein
delijk in Swolgen terechtkwam.

Reizen
Lambertus Jacobus Johannes Aafjes
werd op 12 mei 1914 geboren in
Amsterdam, waar hij opgroeide. Toen
Bertus 21 was, reisde hij per fiets en
later uit noodzaak te voet naar Rome.
Hij studeerde architectuur in Leuven en
in Rome, maar besloot zich vanaf 1940
helemaal aan de literatuur te wijden.
Over zijn reis naar Rome schreef hij
de bestseller Een voetreis naar Rome.

Vloerbedekking . . .

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

. . . mooi zacht

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

wonen, welzijn en zorg

EN en
SCOR
e je met e
do

Banden - Accu’s - Carwash

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

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

BROODJE

www.proteion.nl

BROODJE

van

VAN GAAL
gehaktbal

€4.25

Wij bezorgen ook broodjes op locatie!
Groenewoudstraat 1 Horst • 077-3980003

www.beejmooren.nl
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Twee nominaties
Muulke Vrije Spelers
Jubilerende toneelvereniging De Vrije Spelers uit America levert dit jaar twee genomineerden voor de Muulkes,
de Oscars van de Limburgse amateurtoneelwereld. Anita Rongen en Willem Derks maken kans op een toneelprijs.

Last van
hooikoorts?
Zonnige dagen en aangename temperaturen
betekenen dat de natuur de schade snel wil gaan
inhalen. En dat leidt tot een grote kans op een
ware hooikoortsexplosie.
Prikkelende pollen van bomen, planten en
grassen zweven weer in de lucht. Hiermee
ontstaan oogklachten als jeukende, tranende,
rode en/of gezwollen ogen. Hooikoorts kan dus
veel ongemak veroorzaken, zeker in combinatie
met contactlenzen. Het dragen van een goede
zonnebril op hooikoortsdagen zal de klachten
aanzienlijk verminderen. Ook het gebruik van
oogdruppels kan irritatie sterk verminderen.
Voor advies op het gebied van oogklachten als
gevolg van hooikoorts neem contact op met
de optometristen van Kruytzer Optiek en
Optometrie, 077 3982661 of plan een afspraak
in op www.kruytzeroptiek.nl.
Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Willem Derks als Wouter in Tot ik Vlieg
De Vrije Spelers uit America spelen
dit seizoen de toneelproductie Tot ik
Vlieg, een bewerking van de Zweedse
speelfilm As it is in Heaven. Anita
Rongen-Derks is domineesvrouw Inge
en is genomineerd voor de Meest
opvallende vrouw in een kleine rol.
“We weten dat het publiek laaiend
enthousiast is en dat wij zelf misschien
nog wel harder genieten. Een nomi
natie, daar had ik me echter helemaal
niet mee bezig gehouden. Ik wist dat
de jury zou komen, maar dan ga je
niet meer je best doen. Dat doe je
elke keer. Ik speel al 25 jaar, maar we
hebben een geweldige regisseur die
me steeds zei: ‘naturel, naturel’. Hoe
reageer je normaal?” De voorzitster

van de toneelvereniging is vooral trots
op haar collega. “Willem heeft een
heel speciale rol en dat doet hij heel
goed. Het is geweldig dat hij zo in de
spotlight wordt gezet.”

Aovend van ’t Muulke
Willem Derks speelt in het stuk de
verstandelijk gehandicapte Wouter.
Hij kreeg een nominatie voor Meest
opvallende man in een kleine rol. “Ik
vind het keimooi. Het is pas het tweede
jaar dat ik toneelspeel, het is pas mijn
eerste echte rol. Iedereen zegt wel
dat je het goed doet en dat is al mooi,
maar een nominatie had ik echt niet
verwacht.” Of hij kans maakt, dat durft
Derks niet te zeggen. “De andere geno

mineerden in mijn categorie hebben
vast meer ervaring.” Zijn vertolking van
de verstandelijk gehandicapte Wouter
ontvangt veel lof. “Ik wist eigenlijk al
vroeg dat dit de enige rol in het stuk
was waar ik mezelf in zag. Ik vind het
niet moeilijk om een verstandelijk
gehandicapte te spelen. Het gaat me
geloof ik wel goed af.”
Op de Aovend van ’t Muulke wordt
bekendgemaakt wie van de
genomineerden de winnaar is van
de toneelprijzen van de Limburgse
Federatie voor Amateurtoneel (LFA).
De avond vindt plaats op vrijdag 27 juni
om 20.00 uur in het Munttheater in
Weert. Kijk voor meer informatie op
www.lfatoneel.nl

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

BIJNA VADERDAG !
VADER VERDIENT HET BESTE!
BESTEL:
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
06 27 333 926 info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

LEON PETERS VELDEN

Op zoek naar
voordelige bestrating?
Beton, gebakken en natuursteen.
Nieuw en gebruikt!
Tevens vele soorten siergrind.
(showtuin aanwezig)
Bel ons vrijblijvend.

Tel. 077 - 472 28 41 / 06 - 53227611

www.leonpeters.nl

Oplossing voor uw huidprobleem
• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl

burg!

Sloop Elzenhorst in gang
De sloop van verzorgingshuis Elzenhorst in Horst begint duidelijke vormen aan te nemen. De afgelopen
maanden werden in het gebouw materialen en asbest verwijderd. Momenteel is men bezig met het strippen
van de buitenkant zodat alleen het stenen en betonnen skelet overblijven en wordt met een sloopkraan de
rest van het gebouw gesloopt. Het begin is gemaakt bij het gedeelte van de ingang, zodat de Parklaan
verder aangelegd kan worden. De Zorggroep verwacht dat de sloop begin juli klaar is.

De lekkerste cadeauwinkel van Lim

SINGEERSESSIE CLEVERS
Op zaterdag 14 juni (de dag voor Vaderdag!) zal
Meesterĳsbereider Theo Clevers tussen 11-12 uur zĳn
boek ‘Ĳsgeheimen’ komen signeren.

NIEUW in ons assortiment:
- de aller-aller-allerlekkerste Valuaskroketten van sterrenkok
Eric Swaghoven uit Venlo! Die moet je proeven!
- Verse Blauwe Bessen van B-Berry uit Melderslo. Mmmm...
UITTIP: 1e Pinksterdag Aspergefeesten in Grubbenvorst

HUIS VAN DE

STREEK!

streekproducten geschenken VVV info

Steenstraat 2 | 5961 EV Horst
Tel. 077-3988091
info@huisvandestreek.nl
www.huisvandestreek.nl
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Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze pap en opa,

Onopvallend en toch aanwezig
in stilte steeds rustig bezig
Op 1 juni 2014 is op 54-jarige leeftijd overleden

Hay Swinkels

Jos Reinders

De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.

Jacqueline Reinders – Seuren

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 juni a.s.
in de Heilige Lambertuskerk te Swolgen.

echtgenoot van
lieve pap van Bonnie en Nikkie
Melderslo,

Truus Swinkels-Aerts, kinderen en kleinkinderen.

Jacqueline
Bonnie en Willem
Nikkie en Patryk

St. Odastraat 5, 5962 AV Melderslo.
De avondwake is op vrijdag 6 juni om 19.00 uur
in de H. Odakerk te Melderslo.
Zaterdag 7 juni is de crematie om 10.00 uur in crematorium
„Boschhuizen“ te Venray.

Troostende woorden
Helpende handen
Een kaartje
Ieder lief gebaar

Jos is thuis, waar u afscheid van hem kunt nemen.

Wij willen iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook,
ons gesteund heeft tijdens de ziekte en na het overlijden van

THEI KLEUSKENS

Onbegrijpelijk dat we het nu in eens zonder
jou verder moeten zien te rooien

Tevens bedankt voor de gulle donaties aan Kika,
de opbrengst was € 828,32.
Lucia, Hilde en Roel, Janneke, Roel en Yvo
Meterik, juni 2014

Jos Reinders
Gewaardeerde medewerker en collega bij
Loonbedrijf Heldens Melderslo.
Wij wensen Jaqueline, Bonnie, Willem, Nikkie, Patrik
en verdere famillie veel sterkte bij dit verlies.

T.k. gevr. Landbouwmachines o.a
hooimachine/hark/maaier/kipper/
ploeg/bloter/weisleep/mesttank/
maiszaaimachine/tractor enz..en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Te Koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos. Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 464 13 80.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, pal aan het bikepark
en bobbaan, in de zomer nog
beschikbaar. interesse mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Dovens Meubelen, Milheeze,
slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl

Lien Cox-Maassen

Wiel en Nel
Ron en Diana
Wilbert en Ria
Jos
Gé en Helma
Bas en Femke

Te huur woning te Melderslo
op kavel van 600 m2. Inhoud 680 m3,
5 slaapkamers. Woning is voorzien van
rolluiken en mooie tuin. Woning is te
huur vanaf medio augustus. Hogere
huurprijs. Voor info 06 53 77 03 17.

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van Buurtzorg.

Hoie ome Jos

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Juni 2014

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

Roel, Lars en Femke

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling en het medeleven bij het afscheid van

De belangstelling en de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Truus Cremers-Cox

hebben ons erg goed gedaan. Wij waarderen dit bijzonder en willen u allen
hiervoor bedanken.
Kinderen Cremers
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Swolgen, juni 2014
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 juni m 9.00 uur in de parochiekerk van
de Heilige Lambertus te Swolgen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop electrische garage roldeur
(poort) met afstandbediening br.
2.35m h 2.15m Info 06 24 40 82 71.
Dovens Meubelen, Milheeze,
actie raamdecoratie 20% korting in de
gehele maand juni.

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslag
knopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vakman woningstoffering.
Altijd 10% korting op alles, gratis
meten en monteren, gratis leggen
met uitzondering van trappen. Voor
verdere aanbiedingen zie website
leovanhelden.nl of bel 06 19 44 86 46.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Super kleding actie. Nu super actie
t/m 7 juni. Alle kleding en textiel voor
de helft. Dus 2 halen en 1 betalen of
50% korting. De Twedde Kans Kringloop
Noordsingel 43 Horst open di, wo, do
12-17 vr 12-20 zat 10-16u.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Dovens Meubelen, Milheeze,
raamdecoratie-gordijnen-vloerbedek
king-PVC-vinyl-laminaat-lamelparket.
www.dovens.nl
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. kersen, frambozen,
rabarber, sla enz.
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Eleonora’s Yogastudio Horst!
Hatha-yoga, meditatie, tevens
hulpmiddel bij: hyperventilatie!
Zwangerschapsyoga, Yoga-Dance.
Zomerlessen. Magnetiseren.
Info Leonie: 06 46 13 52 25.
www.yogastudioreuver.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Heerlijke verse asperges,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.

voor een
persoonlijk
afscheid

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!
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Van liefde
komt niets dan liefs...

Welkom lieve

Fem

Theuntje

Geboren op
31 mei 2014

26 mei 2014

Welkom lief meisje!

Geboren op
30 mei 2014

Meike

De Hanenberg 4
5973 RM Lottum

Dochter en zusje van:
Jasper Bouwman en
Lidia Spreeuwenberg
Julian en Pepijn
Fruitweg 10
5961 RX Horst

Geboren

Geboren

Dochter van
Jeroen Coenen en Manon Diels
Zusje van Stan Coenen
Molenveldweg 50
5975 AK Sevenum

23 mei 2014
Zoon van
Roy en Jessie
Hoeijmakers - van Lipzig
Bosstraat 22
5963 NZ Hegelsom

28 mei 2014
Dochter en zusje van
Johan en Wendy, Daan en Fenne
Knoops-van der Coelen
Lochtstraat 6a
5962 AK Melderslo

Te koop gevraagd woonhuis met +/1000 m2 tuinderskas of landbouwgrond
in omgeving Sevenum. Mogelijkheid
tot ruilen met 2-onder-1 kap aan rand
van woonwijk in Sevenum. Voor meer
informatie bel: 077 464 24 66 of
06 30 13 20 77.

Stamrozen rozen potrozen.
Nu rozen in pot en stamrozen in pot
maat 80 - 120 cm euro 10,00 p/stuk
en 3 stuks voor euro 25,00. 50 - 70 cm
euro 6,00 p/stuk. Kunnen in pot op
terras of in de tuin geplant.
Veenweg 5A, 5966 PX America.

Dochter en zusje van
Joep, Maaike en
Jordi Gubbels
Steegstraat 12a
5962 AG Melderslo

Lief meisje van
Maurice Hendrix
& Cindy van den Goor

Geboren
31 mei 2014

Ryan

Floor

AAN ALLES
KO M T E E N E I N D E
Precies een jaar geleden werd ik, in de Maaspoort te Venlo, uitgeroepen tot
Zakenvrouw Noord-Limburg 2013. Een moment om nooit te vergeten.
In de aanloop ernaar toe werd het aantal genomineerden, door voorrondes,
steeds minder. Grandioos is het als je tijdens de finale door de jury en publiek
als winnaar wordt gekozen. Een kroon op het werk.
Wat minstens zo bijzonder is en dat had ik nooit verwacht, zijn de gevolgen van deze
verkiezing. Plaatselijk, regionaal en zelfs landelijk mocht ik acte de présence geven,
zowel bij de schrijvende pers als op radio en tv.
Misschien wel het hartverwarmendst zijn de vele felicitaties en de support die
we hebben gekregen en het vertrouwen en de
waardering van onze (nieuwe) klanten.
Aan alles komt een einde. Op 12 juni wordt in de
schouwburg van Venray “het stokje” overdragen aan
mijn opvolgster. Ik wens de drie finalisten heel veel
succes in de eindstrijd. Nu een jaar na de verkiezing
en uitbreiding van de zaak, mag ik concluderen dat
vele nieuwe klanten de weg naar Cleopatra passie
voor lingerie hebben gevonden. Wij, mijn team en
ik, blijven jullie graag adviseren met al onze passie
en vakkennis.
Ik wil iedereen bedanken die mij en mijn team het
afgelopen jaar heeft gefeliciteerd en gesteund in
welke vorm dan ook. Het was een onvergetelijk jaar!
Bedankt!

ian
il
L
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Politiek
blijft strijden voor
pinautomaten
De politieke partijen hebben opnieuw toenadering gezocht tot
Rabobank Horst Venray. Ondanks eerdere pogingen hebben CDA, PvdA,
D66 en SP nog geen overleg gehad met de bank over het verdwijnen van
pinautomaten in een aantal kleine kernen.
Volgens de politieke partijen com
municeren ze al een aantal weken
met Rabobank Horst Venray, onder
andere via brieven en de media.
Een dialoog tussen de bank en de
politieke partijen is echter nog niet
ontstaan, stellen CDA, PvdA, D66 en
SP. Zij roept de Rabobank daarom
nogmaals op tot overleg, mits de
bank aangeeft bereid te zijn alle
opties open te houden, waaronder
het behoud van de pinautomaten.
De directie van Rabobank Horst
Venray geeft desgevraagd aan de
brief te hebben ontvangen en contact
op te nemen met de vertegen

woordiger van de politieke partijen
om een afspraak te maken voor een
gesprek. Of het behoud van pin
automaten onderwerp van gesprek is,
wil de bank nog niet zeggen.
De politieke partijen geven
aan ook te willen onderzoeken wat
het recente besluit van minister
Dijsselbloem voor mogelijkheden
biedt om banken in Nederland
afspraken met elkaar te laten maken
over geldautomaten in kleine kernen.
Rabobank Horst Venray heeft inmid
dels in Melderslo de pinautomaat
verwijderd. Ook die in Meterik en
Swolgen gaan verdwijnen.

Geboren

Phileine
2 juni 2014
Dochter van
Robert en Lisanne
Janssen-Vermazeren
Stationsstraat 113
5963 AA Hegelsom

U kunt uw overtollige, nette, mooie,
schone (zomer-)kleding alsmede
decospullen verkopen via ’t Winkeltje,
Herstraat 44! Na verkoop krijgt u 50%
van de opbrengst. Loop binnen voor
details of bel 06 19 45 95 01. Tot ziens.
Dovens Meubelen, Milheeze,
meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl
Tuinman gevraagd, actieve vutter voor
onderhoud in en rondom grote tuin,
voor 1/2 dag per week, werktijden in
overleg. Schrijf naar Hallo Horst aan
de Maas, br.o.nr. 401. Handelstraat 17,
5961 PV Horst.

