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Wakker blijven
voor het goede doel

04

08

EG B O EK

De klok tikt door en de livestream staat aan. De leerlingen van combinatieklas 7 en 8 b van basisschool De Horizon in Sevenum blijven 24 uur wakker om geld in te
zamelen voor stichting Roel. Dit goede doel zet zich in voor familie van en voor patiënten met een stofwisselingsziekte en schenkt geld aan Energie4All voor onderzoek naar
een medicijn tegen deze ziekte.

KO R TI N G

www.schouwburgvenray.nl

Om 08.30 uur vrijdagochtend
22 mei is de klas begonnen. De leerlingen gaan vandaag tussen de middag
niet naar huis, maar blijven op school.
Ze gaan ’s avonds niet naar bed, maar
blijven wakker om geld in te zamelen
voor het goede doel. De initiatief
nemers zijn Sid Janssen (13), Fun van
de Goor (12) en Pepijn Haumann (11).
“We mochten een actie voor het goede
doel bedenken voor onze klas. We wilden altijd al een keer op school slapen,
maar dit is nog beter, de hele nacht
wakker blijven”, zegt Sid.
Sid, Fun en Pepijn blijven niet
zomaar wakker met de andere leerlingen. “We doen het voor Stichting Roel.
Drie jaar geleden is het zoontje van
onze juf overleden aan een energiestofwisselingsziekte”, vertelt Sid.
“En hij was pas zes jaar”, vult Fun aan.
“Je mag best even weggaan als je het
niet fijn vindt dat we erover praten”,
zegt hij nog tegen hun lerares en de
moeder van Roel, Irene Verstegen (42).

“Het is toch hartverwarmend dat je klas
zoiets doet en de jongens hebben het
echt zelf bedacht”, zegt zij.
Lerares Daisy Lucassen (36) is
vanavond ook op school gebleven om
Irene en de leerlingen te vergezellen.
“Alleen houd je dat niet vol, 24 uur
wakker blijven, dus hebben we allerlei
leuke activiteiten bedacht samen met
de klas. Nu krijgen ze les van een imker
en zo meteen gaan ze fitnessen in het

1,59

0.99
Pepsi, Sisi en
Seven-Up fles à 1,5 l

centrum. Vanavond komt er nog een
moeder les geven in het maken van
sushi. Zo leren ze van alles bij en doen
ze iets voor het goede doel”, legt Daisy
uit. Zijdelings hoor je wat leerlingen
praten over hoelang ze nog moeten
opblijven. Een paar meiden staan in
de rij om naar de sportschool te gaan
en hebben het erover dat iedereen
vanavond wel moe zal zijn.
Lees verder op pagina 04
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Jaarlijks Aspergefeest

Grubbenvorst in teken van asperges
In het centrum van Grubbenvorst was in het pinksterweekend, zaterdag 23 en zondag 24 mei, geen parkeerplaats meer te krijgen. Dat weekend stond Grubbenvorst namelijk in het teken van
de asperges tijdens het jaarlijkse Aspergefeest, georganiseerd door Stichting Gewoën Grubbenvorst.
Het Aspergefeest startte op
zaterdagavond met optredens in de
kiosk op het Pastoor Vullingsplein. Op
zondagochtend werd het feest officieel
geopend en werd er voor de inwoners

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
De Maaltijdservice
gehele gemeente
Meulendijks
gehele gemeente

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
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer,
Victor Verstraelen, Rosanne Vromen
en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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 Grubbenvorst een gratis aspergeontbijt georganiseerd. Wiel Driessen
van Gewoën Grubbenvorst laat weten
dat dit ontbijt goed verlopen is:
“Het was erg druk, maar alles is goed
gegaan. We zijn blij dat hier zo veel
mensen op af gekomen zijn.”
Verder was er de hele dag een
grote braderie in het centrum van
Grubbenvorst. Deze begon al in de
Kloosterstraat, waar inwoners van
Grubbenvorst zelf hun spullen konden
verkopen op een tweedehandsmarkt.
Deze rommelmarkt ging verder in een
markt waar uiteenlopende spullen
werden verkocht, zoals kleding, fruit,
sieraden, parfum en meer.
Aan het begin van het Pastoor
Vullinghsplein werden bezoekers
verwelkomd door een groot beeld
van een asperge. Het gehele Pastoor
Vullingsplein en de Venloseweg
werden voor deze dag omgedoopt tot
aspergestraat. Bezoekers kregen hier
alle informatie over asperges: telers
legden uit hoe de asperges geoogst en
gesorteerd worden, wat de kwaliteit
van asperges bepaalt en er werden
landbouwwerktuigen van het heden
en verleden tentoongesteld. Verder
konden toeschouwers in deze straat
proeven van diverse aspergeproducten,
zoals aspergequiche en asperge-ijs. Ook
de frituur draaide overuren, want het
was druk bij de kraam met aspergekroketten. “De aspergekroketten worden
erg goed verkocht. Of ze ook lekker
smaken weet ik niet, maar daar ga ik
wel van uit, gezien de drukte van vandaag. Voor diegene die geen asperges
lusten, hebben we hamburgers in de
aanbieding, die gaan ook erg goed”,
vertelt de verkoper.

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

Behalve de braderie en aspergemarkt werden er ook diverse
demonstraties gegeven, waaronder
een demonstratie over koken met
asperges. Ook stonden de Nationale
Kampioenschappen Aspergeschillen op
het programma. “De aspergeschilwedstrijden konden helaas niet doorgaan”,
vertelt Wiel. “Het is elk jaar moeilijk
om aan deelnemers te komen. Het leek
erop dat we de deelnemers voor dit
jaar bijeen hadden, maar op het laatste
moment waren er toch een paar afmeldingen en zieken.” Voor de kinderen

was er een grote trampoline en werd er
een show gegeven door een clown.
Het Aspergefeest trekt niet alleen
inwoners uit de regio aan, ook toeristen. “Wij verblijven deze week op
een vakantiepark in deze regio”, zegt
een gezin dat de braderie bezoekt.
“Dit gebied staat toch wel bekend om
de asperges. Vorige week hebben we
al elders een aspergemarkt bezocht
en ook deze aspergefeesten wilden
we niet missen. Gelukkig zit het weer
mee, anders waren we misschien niet
gekomen.”

Tijdens het Aspergefeest werd
traditioneel de Golde Aspergestaeker
uitgereikt. Deze ging naar Piet Bouten.
Hij kreeg de onderscheiding voor het
vele vrijwilligerswerk dat hij heeft
gedaan en nog steeds doet. Zo is hij
momenteel onder meer secretaris en
penningmeester van de Historische
Kring Grubbenvorst/Lottum en
penningmeester van de stichting
Kom er bij. Verder was hij betrokken
bij de jeugdcarnaval in het dorp en
Platform Gehandicapten Horst aan
de Maas.

Twijfels Essentie

Toch servicecorners in Melderslo
en Swolgen
Ondanks bezwaren van Essentie en SP-lid Anthony van Baal, komen er toch pinautomaten in Melderslo en Swolgen. De zogenoemde servicecorners
blijven bij wijze van proef een jaar staan.
De servicecorners vormen een
alternatief voor de pinautomaten die
vorig jaar uit de dorpen verdwenen.
De pinautomaten werden verwijderd,
omdat het gebruik niet in verhouding
stond met de kosten. Uit beide dorpen
kwam veel protest op het besluit van
Rabobank. Op verzoek van de gemeenteraadsfracties van CDA, SP, PvdA
en D66 werden daarop gesprekken
gevoerd met Raaf Open Systemen, een
bedrijf dat multifunctionele servicecorners plaatst. Daar kunnen mensen
niet alleen geld pinnen, maar ook
postzegels kopen, geld storten of de
ov-chipkaart opwaarderen.