Politie onderzoekt
dieseldieven
Een Roemeense vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder zijn maandag
morgen 2 juni aangehouden op verdenking van diefstal van diesel, onder
andere op de A67 ter hoogte van Sevenum. Het tweetal werd voor
onderzoek meegenomen naar het politiebureau.
De politie kreeg in de nacht
van zondag 1 op maandag 2 juni
meerdere meldingen van diesel
diefstal. Zes diefstallen werden
gepleegd op parkeerplaatsen in
Maasbree en Sevenum langs de
A67. In Venlo aan de St. Jansweg
werd diesel afgetapt van een
beregeningsinstallatie.
De politie kreeg een melding
van dieseldiefstal uit een Poolse
vrachtwagen die geparkeerd stond
op een parkeerplaats langs de A73

in Roermond. Het zou gaan om
vrachtwagens met een Roemeens
kenteken. Hierop trof de politie bij
parkeerplaats Het Anker op de A2 in
Born een vrachtwagen aan die diesel
lekte. Ook werden onder meer een
pomp en slangen aangetroffen om de
brandstof over te pompen.
De politie stelt een onderzoek
in en is op zoek naar getuigen. Zij
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem op 08 00 70 00.

Te koop kleine pakjes hooi.
Tel. 077 398 17 45.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparaties, laptops,
opschonen, (draadloos) internet,
antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust: 06 14 51 11 20.
Zondagmiddag 1 juni rond 16:00 zijn
er bij ‘t Kruuspunt in de richting van
Meterik huissleutels gevonden.
Tel. 06 13 02 48 95.
Poolse huisgenoten gezocht,
Witveldweg 44 Horst-G’vorst. 2 en 4
persoonskamers. 06 22 39 93 94.
Te koop: half vrijstaande woning op
Kruisstraat 15 te Hegelsom. Bouwjaar
1958. Perceel 790 vierkante meter,
met grote schuur. Voor meer info
tel. 077 462 21 03.
Gevonden mobiele telefoon
Op maandag 2 juni is er tegenover
het Parkhotel een mobiele telefoon
gevonden. Tel. 077 398 3646.
Dovens Meubelen, Milheeze,
te koop mooie gebruikte meubelen.
Breien en haken is hip!
Alles zelf maken wordt nog leuker.
Bezoek onze winkel voor inspiratie.
Breimode en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst
www.schippertjehorst.com.

Vier generaties in
Sevenum

Gastouder gevraagd in Horst
Wie wil als gastouder in Horst gaan
oppassen bij een gezin van 6.30-8.30
uur en later op de middag tot max.
22.30 uur op wisselende dagen?
GOB Roodkapje, 077 374 51 49.

Overgrootoma Riek Lommen-Hermans (87) uit Sevenum mocht op
25 april haar achterkleinkind Sjors Verhaag verwelkomen. Ook trotse
oma Nell Verrijth-Lommen (59) en mamma van de nieuwste aanwinst,
Elke Verrijth (30) uit Sevenum waren dolgelukkig met haar geboorte.
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GEPLUKT Alex Heijl

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.

Koken met

Randy

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

Gele
paprikasoep
met gerookte
zalm
Benodigdheden:
· 3 grote gele paprika´s
· 1 sjalotje
· 1 teentje knoflook
· 5 gram olijfolie
· 2 kippenbouillonblokjes
· 50 gram gerookte zalm
· 20 gram verse koriander

Bereiding:
• Verhit de olie in een pan;
• snipper de ui en knoflook en bak
deze glazig;
• voeg de gesneden paprika erbij
en laat deze even meebakken;
• blus het af met 1 liter water, tot
de paprika onder staat;
• voeg de bouillonblokjes eraan toe
en breng het geheel aan de kook;
• laat dit ongeveer 10 minuten
zachtjes koken;
• pureer de soep met de staafmixer;
Serveertip:
Dien de soep op in kleine kommetjes. Doe voor het opdienen de
zalm en koriander in de soep.

Eet u smakelijk!

Randy

Alex Heijl (47) uit Tienray komt oorspronkelijk uit het Brabantse Aarle-Rixtel. De liefde bracht hem echter naar
Horst aan de Maas. In zijn vrije tijd maakt hij graag radio vanuit zijn thuisstudio. Deze week wordt hij geplukt.
Alex laat weten uit een groot gezin
te komen. Hij is de jongste van negen
kinderen. Al op vroege leeftijd kon
je hem op de judomat vinden. “Op
mijn zesde ben ik met judo begon
nen. Dit heb ik tot mijn veertigste
gedaan. In die tijd heb ik de eerste dan
(zwarte band, red.) behaald”, ver
telt Alex.
Na de basisschool ging hij naar de
lts in Helmond. Hier werd hij opgeleid
tot timmerman. “Ik heb verschillende
banen gehad. Ik werk nu als technisch
medewerker op het Vakcollege in
Helmond. Hier zorg ik voor het onder
houd van het gebouw. De school heeft
zo’n 350 leerlingen, dus er is altijd wel
iets kapot. Het is leuk dat mijn werk
zo afwisselend is. Zo gaan eerste- en

‘Gedonder uit Tienray’
Alex geeft aan dat hij Ingrid
via radio-chat heeft leren kennen.
“Vanaf 2007 werk ik bij surfradio.
nl Hier zijn zo’n vijftien à twintig dj’s
bij aangesloten. Wat ieder draait,
is z’n eigen pakkie an. Vanuit mijn
zelfgebouwde thuisstudio ben ik drie
avonden in de week live te horen.
Via de site kun je ook chatten om

 ijvoorbeeld een nummer aan te
b
vragen. Zo heb ik Ingrid in 2012 leren
kennen”, verhaalt hij. Zijn vriendin
vult aan: “Ik ben toen eens bij hem
gaan kijken en niet meer gegaan.”
Wanneer Alex live is, draait hij een zeer
gevarieerd programma. “Op maandag
avond is het tijd voor Nederlandstalige
muziek, dinsdagavond komen de sixties
aan bod en woensdagavond is het tijd
voor ‘Gedonder uit Tienray’. Dat is het
leukste, want dan komt alles voorbij,”
vindt hij.

Spartaans rijden in
een oude Volvo
Naast radio heeft Alex nog een
hobby: sinds een jaar is hij de trotse

‘Wat doen we niet
samen?’
“Samen vinden we het heerlijk om
rond te neuzen op rommelmarkten en
bij Ikea. Dan spurten we eigenlijk direct
op de koopjescorner af”, lacht Ingrid.
“We genieten ook echt van lekker lang
uitslapen, samen koken en friet eten
in bed. Dat laatste is een wat gekke
gewoonte van me. Ik heb lang alleen
gewoond. Ingrid doet nu gezellig mee”,
vertelt Alex.
“Wat doen we eigenlijk niet
samen? Dit geldt zelfs voor poetsen
en het kloven en zagen van hout voor
onze kachel”, sluit hij af met een
glimlach.

PUZZEL

Sudoku

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

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

tweedejaars economieleerlingen een
winkel beginnen waarin ze school
spullen verkopen. Ik heb de winkel
gebouwd, van plafond tot toonbank en
van verlichting tot de aanleg van de
kassa,” aldus Alex. “Hij kan van niets
iets maken. Daar is ‘ie goed in”, vult
zijn vriendin Ingrid aan.

eigenaar van een Volvo Amazon uit
1966, tien dagen ouder dan hij zelf is.
Alex: “Ik ben een echte Volvo-freak.
Deze auto’s hebben karakter of een
‘smoel’, zoals wij het in Brabant zouden
zeggen. Ik viel voor de kleur van mijn
oldtimer. Met mijn Volvo ga ik terug
naar het echte autorijden zonder
bekrachtiging. Bij luxe auto’s zit alles
erop en eraan, terwijl mijn kachel
het maar half doet. Het is Spartaans
rijden.”
Naast zijn passie voor radio maken
en Volvo’s heeft Alex nog meer
liefhebberijen. “Ik ben gek van De Dijk,
The Beatles, Star Trek, koffie met melk
en Ingrid en haar twee kids Mike en
Dennis natuurlijk. Wanneer De Dijk in
de buurt is, ben ik erbij. De afgelopen
zeven jaar heb ik zeven concerten
bijgewoond. Ze stralen echtheid en
spontaniteit uit”, vertelt Alex.
Ingrid vult aan: “En de teksten
kloppen. Soms moet ik er verplicht
naar luisteren. Dan hoor ik Alex boven
het geluid van de tv nog meezingen.
We hebben niet voor niets gekozen
voor een vrijstaande studio. Zo hebben
de buren er geen last van”, grapt ze.
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Oplossing vorige week:
1

6
5

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

asche braten v/h scharrelvarken 100 gram € 1,25
varkensreepjes v/h scharrelvarken 100 gram € 0,90
hamburgers
5 voor
€ 5,00
pinkstervuur:

een pittig gekruid kipspiesje

per stuk

€ 1,25

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Crowdfunding voor stormbaan Sevenum
Ondernemer Kai Reijnen wil een stormbaan in Sevenum realiseren. De baan, die in de stijl van het tv-programma Wipe Out wordt gevormd, wil hij financieren via crowdfunding. Als hij zijn
doel bereikt, staat de Crazy Crasher per 1 september in Sevenum.
De Crazy Crasher, dat is de naam
die Reijnen zijn stormbaan wil geven.

De baan is gebaseerd op het tv-pro
gramma Wipe Out, met hindernissen

zoals de Big Balls en de Sweeper. “Het
belooft een trekpleister te worden

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

voor onze regio, een attractie voor
groepsuitjes”, stelt Reijnen op de web
site die hij speciaal in het leven heeft
geroepen om donaties voor zijn plan te
vinden.
De realisatie van de Crazy Crasher
brengt nogal wat kosten met zich mee.
De ondernemer denkt 85.000 euro
nodig te hebben. “Geld dat ik samen
met de regio wil gaan verzamelen”,
vertelt Kai Reijnen. Hij moedigt mensen
aan een voucher te kopen van het pro
ject, zodat zij na realisatie met korting
de stormbaan op kunnen. Zodra er vol

doende deelnemers zijn, kan de baan
worden gerealiseerd. Lukt dat niet, dan
gaat het niet door.
Reijnen wil de Crazy Crasher op de
locatie van Limburgs Uitje in Sevenum
plaatsen, op de plek die Turfhoeve
Outdoor genoemd wordt. Voor 2 juli
moet Reijnen het geld verzameld heb
ben. Als hij voldoende bijeen heeft,
verwacht hij per 1 september de
stormbaan te kunnen openen. Voor het
winterseizoen wordt dan een binnen
locatie gezocht. De eerste donatie is
inmiddels gedaan.

Ongeveer zeventig oude vrachtauto’s werden woensdagmiddag en –avond 28 mei bij elkaar gebracht op
het terrein van Van Leendert BV in Broekhuizenvorst. De vrachtauto’s vertrokken een dag later vanaf
10.00 uur weer om mee te doen aan de Lage Landen Tour.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Erven en schenken
van een woning
Door: Mathieu Hooijmaijers
Stel, je erft de woning van je ouders. Met veel moeite weet je deze
te verkopen voor 350.000 euro. Je doet aangifte erfbelasting en dan
zegt de belastinginspecteur dat je voor de waarde van de woning niet
mag uitgaan van de verkoopprijs, maar de WOZ-waarde, ook al is die
hoger, bijvoorbeeld 400.000 euro. Dan betaal je dus toch erfbelasting
over 50.000 euro die je niet hebt ontvangen. Voor een kind is het tarief
(bij een verkrijging van 400.000 euro) 20 procent ofwel 10.000 euro.
Pijnlijk, maar dit volgt uit de Belastingwet.
De wet stelt namelijk dat
woningen in het kader van de
Schenk- en Erfbelasting verplicht
moeten worden gewaardeerd op de
WOZ-waarde. Voor de Erfbelasting is
hierover geprocedeerd en heeft de
rechter geaccepteerd dat op grond
van de fictieve waardering op WOZwaarde aanmerkelijk meer belasting
verschuldigd is dan op grond van de
feitelijke waarde van de onroerende
zaak. Omgekeerd werkt overigens
ook. Een lagere WOZ-waarde leidt
tot een lagere belastingaanslag,
daar wordt uiteraard niet over
geprocedeerd.
Bij schenkingen kan de uitkomst
nog extremer zijn. Stel dat de
woning uit ons voorbeeld met een
waarde van 350.000 euro wordt
verkocht voor 345.000 euro. Dit is

een schenking van 5.000 euro. Voor de
belastingheffing is de schenking echter
geen 5.000 euro, maar op basis van de
WOZ-waarde van 400.000 euro maar
liefst 55.000 euro. Deze schenking valt,
als geen vrijstellingen van toepassing
zijn, voor een kind onder het 10 procent
schenkbelastingtarief zodat men 5.500
euro belasting moet betalen. Dat is
meer dan de schenking van 5.000 euro!
Staat nu de belastinginspecteur
bij elke woningverkoop tegen een
lagere prijs dan de WOZ-waarde met
een belastingaanslag paraat? Dat
niet. Er moet namelijk wel sprake zijn
van een schenking. Er is pas sprake
van een schenking als de verkoper
ook de bedoeling heeft de koper te
bevoordelen en dat zal bij een normale
verkoop van een woning niet snel het
geval zijn.

Het blijft uitkijken bij
een verkoop binnen de
familiesfeer. Daar zal eerder een
bevoordelingsbedoeling aanwezig
worden geacht. Het is natuurlijk
lastig te bewijzen. Wat is immers een
lage, maar zakelijke, prijs en wat is
een te lage prijs? De schijn heb je
tegen. Om discussies te voorkomen,
zou je de woning vooraf kunnen
laten taxeren en de verkoopprijs op
basis daarvan vaststellen.

Sportdag
Bij Anco Lifestyle Center in Horst werd zondag 1 juni een sportdag
georganiseerd door stagiair Bas van Westerveld (19) uit Melderslo.
Tijdens de zeskamp werd onder andere een estafette gelopen, was er
een hindernisbaan en het onderdeel rebus. Ook werd trefbal gespeeld en
waren er wedstrijdjes gewicht heffen en touwtrekken. Bas studeert in
het derde jaar van de Cios. Hij rondde hiermee zijn stage af met een 9.

De Franse keuken en Limburgse streekgerechten

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl
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PopSport

Publieksprijs voor Take
Your Marks
De band Take Your Marks uit Horst won de publieksprijs tijdens de Regio Showcase Limburg, het ‘eindproject’
van Popsport Limburg. Vrijdag 30 mei werd de finale gewonnen door de Maastrichter band Drunken Dreams.
Take Your Marks heeft de afgelopen
tijd allerlei workshops gekregen om
te leren zich te vestigen in de muziek
wereld. PopSport is een coachingspro
gramma voor jonge muzikanten en
bands, die verder willen komen met
hun eigen muziek. Zij won de publieks

prijs omdat ze de meeste bezoekers
voor het evenement trok naar het
Poppodium Volt in Sittard. “We zijn
extreem trots op wat we in de afgelo
pen vijf maanden geleerd en bereikt
hebben. En dat is te zien, want we
hebben de publieksprijs gewonnen”,

liet de band na afloop weten. “Vanaf
de bodem van ons hart bedanken we
iedereen die ons geholpen en gesteund
heeft. We hopen onze groei nog langer
voort te kunnen zetten en wensen de
rest van de acts veel succes en plezier
in de toekomst.”

Gevarieerde line-up

Knuffelbeer festival naar
twee dagen
De vierde editie van Knuffelbeer Festival in America vindt plaats in het weekend van 30 en 31 augustus. Het
festival is voor het eerst op twee dagen.

So Expo B.V. ontwerpt en bouwt stands op nationale en
internationale beurzen. Binnen So Expo B.V. werken wij met
een jong, gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Medewerker
voorbereiding / magazijn (m/v)
Fulltime (38 uur)
Functieomschrijving
De hoofdtaak zal zijn, het repareren en schuren van
standwanden en standonderdelen.
Standonderdelen die retour komen van de beurs worden,
indien nodig eerst gerepareerd
en volgens weer in ons magazijn opgeslagen.
Daarnaast zul je ook worden ingezet in het bijhouden en
opruimen van ons magazijn.