Kritisch
Gemeente Horst aan de Maas
treedt op als huurder van de servicecorners. Per servicecorner zijn de kosten
30.000 euro per maand. De kosten
worden verdeeld door de gemeente,
provincie Limburg en de beide dorps-

raden van Melderslo en Swolgen. Raaf
Open Systemen gaat uit van 90.000
transacties in beide dorpen per jaar.
Per transactie geldt een vergoeding
van 0,42 euro, waardoor er een tekort
zou ontstaan van 22.000 euro. Omdat
het echter niet zeker is dat deze
transacties worden behaald, was met
name Essentie dinsdagavond 26 mei
tijdens de gemeenteraadsvergadering
kritisch op het voorstel. Fractievoorzitter
Bram Hendrix was van mening dat
het opzetten van een servicecorner
geen taak is van de gemeente. “Ik zie
geen maatschappelijk probleem. In
een straal van 5 kilometer dient een
pinautomaat aanwezig te zijn en dat
is momenteel het geval. De wereld
verandert. Er wordt minder met cash
geld betaald. Wij denken dat die
90.000 transacties bij lange na niet
worden gehaald en dat het tekort dus
gaat oplopen. Ook voor de dorpsraden
die er hun prioriteitsgelden voor gaan

inzetten.” SP- fractievoorzitter Anthony
van Baal sloot zich bij de woorden
van Essentie aan. De rest van de partij
en ook CDA, D66 en PvdA stemden

met het voorstel in. Naar verwachting
worden de servicecorners in september
geplaatst. De precieze locaties in de
dorpen worden nog nader onderzocht.

Ontspannende
gezichtsbehandeling

€58,00

€28,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Gastlessen drugs en alcohol

Twijfel over advies GGD
Limburg-Noord
GGD Limburg-Noord raadt sinds kort basisscholen aan om te stoppen met gastlessen over drugs, alcohol en
roken. Uit onderzoek van de GGD is namelijk gebleken dat tieners pas op hun dertiende levensjaar beginnen met
alcohol drinken en roken. Twee basisscholen uit Horst aan de Maas kunnen zich niet vinden in dit advies.
De GGD raadt de gastlessen die nu
gegeven worden aan de hoogste groepen van basisscholen af. De kinderen
zijn dan nog niet op de leeftijd waarop
ze beginnen met alcohol drinken en
roken. Op hun dertiende zitten zij
namelijk al op de middelbare school.
“De verhalen die bijvoorbeeld door
ervaringsdeskundigen tijdens gastlessen worden verteld, wekken hooguit
de nieuwsgierigheid van de kinderen.
Ze raken de belevingswereld van hen
niet. Het kan zijn dat zo’n gastles juist
averechts werkt”, licht een GGD-

woordvoerder toe.
Docent Paul Hanssen van basisschool De Kroevert in Kronenberg
herkent zich niet in deze uitleg.
“Volgens mij kan je niet vroeg genoeg
beginnen om kinderen bewust te
maken van wat gezond en niet
gezond is. Het gaat erom dat je een
verantwoordelijkheidsgevoel creëert.
Daar hoef je niet mee te wachten tot
het kind ouder is”, zegt Hanssen. Op
De Kroevert komen er zo nu en dan
gastdocenten van Bureau Halt vertellen over dit soort onderwerpen. Ook

op basisschool De Bottel in Lottum
geven ze de leerlingen al voorlichting
over deze onderwerpen. Dat doen ze
weliswaar niet via gastlessen maar op
een andere manier. “Zo was er recent
nog een leerling die een presentatie
hield over roken. Hij gaf aan teleurgesteld te zijn dat er thuis gerookt wordt.
Deze onderwerpen komen dus wel al
aan bod bij ons”, zegt leerkracht en
waarnemend directeur Wies Brouwers.
De Bottel vindt het wel belangrijk dat
de onderwerpen besproken worden,
maar betwijfelt het effect.

Abrikozenvlaai

www.bakkerijbroekmans.nl

Goede resultaten

Dendron College Horst
blinkt uit met rekentoets
Het Dendron College in Horst blinkt uit met de resultaten die leerlingen van alle leerwegen hebben behaald met
de landelijke rekentoets, die vanaf dit schooljaar verplicht onderdeel is van het examen. Dat blijkt uit een recente
publicatie van het ministerie van Onderwijs.
Het ministerie van Onderwijs
maakte op 6 mei de resultaten van
de rekentoets van 2014 bekend. RTL
Nieuws heeft een grondige dataanalyse toegepast en kwam zo tot de
conclusie dat het Dendron College een
school is met zeer goede, zo niet de
beste resultaten voor alle leerwegen.
Het eindexamen voor het
voorgezet onderwijs is voor alle
niveaus uitgebreid met een rekentoets.
Het gaat om een landelijke toets
op verschillende niveaus die in
de voor-eindexamenklas wordt

afgenomen. Deze toets is verplicht
voor alle leerlingen en maakt vanaf dit
schooljaar ook verplicht onderdeel uit
van het examen.