Standbouwer

(m/v)
Fulltime (38 uur)

Functieomschrijving
Het voorbereiden en bouwen van beursstands in binnenen buitenland.
Wij bieden:
Een afwisselende functie.
Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.
Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Tentoonstellingsbedrijven.
Wij vragen:
Enthousiaste en flexibele instelling.
Geen 9 tot 5 mentaliteit en werken in het weekend moet
geen probleem zijn.
Zelfstandig kunnen werken en initiatief tonen.
Beschikken over technisch inzicht en overweg kunnen met
handgereedschap.
Het hebben van een B-rijbewijs en woonachting in
omgeving Venray is een pré.
Beheersing van de Engelse taal.
Solliciteren naar deze functie?
Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 30 juni 2014 naar:
So Expo B.V.
t.a.v. Mevr. B. van der Vleuten
Energieweg 19, 5804 CE Venray.
Of per e-mail naar: info@soexpo.nl
Meer informatie over So Expo B.V. vind je op www.soexpo.nl

Op zaterdag 30 en zondag 31
augustus gaan een verscheidenheid
aan muziekinvloeden, binnen- en
buitenlandse bands en dj’s en een
creatief aangekleed festivalterrein

wederom centraal staan. De opzet van
de zaterdageditie ziet er in grote lijnen
hetzelfde uit als voorgaande jaren, met
dit jaar een nog gevarieerdere line-up
dan voorheen. Ook de zondageditie

wordt volgens de organisatie gevuld
met een breed en verrassend
programma.
Kijk voor meer informatie over het
festival op www.knuffelbeerfestival.nl

A d ve r to r i a l

Blowen niet gevaarlijk?
Echt wel!
‘Alle jongeren die op straat hangen: blowen’. Dat is het beeld dat veel mensen hebben. Uit onderzoek blijkt
dit echter niet te kloppen. In Horst aan de Maas bijvoorbeeld, blowt ongeveer de helft van de jongeren die op
straat rondhangen. Dat is een stuk minder dan in een vergelijkbare gemeente in Midden-Limburg, maar het is
nog steeds heel veel. Zeker als je beseft dat het gebruik van cannabis (hasj en wiet) niet zonder risico’s is.
En je kunt er wel degelijk verslaafd aan raken.
Hasj en wiet versterken je stemming. Als je je goed voelt, kun je je
nog opgewekter en vrolijker gaan
voelen. Maar zit je niet zo lekker in
je vel, dan kun je je door te blowen
slechter gaan voelen en in paniek
raken. Meestal heeft blowen een
ontspannend effect en worden
kleuren en muziek intenser ervaren.
Andere effecten zijn: angstig worden,
snelle hartslag, rode ogen, vreetkick,
lachkick, droge mond, duizeligheid
en verslapping van je spieren.
Risico’s van hasj en wiet
Het gebruik van hasj en wiet heeft
voor iedereen risico’s, maar voor
jongeren zijn de risico’s nog groter:
het verstoort de ontwikkeling van
de hersenen. Een ander risico is
verslaving: als je gewend bent om
veel te blowen, kun je ontwenningsverschijnselen krijgen als je
een tijdje stopt met gebruik. Je kunt
dan misselijk of duizelig worden, of
je gaat trillen. Je kunt ook psychisch

afhankelijk worden van blowen.
Dit betekent dat je denkt dat je
niet meer zonder hasj of wiet kunt.
Ook de kans op een verslaving op
latere leeftijd wordt groter als je op
jonge leeftijd hasj en wiet gebruikt.
Jongeren die regelmatig blowen,
spijbelen bovendien vaker, zijn
minder gemotiveerd en presteren
slechter op school.
Praten is belangrijk
Als ouder heb je meer invloed op het
gedrag van je kind, dan je misschien
denkt. Het is belangrijk dat je met
je kind praat over blowen en het
gebruik van andere genotsmiddelen.
Het liefst nog voordat hij of zij het
ooit geprobeerd heeft.
Maakt u zich zorgen en kunt u ondersteuning gebruiken bij zo’n gesprek
of wil je als jongere zelf met iemand
praten over blowen of andere verslavingen? Vraag dan een gratis gesprek
aan. Je kunt mij gewoon mailen. Alle
gesprekken zijn vertrouwelijk en we

leggen niets vast. Het doel is om
jou de juiste, feitelijke informatie
te geven, o.a. door goed naar je te
luisteren en je voor te lichten.
Joris Fleuren
Preventie werker Vincent van Gogh
jjfleuren@vvgi.nl

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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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

Thyra Vermeulen
14 jaar
Swolgen
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik in een stad in het binnenof buitenland te wonen en misschien
ook wel verder te komen binnen de
modellenwereld. Ik ben op dit moment
bezig met het opstellen van sollicitatie
brieven voor modellenbureaus. Ik heb
al een paar ervaringsshoots gedaan in
Zwolle.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Voor mijn zestiende verjaardag zou ik
met mama een weekendje naar Milaan
willen gaan om te gaan shoppen. Dat
is wel echt een modestad en mama en
ik willen daar allebei graag een keertje
heen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou een dag in de huid van Miley
Cyrus willen kruipen en dan de Bangerz
Tour willen doen. Ik ben heel erg fan
van haar en ik ga zelf ook naar een

concert van deze tour in Amsterdam. Ik
zou het leuk vinden om de optredens
en de afterparty’s mee te maken. Dan
zou ik lekker gek doen en kijken hoe
mensen reageren.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was van de Swolgen groeps
whatsapp met de vraag of ik ook naar
Gaellus Open Air ging. Ik weet nog niet
zeker of ik ga, want ik heb maandag
met Pinksteren weer een shoot in
Zwolle.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het erg handig, maar soms kan
het wel leiden tot meningsverschillen.
Als iemand net iets verkeerd opvat bij
voorbeeld, dan kan het zijn dat er een
discussie of zo ontstaat. Mijn favoriet is
Instagram, omdat ik fotograferen ook
heel leuk vind en ik krijg veel leuke
reacties op de foto’s die ik maak.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst een matzwarte Bugatti, maar
die droom zal wel niet uitkomen.

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

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

25
jaar
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aan
Thyra Vermeulen Mies
gezellig. Dit wordt de tweede zomer
dat ik dat doe. Ik heb ook gesolliciteerd
bij de Jan Linders, maar daar moet je
vijftien voor zijn en deze zomer word
ik vijftien, dus dat is iets voor na de
zomer.
Leukste feestje ooit?
Dat was zeker weten afgelopen carna
val met alle vrienden en vriendinnen.
Eigenlijk ben ik zelf niet eens een echte
carnavalsvierder. In eerste instantie
had ik er niet eens zoveel zin in, maar
toen was het toch heel erg leuk. Ik ben
iedere dag gegaan.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat zijn een van de dagen op het
strand, met veel zon op vakantie. In
Spanje of Griekenland bijvoorbeeld.
Bijna ieder jaar zijn we nog naar een
warm land geweest.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ooit zou ik graag nog een keer in New
York willen shoppen, daar ga ik heen
als ik het geld daarvoor bij elkaar heb.
Daar zijn superveel leuke winkels en
het lijkt me gewoon een supermooie
Ik vind de auto er heel sportief en
stad om een keer geweest te zijn.
tegelijkertijd mooi uitzien. Matzwart is
Zon of sneeuw?
toch net anders dan gewoon glanzend
Zeker weten de zon. Het liefst zou ik
zwart, dus dan ben je toch altijd net
weggaan uit Nederland en naar de
even wat anders dan alle anderen.
zon toe gaan. Ik zou bijvoorbeeld wel
Stel je wint een miljoen, wat zou je
in Spanje kunnen wonen of zo. Ik ben
dan doen?
afgelopen winter wel op wintersport
Dan zou ik die Bugatti dus kopen. Ook
geweest, maar dat is me eigenlijk
zou ik een wereldreis maken, daarna
niet zo goed bevallen. De eerste dag
een huisje in de stad kopen en mijn
ben ik een paar keer flink gevallen.
zusje ook wat geven. Ik zou in ieder
De rest van de dagen was ik daardoor
geval naar landen gaan die allemaal
heel voorzichtig en geconcentreerd,
ver weg zijn, die niet zo gemakke
dan geniet je er niet zoveel meer van.
lijk bereikbaar zijn, zoals Amerika,
Thailand, India en Indonesië. Dan zou ik Volgende winter gaan we daarom dus
waarschijnlijk weer naar een warm
voor een jaar of zo willen gaan reizen.
land.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
Avondmens of ochtendmens?
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
Ik ben een echt avondmens. Ze zeggen
ze een geheim ingrediënt?
dat ik nogal een ochtendhumeurtje
Dan zijn de pannenkoeken die ze
maakt. Ze heeft vroeger in een pannen heb. Dan reageer ik heel chagrijnig op
koekenrestaurant gewerkt, dus daarom mijn ouders als ze wat vragen of zo. Ze
kunnen beter niks tegen me zeggen. Ik
kan ze die zo lekker maken. Maar pap
kom ook heel moeilijk mijn bed uit.
kan ook lekker koken. Hij kan heel
Stad of dorp?
goed wild klaar maken.
Dat is toch echt wel de stad, in een
Op welke manier verdien jij bij?
Deze zomer ga ik weer op de rozenplak dorp is niet zo vaak wat te doen en dat
past niet zo goed bij mij.
werken. Daar is het altijd wel heel

Column

Eigenaardige
gewoontes
Volgens mijn vriendje blijk
ik steeds meer eigenaardige
gewoontes te krijgen. Dan doelt
hij op alle dingen die ik niet
lust, of die ik juist wel weer lust
(ja ja, ik weet dat de
gemiddelde Nederlander niet
houdt van rauwe champignons,
nou en... Ik wel!). Of hij heeft
het over eigenaardige
gewoontes, die inmiddels
uitgegroeid zijn tot persoonlijke
automatismen.
Zo viel mijn huisgenootje
laatst ook op dat ik áltijd het
laatste restje eten of het laatste
restje drinken laat liggen.
Mmm… klopt inderdaad. Dat
laatste stukje of laatste slokje
smaakt gewoon niet. Die laatste
slok limonade is nou eenmaal
lauw, dat is gewoon smerig. En
als ik eerlijk moet bekennen
drink ik limonade of water ook
gewoon het liefst uit een plastic
flesje, in plaats van uit een glas.
Dat drinkt gewoon fijner,
waardoor het lekkerder smaakt.
Water uit een glas of een
porseleinen mok, ik vind het niet
te drinken, maar mijn vriend en
huisgenootjes denken dat ik
knettergek ben.
Zo begrijpen ze ook niet wat
ik toch tegen chocolade heb, als
vrouw. Of tegen kaas, als
oer-Hollandse meid. Wat ik
trouwens ook niet kan, is
multitasken, terwijl iedere
andere vrouw dat wel kan. Als ik
bijvoorbeeld aan het bellen ben
en mijn vriendje komt me vragen
of de sperzieboontjes wel of niet
moeten koken, krijg ik
kortsluiting. Wat ik ook vaker
hoor: “Jij bent zo raar, jij kauwt
nooit langer dan twee minuten
op een kauwgom, dan vind je het
wel weer genoeg geweest en
huppakee de prullenbak in.” O ja
en wat ze ook raar vinden is dat
zodra ik nagellak op heb ik niet
kan wachten om het er weer af
te krabben.
Hmm… zowel mijn eigen
lieftallige vriendje als mijn
huisgenootjes vinden mij dus
eigenaardig. Nou ja, ik zal er
maar positief mee omgaan:
eigenaardig betekent toch
gewoon dat ik heel eigen ben, en
aardig? Ha! Helemaal prima!
Mies
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Wordt Nederland wereldkampioen voetbal?

‘Ik kijk niet naar die onzin’
De helft van de inwoners van Horst aan de Maas heeft niet zo veel vertrouwen in het Nederlands elftal. Volgens hen maakt Nederland geen
enkele kans om kampioen te worden op het WK voetbal, dat volgende week in Brazilië start. Iets meer dan een kwart, 26 procent, denkt dat
Nederland wel goed gaat scoren. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

uit”, zegt een ander. “Het Nederlands
De eerste wedstrijd van het
elftal is geen eenheid.” Er zijn ook
Nederlands elftal staat gepland voor
mensen die het team niet zomaar
vrijdag 13 juni. In de eerste poule
willen
speelt het
afschrijven.
team tegen
‘Zeg nooit, nooit’
“Als er een
Spanje, Australië
‘Als je mee doet maak je altijd goede teamspirit
en Chili. Of
een kans’
ontstaat, hebben
Nederland
ze een kans”,
hierna nog in het
‘Voetbal is niet mijn ding’
vindt één
toernooi blijft,
van hen.
daar heeft de
Als Nederland geen
helft van de inwoners een hard hoofd
wereldkampioen wordt, dan denkt
in. “Deze ploeg heeft beslist geen
35 procent dat gastland Brazilië de
winnaarsmentaliteit en zij zijn geen
toernooivoetballers”, reageert iemand. titel wint. Spanje maakt volgens
11 procent kans en 8 procent gaat voor
“Oranje vliegt er in de eerste ronde al

Duitsland. Ruim de helft
van de inwoners, 69
procent, gaat de
wedstrijden van
het Nederlands
elftal bekijken.
Thuis in de
woonkamer
is veruit
de meest
populaire
plek om de
wedstrijden te
volgen. Anderen
kijken naar de
verrichtingen van het Nederlands

team op een groot scherm
(7 procent), bij
vrienden thuis
(4 procent), of
in de kroeg
(1 procent).
Sommigen
bekijken het
per wedstrijd.
“Als het
uitkomt, ga ik
wel voor de tv
zitten, maar als ik
wat anders te doen
heb dan doe ik dat”, zegt
er een. “Als het spel goed is en

Weet 1%
niet Uiteraard
23%

Maken
kans
26%

Zeker
niet
50%

de wedstrijd aantrekkelijk voor de
kijkers, dan kijk ik ook. Mij de avond
laten vergallen door slecht spel hoeft
voor mij niet”, vindt een ander. Niet
iedereen is echter zo gecharmeerd
van al dat voetbalgeweld. “Voetbal
interesseert mij niet. Het is alleen
maar commercie.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Herdenken
Herdenken. Wie gaan we herdenken, oud en jong? Herdenken, is dit
alleen voor de ouderen?
Op 4 mei werd door Yvonne
(veteraan in actieve dienst) een
verhaal in ons dorp voorgelezen met
dodenherdenking: “Vrijheid zal voor
mij nooit meer vanzelfsprekend zijn,
zoals ik als kind altijd dacht.
Gelukkig om in dit land te zijn
geboren en opgegroeid, heb ik zelf

mogen meemaken hoe het anders
kan zijn… Ik werk sinds 2001 bij de
Koninklijke Landmacht en ben met mijn
eenheid (pantserinfanterie) drie keer
naar Afghanistan uitgezonden geweest.
Tijdens mijn uitzendingen heb ik
geleerd hoe lief je het leven moet
hebben en hoe snel het voorbij kan

SUMMERSALE

zijn. Twee van mijn collega’s (Aldert
Poortema en Wesley Schol ) kwamen
om tijdens één van onze gevechts
acties, op 12 januari 2008. Tot die
dag heb ik me nog vaak relatief
veilig gewaand, maar na het verlies
van Aldert en Wesley, leek dit een
‘eyeopener’ voor iedereen van ons.
Niemand is onsterfelijk en velen zijn
gevallen tijdens de strijd voor, in hun
ogen, het beste doel. Voor mij is 4

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Oplopende kortingen
van
tot

25

70%!

Start uitverkoop: dinsdag 10 juni om 09.30 uur
Extra koopavonden: 10+11 juni tot 21.00 uur

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Landhuis op 3000 m2

Hortensiaweekend

Te koop

✓
✓
✓
✓
✓

totaal verbouwd
levensloopbestendig
vrije ligging
met grote (hobby)schuur
mooi ingerichte tuin
meer weiland mogelijk
zicht over het maasdal en
kilometers Maas
Belangstelling?
Informeer gewoon even
naar de mogelijkheden.

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

zaterdag 7 en zondag 8 juni
beide dagen geopend van
10.00-17.00 uur
De koffie staat voor u klaar!!

’t Veld Tuinplanten

Gespecialiseerd in hortensia’s die dit
weekend in de schijnwerpers staan.

Heel veel soorten (oude en nieuwe cultivars)
met mooie voorbeeldplanten. Natuurlijk
kunt ook onze uitgebreide collectie
vlinderstruiken e.a. heesters bewonderen.

AANBIEDING:

Alle hortensia’s
10 of 20% korting!
Voorwaarden aanbieding of meer info zie:

www.veld-tuinplanten.nl

Oude Heldenseweg (naast! 13a) Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

mei de dag dat ik weer terugdenk aan
Aldert en Wesley, maar ook aan alle
andere gevallenen die zich hebben
ingezet en gestreden voor de vrijheid.
Velen van ons kunnen zo op hun eigen
manier bedenken waarom dodenher
denking en vrijheid ze raakt. Ik hoop
dat elk jaar opnieuw mensen erbij
stilstaan wat dit heeft betekend voor
ons. Diep respect wil ik uitbrengen
voor degenen die het hoogste offer

brachten.” Ik dacht, Yvonne heeft
gelijk. Zoals zij de belevenis van haar
uitzendingen meemaakt en gedenkt
op 4 mei, waarom dan niet door
iedereen, jong en oud het herdenken
op 4 mei. Vieren doen we op 5 mei
toch ook met jong en oud!
Michel Peeters,
oud-vicevoorzitter
Thuisfront comité Koninklijke
Landmacht Grubbenvorst
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Bespreking Poll week 21

Natuurlijk verdwijnen de pinautomaten uit de dorpen
Ruim driekwart van de mensen, 76 procent, is het er niet mee eens dat
in veel dorpen de pinautomaten verdwijnen. Volgens Rabobank Horst Venray
worden de pinautomaten namelijk steeds minder gebruikt en zijn ze dus te duur
voor de organisatie.
Zij begrijpen niet dat de bank geen oog lijkt te hebben voor degenen die
graag nog met contant geld willen betalen, zoals ouderen. De lokale horeca,
bloemenwinkel of visboer zullen er ook onder lijden. Als mensen toch op pad

moeten om te gaan pinnen, dan doen ze hun boodschappen waarschijnlijk ook
ergens anders.
Een minderheid, 24 procent, begrijpt dat een bank ook een bedrijf is dat
op de cijfers moet letten. Andere bedrijven stoppen ook met zaken die verlies
lijden. Als pinautomaten niet genoeg gebruikt worden, zijn ze blijkbaar ook niet
heel belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. En de bank biedt alternatieven
binnen 5 kilometer.

Meer prioriteit voor brandveiligheid van stallen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Na een stalbrand in Melderslo afgelopen week waarbij bijna 1.300 varkens
omkwamen, laait de discussie over brandveiligheid in stallen weer op. Vaak zijn
de dieren het slachtoffer van de brand, omdat zij in de stal geen kant op kunnen.
Nieuwe stallen moeten inmiddels voldoen aan strengere eisen met betrek
king tot brandveiligheid, mede op aandringen van de Dierenbescherming,
het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en
Rampenbestrijding (NVBR) en LTO Nederland. In het zogenaamde Bouwbesluit zijn
maatregelen opgenomen om te verspreiding van branden in stallen te vertragen,
zodat het risico voor de dieren verminderd wordt.
De aanscherping van de regels heeft voor bestaande stallen overigens geen

gevolgen, tenzij deze op een gegeven moment verbouwd worden. Dan gelden
wel de strengere eisen. Het kan zo dus nog tientallen jaren duren voordat alle
stallen brandveilig zijn. Je kunt van boeren die het toch al zwaar hebben niet ver
wachten dat ze enorme investeringen gaan doen aan stallen als die niet meteen
verbouwd hoeven te worden. Er wordt aan gewerkt, dus geen probleem, toch?
Daarentegen sterven volgens de Dierenbescherming jaarlijks duizenden die
ren in stalbranden. Dat kan toch niet zo maar, daar moet sneller iets aan gedaan
worden. Tientallen jaren wachten is geen optie, dit had tientallen jaren geléden al
aangepakt moeten worden.
Brandveiligheid van stallen moet hogere prioriteit krijgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Ons systeem van vrije dagen kan op de schop > eens 63% oneens 37%
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Flores in Terra BV

De specialist in kuipplanten, exoten en
mediterrane planten. Winterharde tuinbananen.

OPEN DAGEN 2014 op 20.000 M2
Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 7 juni
t/m zondag 15 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!
Datum: 12 juni om 19.30 uur | Locatie: Schouwburg Venray

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
P

€ 15ri,js0:
p.p.

Karolina Swoboda

Riny Leenders

Mariet Janssen

0

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

www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Marieke
ment...
“En nog een fijne dag”,
glimlacht de verkoopster bij het
postagentschap als ze me het
bonnetje overhandigt. Of ze dit
nu echt meent of dat ze
contractueel verplicht is om dit
te zeggen, dat maakt me niet
uit. Het is een gebaar dat ik wel
kan waarderen. Net als mensen
die je een goede morgen
wensen wanneer ze je op straat
tegenkomt of je voor laten gaan
bij de kassa wanneer jij alleen
een pak koffie moet afrekenen
en zij een volle kar hebben.
Onlangs keek ik een
aflevering van Nick en Simon in
Amerika (na mijn Henk
Wijngaard-ontboezeming van
enkele weken geleden durf ik dit
nu ook wel te zeggen). Ze liepen
over straat in New Orleans en
Nick of Simon (ik kan ze niet uit
elkaar houden) begroette
iedereen die hij tegenkwam.
Hun ‘manager’ Kees moest daar
smakelijk om lachen. ‘Ze denken
dat je niet goed wijs bent’,
gniffelde hij. Waarom? Omdat je
mensen een goedendag wenst?
Wat is daar zo vreemd aan?
Moeten we in plaats daarvan
allemaal met een nors gezicht
over straat lopen, stuurs voor
ons uitkijkend en iedereen
negerend? Een collega vertelde
dat ze, toen ze net in de stad
woonde, iedereen in haar straat
begroette. Totdat de buurman
een opmerking maakte dat ze
bekend stond als het meisje dat
altijd “hallo” zegt. Alsof dat iets
is om je voor te schamen! Ik
begroet in principe ook iedereen
die ik in de straat tegenkom
(of ze moeten nadrukkelijk een
andere kant op kijken).
Als iemand mij aankijkt op straat
dan knik al vriendelijk. Vaak ook
omdat ik denk dat ik ze ergens
van ken, ik heb in al mijn jaren
als journalist zoveel mensen
geïnterviewd dat ik het soms
ook niet meer precies weet.
En ik wil ook niet dat zij weer
denken dat ik hen niet meer wil
kennen. Dus als je door het
centrum loopt en je denkt:
“Waarom kijkt die vrouw me zo
vreemd aan, ken ik haar ergens
van? Nou ja, ik zeg toch maar
goedendag.” Dan was ik dat,
die op dat moment hetzelfde
dacht.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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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.

Voorrang op rotondes: richt ze allemaal hetzelfde in
Een paar weken geleden ging het in de wekelijkse poll van de HALLO
om de vraag wat u van de nieuwe voorrangssituatie op de rotondes vindt.
En u vond het maar verwarrend. Volgens de een zorgde het voor meer
onzekerheid: stopt die auto nu wel of niet… De ander vond het een
verbetering maar vroeg zich af waarom niet alle rotondes op dezelfde
manier waren ingericht.
D66 is altijd al een warm voor
stander én voorvechter geweest van
voorrang voor de zwakke verkeers
deelnemer op rotondes: volgens D66
moeten fietser én voetganger voor

rang hebben op de rotondes binnen de
bebouwde kom. Buiten de bebouwde
kom gaat snelverkeer voor.
We hebben even gewacht zodat
u aan de nieuwe situatie kon wennen

en hebben links en rechts wat navraag
gedaan. En jawel hoor. In het algemeen
vindt u het een verbetering.
Maar men vraagt zich tegelijker
tijd af waarom niet alle rotondes op
dezelfde manier zijn ingericht, conform
landelijk advies en richtlijnen.
Een aantal rotondes die door de
gemeente is aangepakt is voorzien van
zebra’s, verlaagd trottoir voor rolstoelen
en verkeersborden die aan duidelijk
heid niets over laten. Zo moet het.

Zie bijvoorbeeld de kern
Grubbenvorst. Alle rotondes binnen
de bebouwde kom zijn op dezelfde
manier ingericht. Gevolg: duidelijkheid
voor alle verkeersdeelnemers en dus
veiliger. Maar waarom zijn dan niet
álle rotondes in álle kernen hetzelfde
ingericht? Met name in Horst blijft het
onduidelijk dus ook verwarrend en
daardoor gevaarlijk door de willekeur.
Hier zijn rotondes maar deels of niet
aangepast. Nog steeds verschillend

ingericht dus gevaarlijk.
Conclusie: een halve verbetering
dus zijn we nog niet klaar. Gemeente,
je bent aan zet… En graag snel, in
het belang van de veiligheid van de
fietser én de voetganger.
Wilt u hierover of over iets anders
met D66 in gesprek: op zaterdag
7 juni zitten we in de bibliotheek van
Horst van 11.00 tot 12.00 uur.
Jos Gubbels,
raadslid D66

Duidelijkheid over plannen Gasthoês
Afgelopen week berichtten diverse media dat ’t Gasthoês in Horst
mogelijk wordt uitgebreid met een herberg waar muziek wordt gemaakt.
Dat is het plan van het muziekcollectief Herberg de Troost rondom Jack
Poels van Rowwen Hèze.
De SP heeft hier vragen over
gesteld aan het college van burge
meester en wethouders.

De partij wil weten in welke
fase de plannen zich bevinden en
waarom de gemeenteraad hier niet

Als u op
de bAl let,
wie let er
dAn op uw
spullen?
Wk-actie

van € 299,–

€ 250,–

elektronische kluis
met keurmerk,
gemonteerd en
verankerd!
50x35x31 cm

over is geïnformeerd. Er is van alles
rondom ’t Gasthoês gaande. Iedere
week wordt er wel een nieuw
idee geopperd. Wij willen van het
college duidelijkheid over wat er
gaat gebeuren met ’t Gasthoês en
wat het allemaal gaat kosten. Al
eerder werd duidelijk dat het nieuwe

gemeentebestuur van plan is om de
gloednieuwe bibliotheek in Horst
te verhuizen naar ’t Gasthoês. Hier
doen inmiddels allerlei verhalen
over de ronde. Zo zou de verhuizing
van de bibliotheek nodig zijn om
de realisatie van de Herberg de
Troost te kunnen betalen. Het is aan

het college om hier duidelijkheid
over te geven.De SP wil voor de
zomervakantie uitleg van het
college over alle plannen en
ontwikkelingen rondom ’t Gasthoês.

ONTDEK WAAROM 1 OP
DE 3 BUREN IN HORST
AAN DE MAAS MINDER
NAAR HET WERK GAAT.
Waarschijnlijk gebruiken zij glasvezel. Waarmee thuiswerken zonder zorgen gaat. Grote
bestanden versturen, HD-beeldbellen met meerdere mensen tegelijk, het is allemaal
geen punt met glasvezel. Wilt u net als uw buren gebruikmaken van glasvezel? Doe dan
de postcodecheck op onze website en sluit nu een een glasvezelabonnement af.
Bijvoorbeeld bij een van onderstaande serviceproviders. U profiteert nu bovendien van
aantrekkelijke acties.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.
088 - 006 37 10 (lokaal tarief)

facebook.com/
aspsystemsbeveiliging

077 366 42 10

aspsystems.nl

Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl
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Sluiting Pinksteren
In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op
maandag 9 juni 2014 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op dinsdag 10 juni a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen. Let op: het gaat alleen
om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Bekendmakingen

Vanwege Pinksteren

Gewijzigde afvalinzameling
In verband met Pinksteren wordt op maandag 9 juni geen afval opgehaald. Dat geldt ook voor
het keukenafval.
Inwoners van America, Griendtsveen en Horst-Noord die normaal hun afval op maandag 9 juni zouden
aanbieden, kunnen zaterdag 7 juni hun plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de straat zetten
(uiterlijk 07.00 uur). Voor keukenafval is er geen inhaaldag; u kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aanbieden.U kunt de inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Raadsvergadering 10 juni 2014
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de
griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Beschikbaar stellen van een krediet van
€ 400.000,00 voor het verstrekken van startersleningen.
• Verplaatsing tennisbanen en realisering van
woningbouw in Grubbenvorst.
• Jaarverantwoording 2013 incl. Jaarrekening
2013 “In een oogopslag”.
• Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling Maasveren
Limburg-Noord.

U bent van harte welkom om de vergadering
bij te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.
De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website.

Hegelsom
Heijnenstraat ongenummerd

Meerlo
De Cocq van Haeftenstr 23

Horst
Wittenhorststraat 15
Deken Creemerstraat 6
Hoek Naaldhoutweg Lorbaan
Afhangweg 7
Venrayseweg 151
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Kronenberg
Peelstraat ongenummerd

Meterik
Crommentuynstraat 59

Lottum
Stokterweg 8
Veilinghof kavel 2

Sevenum
Creemerhof 2

Glas
over?
Glas
over?
Schone platte
stukken glas zoals
Glas
over?
Schone
platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen

glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis
aan stukken
huis op. glas zoals
Schone
platte
wij
gratis aan huis
op.
Bel
077
- 477 97 77
een afspraak.
glasplaten,
envoor
spiegels
Bel ruiten
077 - 477
97
77 voorhalen
een afspraak.
Glas
dat aan
vervuild
isop.
met kit- en
wij
gratis
huis
Glas dat
vervuild
is met kit- en
stopverfresten
bij
hetafspraak.
bouw
Bel
077 -stopverfresten
477 97 horen
77 voor
een
horen
bij
het bouw
en sloopafval.
Glas
daten
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Fontein op Lambertusplein
In de week van 16 juni wordt het Lambertusplein afgesloten voor auto’s. In die week wordt gestart met de aanleg van de fontein. Voordat ze hiermee aan de slag gaan wordt medio volgende
week een riolering verplaatst aan de zijde van de winkels. De winkels blijven gewoon bereikbaar.

Verder komt er een fontein met 25 spuitkoppen
die tot 8 meter hoog kunnen spuiten en middels
LED-verlichting en geluidsinstallatie shows kunnen verzorgen.

America
Lorbaan 17

De stukken voor deze vergadering kunt u
inzien in de informatiehoek in de publiekshal
van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op
de website www.horstaandemaas.nl

Start voorbereidingen

Belevingsplein
Het Lambertusplein krijgt een metamorfose en
wordt veranderd in een belevingsplein waar
sport, spel en recreatie de boventoon voert.

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.

Parkeerplaats
Op dit moment wordt het plein nog gebruikt als
tijdelijke parkeerplaats. Maar door de komst van
het parkeerterrein aan het Cuppenpedje,
de uitbreiding op P2 en de aanleg van een
nieuwe parkeerplaats op het Rode Kruislocatie
(± 55 plaatsen) kan het plein weer haar oorspronkelijke functie terugkrijgen maar wel in
een nieuw jasje.

Kent u ook iemand die een
onderscheiding verdient?
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op

www.horstaandemaas.nl

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Behoefte-onderzoek
welzijn en zorg
In de loop van de maand juni ontvangen alle inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst
die 55 jaar of ouder zijn een verzoek om deel te nemen aan een onderzoek. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de behoefte aan welzijn en zorg in beide dorpen. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door een plaatselijke initiatiefgroep.
Initiatiefgroep
In overleg met Wonen Limburg en de gemeente
Horst aan de Maas is een paar maanden
geleden een initiatiefgroep opgericht om
een onderzoek te doen in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst naar de behoeften op het
gebied van welzijn en zorg onder mensen van
55 jaar en ouder, chronisch zieken en mensen
met een beperking. In deze initiatiefgroep zitten
vertegenwoordigers van:
• De Zonnebloem
• De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
• De Dorpsraad
• Stichting De Naesenhof
• en tenslotte een betrokken dorpsgenoot.

Vanwege ervaringen met soortgelijke onderzoeken in Kronenberg, Meerlo en America is
stichting Synthese ook betrokken bij opzet en
uitvoering van dit onderzoek.
Onderzoek
Binnenkort worden de vragenlijsten via de
gemeente verspreid. De initiatiefgroep vraagt
de medewerking van iedereen die tot bovengenoemde doelgroepen behoort.
Door mee te doen aan dit onderzoek kunnen
de inwoners van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst aantonen dat deze gemeenschappen deel uit maken van de participatiemaatschappij.
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‘Als ze scoren, ga ik uit mijn dak’
Het WK voetbal start volgende week donderdag. De eerste wedstrijd voor het Nederlands team staat vrijdag 13 juni op het programma. HALLO Horst aan de Maas vroeg
haar lezers hoe zij de kansen van Oranje inschatten.
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“Ik ben een echte Oranje-supporter. Ik kijk al jaren naar het Nederlandse elftal. Ik heb
altijd goede verwachtingen van ze, maar andere landen zijn ook goed. Zelfs Duitsland kan
soms best goed zijn. Nederland wordt volgens mij geen wereldkampioen. Misschien
komen ze ver, maar winnen zal moeilijk worden. Volgens mij moeten ze tegen best
moeilijke landen. Ik vind de Nederlandse spelers best goed. Ze zijn het neusje van de
zalm, dus ze mogen best de eerste rondes doorkomen. Meestal kijk ik het WK alleen thuis,
want m’n vriendinnen zijn niet zo’n fan van het voetballen. Als ze scoren tegen Spanje in
de eerste wedstrijd dan ga ik uit m’n dak. Ja, dan ben ik wel heel erg blij voor ze. Ik ben
echt voor Nederland tijdens het WK en dat zal nog jaren zo blijven. Er gaat geen wedstrijd
voorbij zonder dat ik thuis op de bank zit en televisie kijk.”
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Sem: “Ik hoop dat ze goed spelen en dat de Nederlandse spelers plezier hebben.”
“Nee, ze moeten winnen”, zegt Bo. De zusjes vinden dat Nederland een aantal goede
spelers heeft. “We zijn voor Nederland tijdens het WK en ’t zou wel leuk zijn als ze
winnen. Wij denken dat Spanje of Brazilië moeilijke tegenstanders zijn. Spanje is heel
goed, want dat hebben we al een keer eerder gezien en de Brazilianen spelen in hun
thuisland, dus die zullen wel veel supporters hebben. En die zijn aan het warme weer
gewend”, bedenken de meiden zich. De zusjes volgens de spelers van het Nederlandse
elftal tijdens het WK op de voet. “We kijken altijd met de hele straat, dus ik hoop dat we
dat dit jaar ook doen. Dan zitten we gewoon bij papa op de bank en dan komt de hele
buurt kijken.”