Prestatie
De gegevens van het ministerie
bestaan uit een gemiddeld cijfer per
leerweg en het percentage leerlingen
dat een voldoende heeft gescoord voor
de Rekentoets. Deze gegevens werden
gefilterd op allerlei factoren waarop de
scholen voor voortgezet onderwijs zelf
geen invloed hebben.

RTL Nieuws analyseerde de cijfers
en kwam tot de conclusie dat het
Dendron College het best scoorde op
alle niveaus. Volgens RTL Nieuws is
met de analyse ook het effect van
het onderwijs en het beleid van de
school gemeten. Vorig jaar deed het
Steunpunt voor Taal en Rekenen ook
al onderzoek naar het rekenbeleid van
het Dendron College, omdat de school
bij de pilot rekentoets eveneens met
alle leerwegen tot de vijftien best
presterende scholen van Nederland
behoorde.

HALLO in Zwitserland
De oorspronkelijk uit Broekhuizenvorst afkomstige Dick Driessen trouwde onlangs in het Zwitserse dorpje
Pfäfers met Stephanie Müller. De ceremonie vond plaats in de kloosterkerk. De vriendengroep van Dick,
afkomstig uit Horst aan de Maas, maakte van de gelegenheid gebruik om het paar te feliciteren en met de
HALLO op de foto te gaan. “Erg bijzonder om met z’n allen bij het huwelijk onze vriend Dick, die nu op zo’n
afstand woont, te kunnen zijn en dit samen te beleven.”

Deuk
winkelwagentje!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Wakker blijven
voor het goede
doel
Sid, Fun en Pepijn zijn gisteren
vroeger naar bed gegaan, zodat ze
goed hebben geslapen. “Cola houdt ons
vannacht wel wakker”, zegt Fun stoer.
“Maar morgen als we klaar zijn ga ik
gelijk naar bed hoor”, lacht Sid.
Normaal gesproken vinden de
jongens naar school gaan niet zo
leuk, maar vandaag is dat anders.
“We krijgen allerlei interessante lessen.
Dit is leuk voor ons en we zamelen er
geld mee in. Iedereen heeft sponsors gezocht. Als we 24 uur wakker
zijn gebleven, mogen we het geld
bij de mensen ophalen en weten we
hoeveel geld we in hebben gezameld.
Het belangrijkste is dat we veel geld
binnen halen en de stichting bekender
wordt”, meent Fun.
Inmiddels heeft groep 7 en 8 b
van De Horizon nog negen uur te gaan.
Ze maken nog aardig kabaal en zijn
niet bang dat ze het niet gaan redden.
“Ik vind het echt geweldig”, zegt Irene.
“De jongens hebben alles zelf geregeld.
Verschillende lokale ondernemers en
verenigingen steunen ons door eten
en drinken te sponsoren of een leuke

les te komen verzorgen. Wij komen
die 24 uur wel door. Het is een hechte
groep en we doen alles vandaag
samen.”
Enkele dagen later laat juf Daisy
weten dat de marathon goed is
verlopen: “We hebben een ontzettende
toffe 24 uur gehad. We hebben
’s nachts nog een workshop sushi
maken gehad, Spaanse les en gymles.
Tegen 05.00 uur zaterdagochtend
hoorden we de vogels fluiten en
hebben we af en toe het licht
uitgedaan zodat we de zon zagen
opkomen. ’s Morgens hebben we nog
een gastles drama gehad en hebben
de kinderen ontbeten. De laatste
10 seconden hebben we samen
afgeteld waarna we door een erehaag
naar buiten zijn gegaan. Daar stonden
de ouders, broertjes, zusjes en andere
belangstellenden om ons toe te juichen
met deze geweldige prestatie. Het was
een mooi en warm onthaal.” Hoeveel
geld er uiteindelijk is ingezameld,
is nog niet bekend.
Voor meer informatie over het
goede doel kijk op www.stichtingroel.nl