“Waarom kijk je graag naar voetbal”, vraagt Lien aan haar zoontje Jack. “Omdat ik dat
wil”, antwoordt hij. “Ja, Jack heeft het voetballen met de paplepel ingegoten gekregen”,
praat Lien verder. Jack heeft vandaag een Oranje shirt aan speciaal voor Nederland. Hij
kan niet wachten om samen met zijn vader en grote broers een aantal WK-wedstrijden te
gaan kijken. “Hij is nu al Oranje-fan”, zegt z’n moeder, die daarna meteen vertelt dat hij
het shirt zelf uit de kast heeft getrokken. Moeder en zoon verwachten dat Nederland wel
een paar keer wint. Meestal kijkt het gezin voetbal samen met andere vrienden, ook met
zoontjes. “Jack begrijpt het nog niet allemaal, maar als er een goal valt, ziet hij dat wij
juichen en dan juicht hij mee hoor”, lacht Lien. Nederland wordt volgens hen geen
kampioen, maar winnen, dat zullen ze vast wel een keer.

Naam

n Twan
e
s
u
u
r
T
s
Keizer
Leeftijd
r
59 jaa
52 en
ts
a

la
Woonp

m

Sevenu

“Ik heb helemaal niets met voetballen”, zegt Twan. “Ja, maar ik wel. Ik hoop dat ze
winnen”, lacht Truus. “Ik vind de manier waarop Nederland nu voetbalt alleen jammer. Ik
herken ze helemaal niet meer. Er zijn allemaal jonge spelers bij gekomen en ze hebben
allemaal moeilijke namen. Die kan ik niet onthouden en als Van der Vaart ook nog niet
eens mee mag, dan vraag ik mij af of ze er wel komen. Ik hoop natuurlijk wel dat ze
verder komen, maar met de Spanjaarden als eerste tegenstander hoop ik maar op een
0-0. Misschien wint Nederland alleen tegen Australië. Ik zie het allemaal wel. Ik kijk als ik
kan, maar als de wedstrijden te laat op televisie komen, dan kom ik daar mijn bed niet
voor uit. Ja, mijn kleinzoon wel, maar die is helemaal gek van het voetballen. Als ik het
kijk, doe ik dat met mijn dochter en kleinkinderen. En nu maar hopen dat ze winnen.”
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HALLO WK-poule
Lezers van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas kunnen
gratis meedoen aan de HALLO WK-poulewedstrijd. Met hun
voorspellingen vanaf nu tot aan het begin van het toernooi
op wk2014.hallohorstaandemaas.nl maken de deelnemers
kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een 40 inch Led tv ter
waarde van 700 euro, beschikbaar gesteld door Expert
Coenders uit Horst.

“Tja, wat moet ik ervan zeggen. Het Nederlands elftal is afhankelijk van twee tot drie spelers. Robben,
Van Persie en Sneijder. Dat zijn de ervaren spelers die het moeten doen. Als ik heel reëel ben, denk ik dat
Nederland de eerste ronde niet eens overleeft. Ik vind het wel super dat Paul Verhaegh mee mag naar het
WK in Brazilië. Van zulke voetballers houd ik. Gewoon harde werkers. Vroeger vroeg ik verlof op m’n werk als
Oranje moest spelen, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Ik kijk op het werk of ik kijk het voetbal thuis
op zolder. M’n vrouw vindt het niets aan. Ik vind het alleen leuk als het goed gaat. Als het spel niet loopt,
stop ik ook met kijken. Ik denk dat ik de eerste wedstrijden ga kijken en als ze dan winnen, dan komt die
sympathie vanzelf. Bij een goal maak ik wel een vreugdedansje, maar in het juichpak van Donders zitten,
daar begin ik niet aan.”

Daarnaast dingen de deelnemers mee naar diverse
prijspakketten zoals een HolánDress inclusief zes Bavaria Pilsener
(18+) aangeboden door Bavaria, een barbecuepakket ter waarde
van 40 euro aangeboden door Keurslager Ferry Janssen uit
Sevenum, een tv-kijkpakket vol lekkere versnaperingen
aangeboden door Albert Heijn, een Nederlands elftalshirt ter
waarde van 89,99 euro aangeboden door Sport2000 Meulendijks
en een voetbaltafel aangeboden door Intertoys. Prijzen dienen
binnen twee weken na afloop van de poulewedstrijd opgehaald
te worden bij Kempen Media, gevestigd aan Handelstraat 17 in
Horst.
De winnaars van de groepsfase worden bekendgemaakt in de
editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas van donderdag
3 juli. De winnaars van het totale toernooi worden donderdag
17 juli gepubliceerd. Dus ga snel naar:
wk2014.hallohorstaandemaas.nl en doe mee.
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Rob: “Ik denk dat het een verassing blijft tot de halve finale, dan weten we of Nederland het gaat redden
of niet.” “Nee, ik denk dat we kampioen worden”, zegt Jenny. Volgens beiden wint Nederland wel van
Spanje, maar wordt het daarna veel moeilijk. “Als Nederland Chili tegen zich krijgt, dan gaat Oranje het nog
zwaar krijgen. De spelers uit Chili zijn echte vechters.” Beiden vinden dat de Nederlandse coach een paar
goede en ervaren spelers meeneemt. “Daarmee moet het lukken”, vinden ze. “Meestal gaan we kijken in de
kroeg en af en toe gaat Wout dan mee. Dat ligt een beetje aan de tijd. Als we gaan dan gaan we helemaal
versierd. Je moet wel een beetje vertrouwen hebben in je land”, besluiten ze. “We volgen de Nederlandse
spelers en of ze de finale halen of niet, wij kijken sowieso wel.”

Deze WK-Poule wordt mede mogelijk gemaakt door:

L I E S H O U T

H O L L A N D

Coenders Horst
Albert Heijn
Horst
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Dressuur

Lottumse wint
NRPS kampioen
schap
Amber Gülcher uit Lottum was zondag 1 juni met haar pony Splash de
beste in de dressuur klasse Z2 op de selectiewedstrijd voor de limburgse
kampioenschappen in Velden. Ze behaalde een percentage van 67,69
procent. Twee weken geleden behaalde zij nog het NRPS kampioenschap.

Op 17 mei presteerde Amber ook
goed op de NRPS kampioenschappen
in Ermelo. Deze kampioenschappen
werden gehouden voor combinaties
die ingeschreven staan in het NRPS
stamboek. Amber reed in de klasse Z2,
de hoogste klasse die werd verreden.
Toen de uitslag bekend werd gemaakt,

FF

bleek dat Amber de eerste proef had
gewonnen en in de tweede proef op
de tweede plaats was geëindigd. Dit
was ruim voldoende om uiteindelijk
het NRPS kampioenschap te behalen.
Amber traint met haar pony Splash
vier keer per week en in het weekend
rijden ze een of twee wedstrijden.
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EESTEN BIJ FROXX

0 JA

EESTEN BIJ FROXX
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Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met eenzijn
grandioos
in Froxx.
Al
onbegrensd
en hetfeest
eten
fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

SPORTLES

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website www.froxx.nl
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
A73 afrit. www.froxx.nl
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Hovoc viert 47e editie
Horster volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft van vrijdag 30 tot zaterdag 31 mei voor de 47e keer het Horster
Volleybaltoernooi georganiseerd. Voorzitter van de toernooicommissie Robert van den Bercken: “Het toernooi is
helemaal verzorgd door vrijwilligers van onze eigen vereniging.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Lekker sporten en plezier hebben,
dat is waar het Horster volleybaltoer
nooi voor staat. Vriendengroepen,
jeugdteams, bedrijven, maar ook
volleyballers van verschillende andere
regionale verenigingen zijn bij elkaar
gekomen.
Ruim dertig scheidsrechters zijn op
de been om alle wedstrijden in goede
banen te leiden. Van den Bercken:
“We hebben ervoor gezorgd dat onze
eigen leden overal vrijwillig fluiten,
zodat iedereen die mee wil doen
gewoon mee kan spelen, zonder een
scheidsrechter te leveren.” De organisa
tie van het toernooi is volgens hem een
pluspunt. “Alles klopt op de dag zelf.
Het is netjes geregeld en het toernooi
gaat altijd door. Binnen of buiten, dat
maakt hier niets uit.”

Vriendengroepen zijn in grote
 etalen aanwezig. De vriendinnen
g
Melanie Deenen (14), Nika Boreas (14),
Annabel (13), Emma Jenneskens (14),
Anouk Rutten (15), Loes van
de Pasch (14) allen uit Meerlo, Eke
Denessen (12) uit Venlo en Dagmar
Boom (14) uit Leunen doen vandaag
voor de vijfde keer mee. “Het is
gewoon gezellig”, vinden de meiden
en tot nu toe hebben ze iedere wed
strijd nog gewonnen. Oud-Horsterse
Marieke Linders (42) uit Eindhoven
heeft haar vrienden ook naar Horst
weten te halen. “Ik heb vroeger bij
Hovoc gevolleyd.” Met het buurtteam
Bende van Stratum is ze dit jaar voor
het eerst aanwezig. “We zijn met een
groepje van ongeveer twintig perso
nen. Hier zitten Hanny Vermolen, Eric

Wijma, Anita van Wershoven en Esther
McGilvray. Ik heb ze allemaal een
snelcursus Horster dialect gegeven voor
vandaag. In de zomer gaan we vaker
toernooien af en ik moet zeggen dat
het heerlijk is om zo in het gras te zit
ten en af en toe een potje te spelen.”
Met muziek op de achtergrond zit
de sfeer op de Horster volleybalvelden
er goed in. Ieder team heeft maar één
doel en dat is winnen. Aan het einde
van de middag worden er prijzen uit
gereikt voor de leukste vriendengroep
en het beste bedrijventeam. Daarnaast
zijn er nog prijzen voor de beste teams
van het toernooi. De toernooicommis
sie: “We hopen dat er volgend jaar
weer net zoveel spelers mee doen,
want zeg nou zelf, het is gewoon een
geslaagd toernooi.”
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Crist Coppens
Verse kipspiezen
4 stuks € 5,95

geldig tot en
met zaterdag
7 juni 2014

Lekker barbecueën verse hamburgers
iedere 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

D1 SV Lottum korfbalkampioen
Ook de D1 van SV Lottum afdeling korfbal is op de laatste speeldag van de veldcompetitie kampioen
geworden. In Guttecoven zag het in grote aantallen naar Zuid-Limburg afgereisde Lottumse publiek de D1
met 5-0 winnen van Gazelle D1 en daardoor ongeslagen kampioen worden. Er volgde een huldiging voor de
speelsters van de D1.

Kevin Rutten beste visser
bij C-jeugd

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Door: Henri Gommans, HSV Willem Barendsz Lottum
Limburgse jeugdvissers die in het bezit zijn van een vispas kunnen meedoen met selectie- en regiowedstrijden.
De jeugd uit de gemeente Horst aan de Maas vist momenteel mee om de Noord Limburg Cup, waarmee zij zich ook
kan kwalificeren voor het Limburgs kampioenschap.

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Hengelsportverenigingen ’t Bliekske
Horst, Eendracht Broekhuizenvorst en
Willem Barendsz Lottum organiseren
de Noord-Limburgse wedstrijd dit
jaar. Sinds dit jaar is meer competitieelement ingebracht. Via kwalificatie
in Noord-Limburg gaat men verder
naar het Limburgs kampioenschap,
waar men vervolgens kwalificatie
kan afdwingen voor het Nederlands
kampioenschap.
De eerste wedstrijd is inmiddels
gevist en werd gehouden op de
visvijver van HSV De Karper uit Lomm.
In drie leeftijdsgroepen streden
22 deelnemers op vrijdagavond 30 mei
om zoveel mogelijk vis en zoveel
mogelijk gewicht te vangen. Uit Horst

aan de Maas waren er deelnemers
van De Peelvissers uit Sevenum, De
Put uit America, De Vriendenkring
uit Tienray en de drie organiserende
verenigingen.
Bij de jongste jeugd wist Kevin
Rutten van Willem Barendsz uit Lottum
een totaalgewicht van 6.267 gram
bij elkaar te vissen. In de twee uur
durende wedstrijd wist hij zes grote
brasems te vangen, waarbij de laatste
vis zelfs in de allerlaatste seconde nog
toehapte. Hij werd daarmee eerste in
de C- categorie. Niels Wijnen uit Tienray
eindigde op de tweede plek met
4.515 gram. Bij de iets oudere jeugd
in de B-categorie won Glen Jacobs uit
Siebengewald met 5.060 gram. Siem

van de Hombergh van HSV De Put uit
America eindigde als tweede met
1.486 gram en Patrick Gommans van
Willem Barendsz werd derde plek met
1.080 gram. Bij de iets oudere jeugd
wist Thijs Verstegen van De Peelvissers
met veel kennis en geduld één mooie
baars te vangen. Hij werd daarmee
winnaar in de A-categorie.
Vrijdag 6 juni is de volgende
wedstrijd bij de visvijver van De
Vriendenkring in Tienray. De derde
en laatste wedstrijd is op vrijdag
20 juni aan de Gubbelsvijver in
Broekhuizenvorst. Dan wordt bekend
welke jeugdvissers verder gaan naar
het Limburgs kampioenschap in
Roermond.
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www.taritakleeven.nl
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Ruiterfestijn Meerlo
Rijdt met Beleid uit Meerlo houdt in het pinksterweekeinde voor de zeventiende keer een ruiterfestijn. Dit jaar
is het concours uitgebreid met een nieuwe element, namelijk de tuigpaarden.

volledig uitverkocht met wachtlijsten
tot gevolg. Op zaterdag is er tevens
een symposium voor fokkers met als
thema embryotransplantatie en wat
dit de fokkerij zal bieden. Op zondag
middag vinden de finales plaats met als
hoogtepunt voor de springruiters het
master springen. In deze rubriek nemen
de winnaars van eerdere rubrieken
het tegen elkaar op waarbij telkens

een hindernis verhoogd wordt totdat
er uiteindelijk een foutloze ruiter over
is. Hindernissen bereiken hierdoor de
Olympische hoogte tot 1.60 meter toe.
De dressuurfinale bestaat uit een dres
suurwissel zoals de springruiters dat
toepassen in de finale bij de wereld rui
terspelen. Het ruiterfestijn vindt plaats
op het terrein aan de Megelsprong.
(Foto: Jannie Hummel)

Twintigste
Fried van Heldenvoetbaltoernooi
V.V. Hegelsom houdt op eerste pinksterdag, zondag 8 juni, het Fried
van Helden-voetbaltoernooi. Het toernooi vindt plaats op sportpark
Wienus en de eerste wedstrijden worden om 11.00 uur gespeeld.