Lottumse dorpsraad wil geen
vrachtverkeer meer door dorp
De dorpsraad in Lottum wil een einde aan het doorgaande vrachtverkeer in het dorp. De vrachtwagens zijn
volgens de dorpsraad onder meer gevaarlijk voor de veiligheid van de kinderen op de basisschool. De dorpsraad
voert momenteel gesprekken over de situatie met gemeente Horst aan de Maas.
Er is een plan opgesteld waarin
het vrachtverkeer verboden wordt
om door de dorpskern te rijden. In de
alternatieve route die de dorpsraad
voorstelt rijdt het vrachtverkeer
dat van de A73 af komt om via de
Meerlosebaan. Hiervoor moet wel een

stuk van die straat verhard worden.
Dit zou mogelijk op weerstand van
Staatsbosbeheer en het Limburgs
Landschap stuiten.
Niet alleen de veiligheid van de
basisschoolkinderen is volgens de
dorpsraad in het geding. Omwonenden

vinden ook de geluidsoverlast,
trillingen en schade aan hun huizen
problematisch. De dorpsraad heeft
naar eigen zeggen ‘bladzijden vol met
klachten’ gekregen. De gemeente wil
de situatie volgens de dorpsraad eerst
zelf onderzoeken.

Dijken Lottum

Twijfels over voorstel
dijkverzwaring waterschap
De Lottumse dorpsraad heeft het waterschap Peel en Maasvallei een alternatief plan aangeboden om de dijken
in het dorp te verzwaren. Het waterschap kwam een jaar geleden met plannen om de dijken in Lottum
te verstevigen.
Dat ontwerp van Peel en
Maasvallei heeft volgens de
dorpsraad echter vervelende
gevolgen voor onder andere het
monumentale kasteel De Borggraaf
en de buitendijkse woningen aan de
Opperdonkseweg.
De dijkverzwaring is nodig
omdat volgens het waterschap het

beschermingsniveau omhoog moet.
Het risico op een overstroming met de
huidige dijken wordt geschat op eens
in de vijftig jaar. Dat moet eens in de
250 jaar worden. Hiervoor moeten de
dijken verhoogd en verbreed worden.
De dijken gaan met 75 centimeter
omhoog en worden met vier en een
halve meter verbreed.

In de varianten die het waterschap
voorstelt heeft de dorpskern last
van de dijkverzwaring. Dat vindt de
dorpsraad onbespreekbaar. De dijk
moet volgens de dorpsraad om het
dorp heen. Het waterschap kijkt nu
naar de suggesties van de dorpsraad.
Binnen nu en vijf jaar moet de
investering rond zijn.

HALLO voordeelpas
Deelnemers
Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel bij de
volgende deelnemende bedrijven:

Verrassing!
Nog meer voordeel en je hoeft er helemaal niks voor te doen! We verloten
onder alle HALLO Voordeelpas-houders een speciale prijs. Woensdag 3 juni
kiezen we één gelukkige winnaar. We maken de winnaar bekend via onze
Facebook-pagina. Ook kans maken? Koop dan nu nog je Voordeelpas!

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

NIEUW Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

NIEUW Boerderijwinkel Lenders

My-LifeSlim

Bootcamp Power

Pearle Opticiëns Horst

Camps Optiek

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

NIEUW Eetcafé ’t Dörp

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

TVI Computers

FotoID

Ut Snoephuuske
Kerkstraat 26, Horst

Win een geheel verzorgd
diner voor
twee personen

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

bij Eethuis Bram in Swolgen

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
Veemarkt 7a, Horst
Stationsstraat 137, Hegelsom

Kronenbergweg 19, Kronenberg
Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum
Americaanseweg 8, Horst

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst

Prijs

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Venrayseweg 10, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO Voordeelpas

Bent u
de geluk
k
HALLO vo ige
ordeelpashoud
er?
Kijk vanaf
3 juni op
onze
Facebookp
agina.
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GEPLUKT Jan Gijsberts

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.