Als bestuurder bij het
KWPN (Koninklijk Warmbloed
Paardenstamboek Nederland) kwam
voorzitter Jan Janssen van Rijdt met
Beleid in aanraking met de tuigpaard
wereld. De ruitervereniging bestaat dit
jaar 80 jaar. De feestavond op zaterdag
7 juni staat dan ook in het kader van
het tachtigjarig jubileum en wordt

verrijkt met shows van een vijftigtal
tuigpaarden. Een sport waarin het
showelement de boventoon voert. Het
concours start op vrijdag 6 juni met de
Hendrix competitie voor jonge paarden.
Op zaterdag is het de beurt aan de
gevorderde talenten. Zij gaan een gooi
doen naar de Grote Prijs van Meerlo.
Deze 1.40 meter rubriek kent maar

liefs 75 opgaves en alle toppers uit de
regio maar ook die uit het buitenland
dingen mee naar deze prestigieuze
prijs. Vuurwerk wordt verwacht van
regionale talenten zoals Kristian
Houwen en Aniek en Annemarie Poels.
Waar de dressuursport op zondag en
ponysport op zaterdag aan klandizie
lijkt in te boeten zijn de springrubrieken

Het toernooi is vernoemd naar
terreinmeester Fried van Helden. Hij
verzorgde het hele sportpark op een
manier waar volgens de club een
hovenierbedrijf jaloers op zou worden.
Het voetbaltoernooi wordt op zondag
8 juni alweer voor de twintigste keer
gespeeld. Tijdens het toernooi zijn de
elftallen verplicht twee niet actieve

voetballers en twee dames op te
stellen. Met een maximum van twaalf
teams wordt er gestreden om de Fried
van Helden-wisseltrofee. De finale is
rond 17.00 uur. Aansluitend vindt de
prijsuitreiking plaats met muzikale
omlijsting van Drive-in show Light
Flash met dj Gurde. Voor de kinderen
staat er een luchtkussen.
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Lezing slimme
kleding
Professor Loe Feijs van de faculteit Industrial Design aan de TU
Eindhoven vertelt op maandag 23 juni in Museum de Kantfabriek in Horst
over de nieuwste ontwikkelingen op textielgebied waarin kunst, mode,
ambacht, en techniek samenkomen.
Feijs vertelt onder andere over
nieuwe materialen die het mogelijk
maken om garens en weefsels te
maken die elektriciteit en licht gelei
den. Miniaturisatie van elektronica
maakt het mogelijk om steeds meer
sensoren in kleding te stoppen. Deze
innovaties leiden tot nieuwe toepas
singen op medisch gebied, maar ook
in sport en mode.
Niet alleen de producten worden
anders, ook het proces van ontwerpen
verandert. Technieken als lasersnij
den, 3D-printen en computergestuurd
borduren gaan hand in hand met het
uitwisselen van ontwerpen, patronen

Balletschool danst Fievel
De leerlingen van Balletschool Horst dansten zondag 1 juni twee keer de voorstelling Fievel naar Amerika.
Er deden in totaal honderd danseressen in de leeftijd van 4 tot 25 jaar mee. Het verhaal werd gebaseerd op
een tekenfilm en voor de voorstelling aangepast. Het decor was van de hand van Roel Sanders en Thijs
Houwen. De algehele regie was in handen van docente Jacqueline Gielen.

en schema’s tussen ontwerpers, tech
nologen en eindgebruikers.
Steeds vaker werken kunstoplei
dingen, universiteiten en hightech
bedrijven samen om toekomstver
kenningen uit te voeren. Traditionele
ambachten blijven daarbij een bron
van inspiratie. Tijdens de lezing wor
den voorbeelden gegeven, gekoppeld
aan de expositie Traditie ontmoet
toekomst die tot 28 september in
museum De Kantfabriek loopt. De
lezing begint om 19.30 uur. Opgeven
kan tot vrijdag 20 juni bij info@
kantfabriek.nl

Simon & GarfunkelInternationale Kadett C Meeting tribute
Opel Kadett C Club Nederland organiseert van vrijdag 6 juni tot zondag 8 juni de 24e internationale Kadett C
meeting. Het evenemententerrein bij manege D’n Umswing in Kronenberg is het toneel van dit weekend.
De meeting staat dit jaar
ook in het teken van het 25-jarig
jubileum van de Opel Kadett C Club
Nederland. Vanuit heel Nederland,
België, Duitsland, Luxemburg en

Engeland komen de Kadett C’s naar
de Schorfvenweg in Kronenberg. Alle
modellen zijn vertegenwoordigd.
Zo zijn er gerestaureerde, maar ook
niet-gerestaureerde modellen te

bewonderen. Ook is er een kinderhoek
met een springkussen en een
onderdelenmarkt.
Kijk voor meer informatie op
www.opelkadettcclub.nl

Gazoline bij D’n Toerstop
De band Gazoline staat pinksterzaterdag 7 juni op het podium van café D’n Toerstop in Melderslo. Dit optreden
begint om 21.30 uur.
Gazoline is een band vol passie,
enthousiasme en plezier. De band heeft
op haar repertoire rockcovers van onder
meer Led Zeppelin, AC/DC en Janis Joplin
staan en wisseltdit af met nummers

van U2 en Metallica. Gazoline werd
in 2005 opgericht door zangeres en
gitariste Nina de Rooij en bassist RobertJan Kuijer. De huidige bezetting bestaat
verder uit gitarist Roger Schabelreiter en

drummer Roger Jaminon. Muzikanten
met een ruime ervaring, opgedaan
bij diverse bands en op diverse podia.
De bandleden hebben elkaar gevonden
in de liefde voor pure rockmuziek.

De vijf vaste leden van Sevenumse rockformatie Heger Walter Band
and Friends zijn opnieuw in het repertoire van Simon & Garfunkel
gedoken en brengen op 26 oktober een muzikale hommage aan het
muziekduo in De Wingerd in Sevenum. Na de zomervakantie start de
kaartverkoop.
De vijf vaste leden van de Heger
Walter Band zijn opnieuw in het
uitgebreide repertoire van de twee
Amerikaanse muziekiconen gedoken,
zoals zij in 2010 ook al eens gedaan
hebben. Als uitgangspunt is het
Central Park-concert uit 1981 geno
men, aangevuld met extra materiaal.
Ook in 2014 bleken andere
muzikale vrienden graag bereid om
weer een bijdrage te leveren aan het
concert. Het extra materiaal waaraan
ze momenteel nog werken, bestaat

voornamelijk uit andere nummers en
muzikale pareltjes uit de hoogtijda
gen van Simon & Garfunkel.
De Heger Walter Band bestaat uit
leadzanger Hans Heger, Kronenbergse
gitarist Karl-Heinz Walter, en drum
mer Peter Joosten en bassist Math
Schouten uit Sevenum. Toetsenist
Wouter van den Eerenbeemt woont
tegenwoordig in Blerick. Voor dit
project doen saxofonist Geert Nellen,
trompetist Ron Kleuskens en trombo
nist Peter Huys, uit Kronenberg mee.

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE

hedera klimop
in pot aan stok
100-120 cm lang

Bij aankoop van € 20,00
een oleander kuipplant*

GRATIS!

*ter waarde van € 12.95 en tegen inlevering van deze advertentie

€ 1,49

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)

Wij zijn tijdens de
wegwerkzaamheden
Meterikseweg/
Sint Jansstraat

altijd goed
bereikbaar!

volg de omleidingsborden
via Molengatweg Kempweg - Seurenweg

2 groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin
ha

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
bedrijf altijd bereikbaa
r

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

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

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

Wandel4daagse Sevenum
De Wandel4daagse in Sevenum vindt plaats van donderdag 26 juni tot zondag 29 juni. Vanaf nu kunnen
deelnemers zich inschrijven.

Koningsschieten
Schutroe
Het jaarlijkse koningsschieten van handboogsportvereniging De
Schutroe uit Horst vindt plaats op zaterdag 7 juni. De wedstrijd begint om
11.00 uur.
De wedstrijd gaat over vijf proef
pijlen en daarna twee keer 25 wed
strijdpijlen die men niet mag zien. Na
de vijftig pijlen gaan de acht schutters
met de hoogste score door naar de

finale. Hier strijden ze om de titel of
koning of koningin. Het koningschie
ten is gratis te bezoeken. Kijk voor
meer informatie op www.schutroe.nl

Pinksterwandeling
Museum De Locht in Melderslo is tijdens de Pinksterdagen op 8 en
9 juni geopend voor publiek tussen 11.00 en 17.00 uur. Op Eerste
Pinksterdag zijn de smeden aan het werk en op Tweede Pinksterdag
wordt een wandeling georganiseerd.
Een speciale wandeling wordt
bij museum De Locht georgani
seerd onder de titel Op een mooie
Pinksterdag. Tijdens deze tocht van
ongeveer drie kilometer op maandag
9 juni wordt een aantal tuinlocaties in
Melderslo bezocht. Hier staan uiteen
Deze wandelvierdaagse wordt
georganiseerd door het Jongeren Gilde
Sevenum. De vierdaagse vertrekt
donderdag, zaterdag en zondag vanuit
Sevenum en vrijdag vanaf de kerk in
Kronenberg. De wandelafstanden zijn

5 en 10 kilometer en voerden door
de natuurgebieden van Sevenum en
Kronenberg.Beide routes zijn duidelijk
bewegwijzerd en staan vermeld in
een boekje. Verder ontvangt iedere
deelnemer een stempelkaart die elke

dag afgestempeld dient te worden.
De meeste pauzeplaatsen zijn over
dekt en er is ook een toiletvoorziening
aanwezig. Kijk voor meer informatie op
www.jongerengildesevenum.nl
(Foto: Ruud Slaats fotografie)

lopende thema’s centraal, zoals bloe
men en bijen, schilderen, ‘creataart’,
houtsnijden, mozaïek, groenten, fruit
en textiel. De groep Vurdewind zorgt
onderweg voor muzikale omlijsting.
De wandeling start tussen 11.00 en
14.00 uur vanaf museum De Locht.

Concert in Meterik
met Harmonie Horst
Historisch, noemt fanfare Concordia uit Meterik haar concert op zaterdag
14 juni. Dan treedt de fanfare voor de eerste keer in haar 94-jarig bestaan
op met de Koninklijke Harmonie van Horst.
De harmonie staat volgens de
Meterikse fanfare in de hoogste klasse
van de amateurblaasmuziek en toch is
het nog nooit tot een gezamenlijk con
cert gekomen tussen de buurdorpen.
Fanfare Concordia Meterik staat ook
al zo’n 20 jaar op het hoogste niveau,

stelt zij, maar dan in de fanfaresectie.
Het concert wordt ook gebruikt
als generale repetitie voor het
Peeltoernooi. De toegang tot het
concert is gratis en het begint om 20.15
uur in MFC De Meulewiek in Meterik.

The wizard of Oz
In Feesterij Froxx in Horst wordt op tweede pinksterdag, 9 juni, de
musical The wizard of Oz opgevoerd. Zeventien jongens en meisjes doen aan
de musical mee.
De leerlingen hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt aan hun voor
stelling tijdens de wekelijkse musical
lessen van Noëlle van Bussel. Tijdens
deze lessen werken zij aan drie disci
plines: acteren, dansen en zingen. Het
verhaal gaat over Dorothy die door een
storm van huis raakt en terechtkomt

in de wereld van Oz. Op zoek naar de
tovenaar van Oz om hem de weg terug
naar huis te vragen, komt ze verschil
lende nieuwe vrienden tegen.
De voorstelling van 50 minuten
wordt gegeven in Feesterij Froxx te
Horst. Er start een voorstelling om
13.30 uur en één om 16.00 uur.

Koningsvogelschieten
St. Lucia
De mannelijke leden van schutterij St. Lucia uit Horst strijden op eerste
pinksterdag, 8 juni, om het koningschap. De wedstrijden starten vanaf 14.30
uur op het schietterrein aan de Reulsberg in Horst.
Op 8 juni wordt ’s ochtends eerst
de huidige koning, Victor Paulissen, aan
huis opgehaald, waarna er om 10.30
uur een heilige mis plaatsvindt in de
Lambertuskerk in Horst. Na deze heilige
mis worden er bij de St. Lambertuskerk
drie kamerschoten afgevuurd. Vanaf
14.30 uur starten de wedstrijden.
Dan wordt onder meer duidelijk wie
de vogel voor de genodigden naar
beneden gaat schieten. Verder worden

die middag ook de nieuwe dames
kampioen bekend, de nieuwe broe
derschapskonig en de nieuwe koning
van St. Lucia. Voor de jeugd is er een
speciale wedstrijd. En voor niet-leden
van de schutterij is de wedstrijd om
de brandsbeker. Iedereen die 14 jaar
en ouder is kan onder begeleiding
aan deze wedstrijd deelnemen. Alle
kampioenen worden zaterdag 14 juni
vanaf 20.00 uur gehuldigd

05
06

cultuur 23

As it is in heaven in parochiehuis
In het parochiehuis in Sevenum is dinsdag 10 juni de film As it is in heaven te zien. De film start om 20.00 uur.
De Vrije Spelers uit America hebben
zojuist hun jubileumvoorstellingen
afgesloten. De voorstelling Tot ik
vlieg... is een bewerking van de film As
it is in heaven.

Deze film is nu te zien in het
parochiehuis. Het verhaal gaat over
Daniel Daréus, een succesvolle
internationaal bekende dirigent die aan
de top meedraait. Na een lichamelijke

en emotionele inzinking besluit Daniel
zijn carrière abrupt af te breken en
keert alleen terug naar het dorp van
zijn jeugd. Daar wordt hij gevraagd het
plaatselijk koor te begeleiden.

Tweede editie Fusti Frusti
Biervatenrace
De tweede editie van de Fusti Frusti Biervatenrace wordt gehouden op zaterdag 14 juni. Deze begint om 17.00
uur bij café De Beurs in Horst.
Diverse vriendengroepen die vorig
jaar hebben meegedaan, hebben voor
deze Fusti Frusti Biervatenrace nieuwe
onderdelen verzonnen die zijn toege
voegd aan het parcours. Niet alleen
worden nu kracht en snelheid geme
ten, maar ook vernuftigheid wordt op

de proef gesteld.
Fusti Frusti is een Biervatenrace
waarin diverse teams van twee spelers
en eventueel één coach tegen elkaar
strijden met een biervat over een hin
dernisbaan. Hierbij wordt er gestreden
om de hoogste eer en de snelste tijd.

De hoofdprijs is 50 liter bier. Dit evene
ment is bedoeld voor heren-, damesen mixteams vanaf 16 jaar. Wanneer de
winnaars jonger zijn dan 18 jaar, staat
er een alcoholvrij alternatief voor hen
klaar. Inschrijven voor het evenement
kan tot 14 juni aan de bar bij het café.

Stevie Ann in
Cambrinus
Cambrinus in Horst sluit op zondag 8 juni haar concertseizoen af met een
optreden door Stevie Ann. Dit concert begint om 16.00 uur.
De Limburgse Stevie Ann komt in
2005 de muziekwereld binnenvallen
met het album Away From Here. Haar
debuutplaat, volledig zelf geschreven,
wordt goed ontvangen en levert haar
datzelfde jaar nog een Essent Award
op. Niet veel later ontvangt ze ook de
Zilveren Harp. Met vier succesvolle pla
ten op zak en de cd California Sounds

net in de winkel kan Stevie Ann zich
rekenen tot één van de meest gere
nommeerde singer-songwriters van
ons land. Stevie Ann brengt veel van
haar tijd door in Los Angeles en heeft
daar afgelopen twee jaar haar nieuwe
album geschreven en opgenomen.
In het voorprogramma staat de
Amerikaanse Kim Richey.

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!
ACB heeft het afgelopen
jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat.

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek

Teun Winkelmolen (linksonder)
verlaat de band binnenkort

Nieuwe drummer
Afterpartees
Horstenaar Teun Winkelmolen stopt als drummer van de Horster band
Afterpartees. Dat maakte de band dinsdag bekend via haar Facebook-pagina.
Winkelmolen heeft inmiddels
zijn studie rechten voltooid en speelt
daarom zijn laatste shows met de
Afterpartees op vrijdag op Peel Slowly
and See en zaterdag op Pinkpop in
Landgraaf.

De band, die dit jaar echt doorbrak
als 3FM Serious Talent en haar single
First/Last, geeft aan al een vervanger
voor Winkelmolen gevonden te
hebben, die zij binnenkort zal
presenteren.

Cilinders, ventielen, luchtverzorgingseenheden,
compressoren, luchtslangen en leidingen.
Assemblage en montage van onderdelen.

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

www.acb-solutions.nl

Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren
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Horst aan de Maas in de Eerste Wereldoorlog
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland neutraal was, werden ook in Horst aan de Maas de gevolgen van oorlog merkbaar. Zo vertelt Harrie
Raaijmakers over hoe de oorlog het leven de mensen in Tienray beïnvloedde. De grootvader van Edie Pouwels uit Melderslo stond op wacht bij de Belgische grens.

Tienray tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bakkers in opstand tegen rogge-comité
Ook in Tienray ging de Eerste Wereldoorlog niet onopgemerkt voorbij, blijkt uit archiefinformatie.

vluchtelingen ondergebracht, waarvoor
de hotelhouders een kleine rijksvergoe
ding van 35 cent kregen.
Ook in Nederland kwamen er
problemen met het voedsel tijdens de
Eerste Wereldoorlog, omdat Nederland
altijd veel voedsel importeerde vanuit
andere landen. Raaijmakers: “Er werd
een zogenaamd ‘Rogge-comité’
ingevoerd die ook bij de Tienrayse
boeren rogge kwam inzamelen voor
de voedselvoorziening in de rest van
het land. Je begrijpt dat de boeren daar
niet blij mee waren, omdat zij de rogge
verplicht af moesten staan. In Tienray
ontstond daarom een soort protest,
waarbij de bakkers weigerden rogge
brood te bakken tegen de vastgestelde
prijs. Uiteindelijk is dat gelukkig niet uit
de hand gelopen, omdat er veel politie

aanwezig was. Toch maakt dit voorval
duidelijk dat ook de mensen hier in de
buurt de gevolgen van de oorlog heb
ben meegemaakt.”
Ten slotte herinnert ook nog één
van de staties van de kruisweg bij
de kerk van Tienray aan de Eerste
Wereldoorlog. Harrie: “De staties lijken
allemaal op elkaar qua stijl, maar
alleen de zevende, ‘Jezus valt voor de
tweede maal’, wijkt duidelijk af. Pas in
2007 zijn we er achter gekomen dat
deze statie ontworpen is door een
Belgische architect, die tijdens de
Eerste Wereldoorlog naar Nederland
is gevlucht en in Maastricht verbleef.
Blijkbaar is tijdens het verplaatsen van
de staties naar een nieuwe plek de
zevende gesneuveld en moest er een
nieuwe voor in de plaats komen.”

Op 27 april 1917 werd in Tienray het ingezamelde koren
opgehaald met huifkarren, die beschermd werden door bewapende militairen
Harrie Raaijmakers uit Tienray
houdt zich tijdens zijn pensioen bezig
met het uitspitten van archieven met
informatie over Tienray. Hij schreef al
vele boeken uit opdracht van bijvoor
beeld het kerkbestuur en de voetbal
club, maar ook uit eigen interesse.
“Tijdens het speurwerk in het archief
van Meerlo kwam ik ook veel te weten
over hoe de Eerste Wereldoorlog in
Tienray is verlopen”, vertelt hij enthou

siast. “In Nederland hebben we niet
zoveel meegekregen van die oorlog
en ik kwam er pas echt achter wat
voor vreselijke oorlog het was, toen ik
samen met mijn vrouw een fietstocht
door België heb gemaakt. Daar kwa
men we langs allerlei kerkhoven met
gesneuvelden, heel indrukwekkend
was dat.”
In tegenstelling tot in België werd
er in Nederland niet gevochten, omdat

ons land neutraal was. Veel vluch
telingen uit België zochten daarom
een veilig heenkomen in Nederland.
Raaijmakers legt uit: “Het dorp Tienray
was erg geschikt om vluchtelingen
op te vangen, omdat het ook toen al
een bedevaartsoord was. Er waren
daarom veel overnachtingsplekken
voor pelgrims, waar de vluchtelingen
terecht konden.” Ook in het hotel van
de familie Van der Voort werden acht

Maaien

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

met de Cub Cadet’s van Lozeman Tuinmachines
De ideale loopmaaier, met groot volume
grasvangbak. De Cub Cadet OHV motor levert
de juiste kracht voor uw behoeften. U heeft met
de Cub Cadet classic series de keuze tussen
opvangen en uitwerpen, optioneel is er ook een
mulchingkit verkrijgbaar.

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

vanaf:

in onze gekoelde verkoopautomaat!
Schrijnwerkers Blueberries B.V.
Horsterweg 86, Grubbenvorst

incl. btw

Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl

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

Ze zijn er weer!

Heerlijk verse
blauwe bessen

€ 349,-

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

Zoekt u tweedehands
artikelen zoals meubilair,
porselein, glaswerk,
platen en cd’s, boeken,
speelgoed etc. etc.?
Kom naar Venrayseweg 38a
in Horst.

Hebt u iets op te ruimen?
Neem contact op met 06 - 41 57 64 15.
Openingstijden maandag-,
dinsdag- en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrienden van Hof te Berkel
v/h Vrienden van Elzenhorst
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Melderslo in de Eerste Wereldoorlog

Op wacht aan de Belgische grens

Hoewel Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren ook in Horst aan de Maas mensen
betrokken bij de oorlog, weet Edie Pouwels uit Melderslo. “Mijn opa Thei Pouwels stond op wacht.”

Ook voor vaderdag
hebben wij de mooiste cadeaus!

In de Eerste Wereldoorlog ver
klaarde Nederland zich al snel neutraal.
Dat wilde echter niet zeggen dat de
Nederlanders, waaronder inwoners
van Horst aan de Maas, niets gemerkt
hebben van de oorlog en de gevolgen
daarvan. Zo werden er buitenlandse
soldaten in Nederland geïnterneerd
en werden er, met name Belgische,
vluchtelingen opgevangen.
Edie Pouwels is ooit met de spullen
van zijn opa, Thei Pouwels, begonnen
met het verzamelen van spullen uit
de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Door een grote kist, die zijn opa op
zolder heeft bewaard, is hij erachter
gekomen dat zijn opa tijdens de Eerste
Wereldoorlog de Belgische grens
heeft bewaakt. Pouwels: “Mensen
die in dienst waren tijdens de Eerste
Wereldoorlog hadden altijd een kist en
een rieten koffer bij zich. In de rieten
koffer zaten de dienstkleren en in de
zware kisten zaten persoonlijke bezit
tingen. Zo heb ik hier een veldboekje
van m’n opa”, laat hij vol enthousiasme
zien.
In het museum van Pouwels,
Oorlog in de Peel, is een hele wand
ingericht met spullen van zijn opa
Thei Pouwels. “Kijk, Duitse, Franse en
Belgische helmen. Daar zie je nog een
trompet die ze in die tijd gebruikten om

alle soldaten op te roepen om uit de
loopgraven te komen en aan te vallen”,
vertelt hij verder. Van zijn opa hangen
nog foto’s, veldboekjes, verzekerings
papieren, certificaten en bonnen
boekjes aan een wand. “Toen we het
ontdekte wist opa niet eens meer dat
hij het had bewaard.”

Maakt veel indruk
Aan de zijkant staat een soldaat
opgesteld met een jagersuniform. In
de hand heeft hij een geweer. Om
precies te zijn een Hembrug uit 1917.
“In die tijd waren de geweren nog
heel groot. Soldaten hadden geweren
bij zich en een klein zakje waar ze
brood in konden doen en wat drinken.
Ze konden nooit veel meenemen”,
vertelt Pouwels. Het maakt veel indruk
op hem dat de spullen van zijn opa
bewaard zijn gebleven. De veldboekjes
zijn dagboeken waarin zijn verlofdagen
staan. “Kijk”, zegt hij. “M’n opa heeft
in deze periode zes dagen vrij gehad,
staat in het boekje.”
Of zijn opa hem nog veel heeft
vertelt over die tijd? “Nee”, antwoordt
hij. “Deze spullen zijn van zijn zolder
gekomen, maar de echte verhalen over
de Eerste Wereldoorlog moet ik net als
iedereen uit de geschiedenisboeken
halen” besluit hij.

De
hele
maand
juni:
De
Dehele
helemaand
maandjuni:
juni:

neken
rugscan
Gratis
neken
rugscan
neken
rugscan
Gratis
Gratis nek- en rugscan
De hele maand juni:

analyse
op spierspanningen,
blokkades
en scheefstanden
analyse
spierspanningen,
blokkades
scheefstanden
analyse
opop
spierspanningen,
blokkades
enen
scheefstanden
analyse op spierspanningen, blokkades en scheefstanden

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

We zijn een kleinschalige algemene tandartsenpraktijk (twee tandartsen,
twee tandartsassistentes en een preventieassistente). In onze praktijk staat
persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en hygiëne centraal en er is
een prettige en ontspannen werksfeer Graag willen we onze patiënten ook
de zorg van een mondhygiëniste gaan bieden.
Voor onze praktijk in Sevenum zijn wij op zoek naar een

gediplomeerde tandartsassistent(e)
en mondhygiënist(e)

Rugof
nekklachten?
Rugof
nekklachten?
Rug-ofof
nekklachten?
Rugnekklachten?
Laat
Laat u
u dan
dan nu
nu gratis
gratis checken!
checken!
Laatuudan
dannu
nugratis
gratischecken!
checken!
Laat

Functie-eisen tandartsassistente

Voor het maken van een afspraak bel: 077-3201919 of mail naar:
Voor
het maken
van
een
afspraak
bel:
077-3201919
of mail
naar:
Voor
maken
van
een
afspraak
bel:
077-3201919
mail
naar:
info@vividus-venlo.nl
Voor
hethet
maken
van
een
afspraak
bel:
077-3201919
of of
mail
naar:

• Je bent in het bezit van een mbo diploma tandartsassistente.
• Je hebt een proactieve houding.
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je bent betrokken bij de patiënten.
• Je bent representatief en communicatief vaardig.
• Je bent bereid tot het volgen van cursussen en bijscholing.

Kloosterstraat 19A
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst
Kloosterstraat 19A

beiden voor 12-16 uur per week.

info@vividus-venlo.nl
info@vividus-venlo.nl
Locatie:
info@vividus-venlo.nl
Locatie:
Locatie:
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst
Kloosterstraat 19A

Functie-eisen mondhygiëniste
• Je helpt mee in het opstarten van een parodontaal behandelprogramma.
• Je focusgebied ligt met name op de parodontale behandelingen.
• Je bent bereid tot het volgen van cursussen en bijscholing.
• Je bent in het KRM geregistreerd.
• Je bent betrokken bij de patiënten, representatief en communicatief vaardig.
Reageren kan schriftelijk of per email (cv met sollicitatiebrief) naar
info@tandartseijkemans.nl t.a.v. Gonnie Eijkemans

Peperstraat 22, 5975 BV Sevenum • Tel. 077 467 20 28 • www.tandartseijkemans.nl

GC
G

(Sport-) Chiropractor Chiropractor / Echografist (Kinder-) Chiropractor
SarahChiropractor
Briers
Erik Wolters
Carley
Rose
Chiropractor
/ Echografist (Kinder-)
(Sport-)
Chiropractor
Chiropractor
/ Echografist (Kinder-)
(Sport-)
Chiropractor
SarahChiropractor
Briers
Erik Wolters
Carley
Rose

Chiropractor
Echografist (Kinder-)Sarah
(Sport-) Carley
Chiropractor
Briers
Erik/ Wolters
Rose Chiropractor
Sarah Briers
Erik Wolters
Carley Rose
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SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in het dorpje
Jiboro (Gambia).
Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Wij gaan ons volledig richten
op ons spiritueel centrum.

grootscheepse opruiming.
Alle artikelen op de begane grond 30% korting
(ook Riviera Maison en Pip studio, uitgezonderd alle
spirituele en geurartikelen).
Alle artikelen op de 1e etage 50% korting

Wees er snel bij want op = op!

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

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

Hemelrit Kronenberg 2014
Op het Kerkplein in Kronenberg is op Hemelvaartsdag op donderdag 29 mei om 10.30 uur de twintigste
editie van de Hemelrit verreden. De Hemelrit is een tocht van ongeveer 90 kilometer speciaal voor twee
wieler oldtimerliefhebbers. Aan de tocht deden bestuurders mee van rolaandrijvers, bromfietsen, motoren en
scooters, allen van vóór 1975. De route liep door Noord-Limburg en Midden-Limburg, met twee ingelaste
pauzes.

Muziekvereniging Hubertus presenteert

Hegga Symphonica

Muziekvereniging Hubertus uit Hegelsom is vanaf medio 2013 actief bezig met het organiseren van een
promsconcert in Hegelsom. De eerste editie van dit concert vindt plaats in de feesttent van OJC Phoenix op vrijdag
27 juni, de vrijdag voor de dertigste kermis in het dorp.

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

VR
ZO

6 Juni t/m
8 Juni

ZO
MA

8 Juni
9 Juni

DO

12 Juni

ZA
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14 Juni
15 Juni

+
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ZO

14 Juni
15 Juni

+

ZO

15 Juni

ZO

15 Juni

ZO

15 Juni

WO
ZO

18 Juni t/m
22 Juni

VR
ZO

20 Juni t/m
22 Juni

+

Jeroen Kuijpers voorzitter van
Muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom: “We willen graag ver
nieuwen binnen de fanfare en een
promsconcert past goed bij deze ver
nieuwing. We willen laten zien dat een
fanfare niet alleen maar op concoursen
speelt en traditionele concerten geeft.
Hier hebben we een tijd over gebrain
stormd en het idee heeft steeds meer
vorm gekregen.”
De naam Hegga Symphonica is een
combinatie van Symphonica in Rosso en
de Hegga-werkgroep die in Hegelsom
actief is. Het evenement wordt geor
ganiseerd voor mensen in Hegelsom,
maar ook zeker ook voor anderen.
Kuijpers: “We willen muziek laten zien
en uit het idee van een traditionele

fanfare stappen. We willen ook aan de
jeugd laten zien dat muziek maken bij
een fanfare leuk is. De hele vereniging
is hierbij betrokken, maar we krijgen
ook hulp van OJC Phoenix. Het is ook
mooi om te zien dat we elkaar in
Hegelsom helpen. Zo staat OJC Phoenix
bij ons achter de bar op vrijdag en
staan wij op kermisdinsdag achter de
bar bij hen”, aldus de voorzitter.
Hij vervolgt: “We willen het graag
laagdrempelig houden, we willen laten
zien dat de fanfare geen suffe club is.
Het is niet de bedoeling dat iedereen
braaf gaat zitten en gaat luisteren,
maar dat er genoten wordt van de
muziek met een biertje in de hand
en dat er gedanst wordt.” Om deze
reden zijn er maar een beperkt aantal

zitplaatsen. “Het concert leeft binnen
de fanfare. Iedereen is druk aan het
repeteren. Het orkest bestaat uit vijftig
leden van jong tot oud. We willen
laten zien dat onze proms niet stan
daard is. Zo is er ook dans en verzorgt
Annemarie Vervoort een paaldansact.
De sfeermaker van deze avond is Rob
Zanders, hij verzorgt de presentatie.”
Rob Zanders: “ Ik kijk er naar uit om
het te presenteren. Het muziekreper
toire is divers. Zo worden er nummers
gespeeld van Stevie Wonder, Robin
Thicke, maar ook Michael Jackson,
Deep Purple en Adele. Deze nummers
worden vertolkt door Marloes Nogarede
en Bart Reinders. Ik ga proberen het
publiek zo enthousiast te krijgen als de
vereniging zelf is.”
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Dorpsweekend Mieëldere is goed

‘Alles draait om verbindingen’
Meerlo staat op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni in het teken van het evenement Mieëldere is goed. Het feest
draait het om verbindingen tussen inwoners en organisaties in Meerlo. Ook wordt stilgestaan bij het verdwijnen van
sportpark Bergsbos. Organisatoren Marij Theelen (54), Paul Peters (44) en Leo Beterams (67): “De muzikale
wandeling was vorig jaar een succes en dit willen wij doorzetten.”