uit hun huizen krijgen”, vertelt Jan.
Als Jan niet in de natuur is, is hij
thuis bij zijn vrouw. “Ik ben nog wel
eens thuis. Als het donker is. Nou,
eigenlijk dan nog niet vaak”, zegt
hij. Zijn drie kinderen zijn inmiddels
allemaal het huis uit. Sindsdien heeft
hij meer vrije tijd. Het is niet verrassend wat hij in zijn vrije tijd graag
doet. “Ik wandel graag. Fietsen gaat
me te snel. Dan mis je te veel van wat
er om je heen gebeurt”, zegt Jan, die
de maatschappij tegenwoordig veel
te gehaast vindt. Hij verbaast zich
soms over zijn landgenoten. “Ik heb
Nederlanders gezien die vanwege de
mooie natuur naar de Noordkaap willen. Ik zie ze dan in hun grote campers
voorbij al die mooie Nederlandse orchideeën rijden. Ik snap daar niks van”,
vertelt Jan.

Genieten van
de natuur

Hij is een natuurliefhebber pur sang en heeft zijn werk zo ingericht dat hij een groot deel van zijn tijd buiten
kan zijn. Steeds minder mensen maken zich volgens hem druk om de natuur. Hij doet dat wel. Deze week wordt Jan
Gijsberts uit America (62) geplukt.
“Ik voel me als een roepende in
de woestijn. Niemand lijkt zich meer
druk te maken om de natuur. Behalve
deze ene gek”, vertelt Jan Gijsberts.
Jan is een echte natuurliefhebber.
Hij spendeert een groot deel van zijn
tijd in de buitenlucht. Zowel voor
werk als zijn vrije tijd. Hij verdient de
kost met zijn werkzaamheden op de
graafmachine. Zijn laatste klus: een
poel graven voor salamanders aan de
Gortmolenweg in Horst. “Dit is nodig,
omdat ze hier anders geen geschikte
biotoop hebben”, zegt Jan.
De vonk sprong over toen zijn vader
hem op twaalfjarige leeftijd meenam

naar een vogelnestje. “Toen is de vlam
in de pan geslagen. Sindsdien ben ik
helemaal gek van de natuur”, zegt Jan.
“Ik ben de natuur door de jaren heen
steeds uitdagender gaan vinden. Het
blijft me verbazen. De natuur roept zo
veel vragen bij me op.”
Jan kan als ZZP’er zelf bepalen
welke opdrachten hij aanneemt.
Hij heeft het zo geregeld dat hij in
al zijn klussen iets voor de natuur
doet. “Ik werk onder andere voor
Staatsbosbeheer, een Groengroep en
woningbouwverenigingen”, zegt Jan.
“Die woningbouwverenigingen bellen
me op als ze bijvoorbeeld te maken

PUZZEL

Sudoku

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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hebben met vleermuizen in hun woningen. Dan vragen ze mij voor advies
over hoe ze die op een goede manier

Dag van het arbeidsrecht
Heeft u vragen
op het gebied van
arbeidsrecht,
over
bijvoorbeeld…
De nieuwe Wet Werk
en Zekerheid (wwz)?
CAO?
Ontslag?
Concurrentiebeding?
Arbeidsvoorwaarden?
Vaststellingsovereenkomst?

Kom dan langs!
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Oplossing vorige week:
3

Gratis
spree
kuu

Hoofdstraat 19, 5961 EX Horst
tel. 077-398 81 82 - fax 077-398 81 91
e-mail: advocaten@trc-advocaten.nl

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Het had niet veel gescheeld of Jan
had niet meer van de natuur kunnen genieten. Hij heeft een zeldzame
bacteriële infectie gehad. “Ik heb drie
weken op de intensive care in Boxmeer
gelegen. Toen ze eenmaal wisten wat
ik had, mocht ik gelukkig snel genoeg
naar huis. Wat moet je in zo’n ziekenhuis doen?”, aldus Jan, die zegt dat hij
gezond leeft. Alleen gaat hij soms naar