Paul Peters, Leo Beterams, Marij Theelen en beheerder van Bergsbos, Toon Smits
Paul Peters zegt dat de oorsprong
van Mieëldere is goed in het vorig jaar
georganiseerde evenement Amuzant
ligt. “Fanfare Eendracht bedacht De
Muziekfabriek, om zoveel moge
lijk mensen, jong en oud, in allerlei
vormen van muziek te interesseren.
Vorig jaar is voor de eerste keer een
muzikale wandeling door Meerlo
bedacht en deze werd goed ontvangen.
Dit willen wij nu verder oppakken en
combineren met het afscheid van sport
park Bergsbos.” Het sportpark werd

opgericht in 1972 en wordt sinds kort
niet meer gebruikt, omdat voetbalclub
SV United naar het nieuwe sportpark
in Wanssum is vertrokken. Begin juli
wordt gestart met de sloop. “Maar
we willen ons vooral focussen op alle
positieve kanten van het dorp”, zegt
Marij Theelen.
In deze editie wordt eenmalig stil
gestaan bij het afscheid van Bergsbos.
Theelen: “Rondom de muzikale
wandeling kan in de toekomst nog veel
bedacht worden. Hiervan willen we

echt een traditie maken.” Op vrijdag
middag 27 juni zijn eerst de 180 kin
deren van basisschool Megelsheim aan
de beurt. “Voor de kinderen is er een
spellencircuit op Bergsbos en een mini
WK-voetbaltoernooi”, zegt Beterams.
Het evenement bestaat op zaterdag
uit twee wandelingen. “De eerste
wandeling loopt rondom het dorp en is
ongeveer zes kilometer lang. De andere
gaat voor een deel door de gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum. Deze
tocht is ongeveer elf kilometer”, vertelt

Theelen. Tijdens de routes krijgen de
wandelaars muziek, kunst en culinaire
dingen voorgeschoteld op de mooiste
plekjes van Meerlo. Theelen: “Deze
worden onder andere door inwoners
aangeboden.” Ook staat er een fiets
route op zaterdag gepland. Hiervoor
wordt voor een deel gebruikgemaakt
van de bestaande Oude Maasarmfietsroute.
De organisatie van het evenement
heeft ook de hulp ingeschakeld van
het Naoberzorgpunt Meerlo en van
projectbureau Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Leo Beterams:
“Naobergzorgpunt wil ook verbindingen
leggen. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor
dat ouderen ook mee kunnen doen
door huifkarren in te zetten. Hierop is
livemuziek te horen.” Beterams geeft
aan dat mensen van het projectbureau
het gebied graag wilden laten zien.
“Daarom bieden ze foto- en informatie
materiaal aan.”
Op zaterdag wordt ook stilgestaan
bij het verdwijnen van het sportpark.
Peters: “Zowel de wandel- als de
fietsroutes komen samen op Bergsbos.
Het laatste Frans Coenders-toernooi
op het sportpark wordt zaterdag ook
gespeeld. Om 17.00 uur vindt een
laatste officiële handeling plaats
door een vertegenwoordiger van
de gemeente, waarna we definitief
afscheid nemen. Vervolgens trekken
we met z’n allen naar de muziekzaal.”
Achter de zaal vindt een open podium
plaats en er wordt een dorpsbarbecue
gehouden. Beterams vertelt dat er ook
dvd’s gemaakt zijn met een compilatie
van oud film- en videomateriaal van
SV Meerlo. Deze dvd’s worden die
avond ook gepresenteerd.

Zand of cement nodig?
Hoeymakers heeft het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

Ruime keuze in

t-shirts
in vrolijke

dessins

met bijpassende

capribroeken!

gen
aanbiedinem
Nu leuke a’
den
s en nachth

op alle pyam

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

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
oey
facebook.com/h
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Hegelsom

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 8 juni 09.00 uur
Locatie: kerk

America

Fried van Heldenvoetbaltoernooi

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg
vr 6 en za 7 juni 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal en kerk

05
06

Eighties- en ninetiesparty

Heilige Communie

Horst

za 7 juni 23.00 uur
Locatie: café De Lange

Koningsvogelschieten

Dorpsraadsvergadering

zo 8 juni 14.30 uur
Organisatie: St. Lucia
Locatie: schietterrein Reulsberg

wo 11 juni 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Galastoet
Openstelling
zo 8 juni 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizenvorst
Optreden poprockband
No Xcuse
vr 6 juni 20.30 uur
Locatie: café Ald Vors

Griendtsveen
Motonostalgia
zo 8 en zo 9 juni
09.30-17.00 uur
Locatie: centrum

Grubbenvorst
Aspergefeesten

za 7 en zo 8 juni
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Sixties- en seventiesparty
zo 8 juni
19.30-00.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Kantkloscafé
vr 6 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

vr 6 juni 23.00 uur
Locatie: café De Lange

Musical
The Wizard of Oz

Koningsschieten

ma 9 juni
13.30 en 16.00 uur
Locatie: feesterij Froxx

za 7 juni 11.00 uur
Organisatie:
handboogsportvereniging
De Schutroe
Locatie: Schietlokaal
Wittebrugweg

MOTIVO

Optreden Peter van de
Water en Flash!

Tienray

Gaellus Open Air 2014
zo 8 en ma 9 juni
14.00-03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Optreden Gazoline
za 7 juni 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

1e Heilige Communie

ma 9 juni 21.00 uur
Locatie: café Cox

zo 8 juni 11.00 uur
Locatie: Odakerk

S I E M AT I C

vr 6 juni 21.00 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Melderslo

Optreden
Huub Dijckmanns

PRONORM

Swolgen

vr 6 t/m zo 8 juni
Organisatie: Rijdt met Beleid
Locatie: Megelsprong

H E T Z I J N I N S P I R AT I E W E K E N B I J N U VA K E U K E N S
S Y S T E M AT

Optreden tijdens
Pinkstermis

di 10 juni 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Ruiterfestijn

zo 8 juni 22.00 uur
Locatie: café De Lange

De Lange presenteert:
Matsoe Matsoe

ma 9 juni 11.00-17.00 uur
Organisatie:
familie Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

Meerlo

Guilty Pleasures

Sevenum

Filmvertoning
As it is in Heaven

Open tuin

zo 8 juni 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

ma 9 juni 11.00-14.00 uur
Locatie: start museum De Locht

zo 8 juni 09.30 uur
Organisatie: Venloos gospelkoor
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Lottum

Optreden Stevie Ann

do 5 juni 19.00 uur
Organisatie:
Dendron College
Locatie: van Hertog van
Gelresingel tot Wilhelminaplein

Pinksterwandeling met
muziek van Vurdewind

vr 6 t/m zo 8 juni
Organisatie: Opel Kadett C Club
Nederland
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

Heroes of the Zer00’s

zo 8 juni 11.00 uur
Locatie: sportpark Wienus

Kronenberg

24e internationale Opel
Kadett C-meeting

za 7 juni
21.30 – 02.30 uur
Locatie: café D’n Tap

T/M
15 JUNI!

NU SAMSUNG
TABLET CADEAU

Het zijn inspiratieweken bij
Nuva en daarom kunt u
profi teren van vele acties.
Daarnaast krijgt u nu een
Samsung Galaxy tab 3 cadeau
bij aankoop van een keuken. En ook bij het maken
van een offerte krijgt u een cadeau. Welkom!

50%
KORTING

A.S.
2 PINKSTERDAG
ZONDAG

OP EEN MIELE
POWERFLEX
INDUCTIEKOOKPLAAT*

g 500,KORTING
OP EEN AEG
PROCLEAN 2.0
VAATWASSER*

e

GEOPEND
9 JUNI

IN SOMEREN
ALLE
VESTIGINGEN

VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VANWEGE
ONZE NIEUWE
COLLECTIE:
INSPIRATIEWEKEN
BIJ NUVA

BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

SOMEREN-EIND

TILBURG

VEGHEL

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

CORRIDOR 7

T0493 441111

T013 5784444

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zaterdag
zondag

Heilige mis
19.15
1e H. Communie 09.00

Horst (Lambertus)

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zondag
woensdag
		

1e H. Communie
Rozenkrans
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Sevenum

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
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 juni 2014
Beurskens, C.L.P.
Gebr.v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27
kees.beurskens@net.hcc.nl

18.00
10.30
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

ag r
kstetrd
2e Pdin
0 uu
.0
17
to
0
10.0

geopen

Singersongwriter Joep van Wegberg
en gitarist Richard Kleuskens treden
live op. De visuele begeleiding
wordt verzorgd door vj Piet van den
Munckhof.
De tweede festivaldag staat
vanaf 13.00 uur in het teken van
elektronische dancemuziek. Op het
hoofdpodium treden zowel lokale
als internationale artiesten op. Het
startschot wordt gegeven door de
winnaar van de OMG-dj-wedstrijd,
waarna onder andere Vato Gonzalez en

Melderslo

Varkenshaas kort 500 gram van 6,80 voor

Meterik
Swolgen

3,99

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

mc Tjen, FeestDJRuud, Juicy M en LNY
TNZ het podium betreden.
Het tweede podium in de manege
staat in het teken van muziek uit de
jaren 90. De headliners van dit podium
zijn Paul Elstak, dj Jurgen en Aiscream.
Het ministage wordt verzorgd door
Forbidden Sounds. Hier zullen regio
nale artiesten optreden die zich vooral
richten op de hardere stijlen binnen de
dancescene.
Voor meer informatie over het
festival, kijk op www.omgfestival.nl

1e Pinksterdag gesloten.

Extra aktie:

Meerlo

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

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

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

Sevenum

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

112

Tijdens de eerste dag van het
festival vindt de eerste editie van
‘OMG! It’s the 80’s’ plaats. Deze avond
staat in het teken van muziek uit de
jaren 80. Naast muziek is er ook een
barbecue, die start vanaf 18.00 uur. Dj’s
Daniël Dekker, Paul van de Laar, Pieter
Joosten, Albert C en Keezus Christus
& Nederlands Goede Hoop staan die
avond op het podium in de manege.
In het Popkwis Café kan gepuzzeld
worden onder muzikale begeleiding
van dj’s Jan Huijs en Ton Peeters.

Lottum

Tienray

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Het OMG! Festival bestaat dit jaar niet uit één, maar uit twee dagen. De organisatie maakte onlangs de line-up
bekend van het muziekevent dat plaatsvindt op 27 en 28 juni op het evenemententerrein in Kronenberg.

Geldig van wo 4 juni t/m di 10 juni 2014.

Kronenberg

Verloskundige zorg

Alarmnummer

OMG! Festival maakt
line-up bekend

Metalproducts BV
produceert staalvezels
als bewapening van
industriële betonvloeren,
prefabelementen, etc.
De afzet vindt
wereldwijd plaats.

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Operator / Technisch medewerker m/v
Functie-inhoud:
• het onderhouden en bedienen van de complete productie-/inpaklijn;
• toezicht houden op machines, alsmede het oplossen van eventuele storingen
onder supervisie van productiemanager;
• aan- en afvoer van grondstoffen;
• kwaliteitscontrole van geproduceerde produkten.
Wij zoeken:
• een gedreven, zelfstandig en ambitieus ingesteld persoon;
• affiniteit met techniek / technisch inzicht door lbo-/mbo-opleiding
en/of ervaring.

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

In verband met uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een

Metalproducts BV
Postbus 6152
5960 AD Horst
Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
Tel. 077 – 352 0356
Fax. 077 – 467 1977
rj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

Wij bieden:
• zelfstandige baan;
• doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid;
• zowel deeltijd als voltijd bespreekbaar;
• werken in een enthousiast team;
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Gelieve uw schriftelijke sollicitatie voor 13 juni te richten aan:
Metalproducts BV
t.a.v. Dhr. Rik Janssen
Postbus 6152, 5960 AD Horst
of per e-mail: rj@metalproductshorst.com

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray

Ook in 2014 steun voor goede initiatieven
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds in te dienen.
Dat kan tot en met 26 september 2014. De beoordeling vindt plaats in de maand november. In december wordt
bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website
www.rabobank.nl/horstvenray

I

n het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. De beoordelingscommissie heeft
eind 2013 aangegeven het criterium ‘innovatie’ belangrijk te vinden. Daarom worden verenigingen en stichtingen in 2014
verzocht innovatieve projecten voor te leggen of projecten die innovatieve (vernieuwende) elementen bevatten. Het criterium ‘innovatie’ weegt dominant mee in de uiteindelijke beoordeling.

SCHOLIERENBEZOEK
RABOBANK
In de maanden april, mei en juni ontvangt
Rabobank Horst Venray in totaal 13 basisscholen uit de regio voor een rondleiding
en gastles. De leerlingen (groep 8) krijgen
een rondleiding in een van onze kantoren
in Venray of Horst. Deze rondleiding geeft
de kinderen een ‘kijkje in de keuken van de
bank’. Ze worden rondgeleid door het hele
gebouw en mogen zelfs een kijkje nemen
in de kluis!

Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray
tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl

FINALE ZAKENVROUW NOORD-LIMBURG 12 JUNI!
Op donderdag 12 juni wordt tijdens een avondvullend
programma in de Schouwburg Venray de winnaar bekendgemaakt. De jury let bij het kiezen van de winnaar op
eigenschappen als visie, innovatie, doorzettingsvermogen
en leiddinggevende capaciteiten. Ook het publiek kan op
12 juni een stem uitbrengen op haar favoriete zakenvrouw.

D

e 3 finalisten zijn:
Mariet Janssen, directeur P&O van Lely Center
Venray, Leunen, Riny Leenders, directeur van
Passe-Partout, Meijel en Karolina Swoboda, operationeel directeur/mede-eigenaar van Otto Work Force, Venray
De Rabobanken Horst Venray, Peel Maas en Leudal en Venlo
e.o. zijn samen hoofdsponsor van dit evenement. De Rabobank heeft veel waardering voor de Stichting Zakenvrouw
Noord-Limburg die vrouwen belicht die ondernemerschap
combineren met hun gezinssituatie. Dat is meestal heel erg
druk en hectisch. De Rabobank vindt het bijzonder lovenswaardig dat ze daarnaast succesvolle ondernemers zijn.
Uiteraard wenst de Rabobank Mariet, Riny en Karolina heel
veel succes toe!
Van links naar rechts: Karolina Swoboda, Riny Leenders en Mariet Janssen

Diverse adviseurs vertellen in het kort wat zij
zoal doen. En ook wordt een van de directeuren
bezocht. De kinderen mogen alles vragen wat
ze willen weten! Aan het einde van de rondleiding verzorgen de jongerenadviseurs een gastles op de bank. Deze gastles staat geheel in het
teken van ‘Leren omgaan met Geld’. Na afloop
ontvangen alle kinderen het magazine SLIM,
met handige informatie over geld verdienen,
uitgeven, sparen en nog veel meer!
Zit jij in groep 7 of 8 en wil je ook met je
klas naar de Rabobank voor een rondleiding en gastles? Laat je school dan contact
met ons opnemen!

Snel inzicht in de hypotheek die bij u past

KOM JE SPAARPOT
LEGEN TIJDENS DE
ZOMERSPAARWEKEN!

Snel inzicht in de hypotheek die bij je past Bob Obers uit Lottum kocht onlangs een huis in
Horst en gebruikte het Rabobank Hypotheekdossier als hulpmiddel.

Vorig jaar organiseerde Rabobank Horst
Venray tijdens de herfstvakantie de Spaarweek. Ruim 1000 kinderen bezochten in
deze week een van onze kantoren in Horst
en Venray om hun spaarpot te legen.
In ruil hiervoor kregen zij een cadeau!
Sparen is dan nét iets leuker!

Persoonlijk Hypotheekdossier

B

ob vertelt: “Ik voerde mijn persoonlijke gegevens in én die van het huis dat ik wilde kopen. Daarna kon ik allerlei keuzemogelijkheden invoeren en ik zag meteen wat dit betekende voor mijn maandlasten. Het Hypotheekdossier verschafte mij de nodige informatie
voor het afsluiten van mijn hypotheek. De ingevoerde gegevens werden opgeslagen in
een beveiligde persoonlijke omgeving.
Toen ik eenmaal zover was om een hypotheekgesprek aan te gaan, heb ik de gegevens met de
bank ‘gedeeld’ zodat de financieel adviseur deze kon inzien. Zij had direct een goed beeld van
mijn persoonlijke situatie. Omdat ik zelf veel voorbereidend werk had gedaan, verliep het gesprek
efficiënter en betaalde ik een lager bedrag aan advieskosten. Inmiddels heb ik de sleutel ontvangen en kan ik gaan genieten van mijn nieuwe woning.“
Op www.rabobank.nl/hypotheken kunt u zelf aan de slag. Voor het maken van een afspraak kunt
u bellen met (077) 389 84 00.

ONJUISTE TEKST OP GELDAUTOMATEN

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

Door een technische fout werd eind mei op de geldautomaten van de Rabobank Horst Venray een onjuiste
tekst gepubliceerd. Op de beeldschermen verscheen de tekst dat de automaat vanaf 27 juni niet meer
beschikbaar zou zijn. Dat is niet correct! De geldautomaten in America, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst
(kantoor Kerkeveld), Leunen, Lottum, Meerlo, Oostrum, Sevenum, Venray (kantoor Schouwburgplein),
Wanssum, Well en Ysselsteyn blijven in gebruik. De gepubliceerde tekst was uitsluitend bedoeld voor de
geldautomaat aan de Wilhelminastraat in Venray. Die automaat is vanaf 27 juni niet meer beschikbaar.
Rabobank Horst Venray biedt haar excuses aan voor deze onjuiste vermelding.

Dit jaar ziet de spaaractie er anders uit.
Ben jij tussen de 0 en 12 jaar?
Zet dan alvast op de kalender dat je tijdens de
zomervakantie (14 juli t/m 22 augustus) met je
spaarpot naar een van onze kantoren in Horst
(kantoor Kerkeveld) of Venray (kantoor Schouwburgplein) mag komen! In ruil daarvoor hebben
wij een leuke verrassing klaarliggen!