de frietkraam en drink hij af en toe
wat. “Maar dat is nog geen halve krat
per jaar.”
Na de middelbare school doorliep
hij de landbouwschool. Vervolgens
heeft hij nog een jaar lang als bijrijder
voor een groot drankbedrijf gewerkt.
Ook was hij een paar jaar in de bouw
en als sloper actief. “Daarna heb ik
jarenlang bij een loonwerker gewerkt.
Daar ben ik op de shovel en graafmachine terecht gekomen.” Dat werk
doet hij nog steeds en dit hoopt hij nog
jarenlang te kunnen voortzetten.
Jan is lid van de Stichting Landschap
Horst aan de Maas en pacht daarmee
sinds een aantal jaren een stuk grond
van een paar hectare van de gemeente.
Als hij een brandende ambitie moet
noemen dan is dit dat zijn stukje
grond voor de natuur behouden blijft.
“De natuur holt op de meeste plekken
achteruit. Het stuk grond dat we van de
gemeente pachten is een leefomgeving
van grutto’s. Als dit verdwijnt, raakt ook
die weidevogel in deze regio verloren.
En die komt niet meer terug”, stelt Jan.
Hij is graag op zijn stukje grond.
“Ik ben er helemaal gek mee. Ik rijd
er soms met een stapel offertes heen.
Dan stap ik uit mijn auto en ga ik onder
luid geroep van de grutto’s met die
offertes aan de slag. De meeste mensen kunnen zo niet werken. Ik wel”,
besluit Jan.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie
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En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Vol ongeloof namen we kennis
van het overlijden van onze buurtgenoot

Roy Verdellen
Wij wensen Boukje, Giel en Kris heel veel sterkte toe.

M. Vasalis

Buurtgenoten Pastoorsveld/Campsveld

Op een mooie pinksterdag in liefde los gelaten

Nel (Pieta)
Timmermans-Veldpaus

Dankbetuiging

weduwe van

Wij willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling
en warme blijken van medeleven, na het overlijden
van mijn lieve man, vader en opa

Uw aanwezigheid bij het afscheid, de vele kaarten
en uw persoonlijke condoleances deden ons erg goed!
Lies Janssen-Keizers
Kinderen en kleinkinderen
Kuiperpad 15, Sevenum
Mei 2015

Op 5 mei jl. hebben we plotseling onze lieve zoon,
broer en schoonbroer verloren

Huub Jenneskens
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele bloemen, kaartjes en lieve woorden.
Het is voor ons een grote steun om te weten dat Huub
bij zijn vrienden en collega’s zo geliefd en gewaardeerd werd.
Ook het aantal aanwezigen bij de crematie betekent voor ons als
familie veel en geeft troost. Nogmaals dank voor het mooie afscheid
dat jullie met ons samen voor Huub hebben gegeven. We zullen
HUUB in ons hart blijven herinneren als een geweldige VENT.
Bedankt! Mam en familie Jenneskens

Zzphorstaandemaas.
ZZP-ondernemers kunnen zich vanaf nu
gratis inschrijven op het nieuwe ZZPplatform www.zzphorstaandemaas.nl.

Grafmonumenten

† Smakt, 24 mei 2015

Mill, 6 september 1920

Wim Janssen

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.

Frits Timmermans

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Jan en Inez
Lotte en Joris
Stijn
Mariska en Frank
Paula en Jolanda
Marij en Cees
Carola en Erwin
Anita en Igor
Miranda, Jamie

15 mei 2015
Zusje van Anouk

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 30 mei om 10.30 uur in de
parochiekerk H. Lambertus, Lambertusplein 16 te Horst. Hierna begeleiden
wij mam naar de r.k. begraafplaats aan Deken Creemersstraat te Horst.
Voor beide diensten bestaat de mogelijkheid het condoleance-register
te tekenen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar huisarts Jansen en het personeel
van Zorgresidentie Smakt voor de liefdevolle verzorging van mam.
Indien u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft, graag deze
aankondiging als zodanig beschouwen.

Actie actie actie actie. De leukste
cadeauwinkel van het zuiden.
Wij verlengen onze actie alles voor
de helft tot einde van de maand mei.
Van harte welkom. Twedde Kans
Kringloopwinkel Meterik.

Blijf fit in de zomer. Maak gebruik
van de zomeractie bij Slender You Fit!!!
Voordelig sporten op de slenderbanken
of in de vacumove. Bel voor info,
een gratis proefles of een afspraak
077 398 49 71 www.slenderyoufit.nl

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

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, internet, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Pasfoto’s en fotoservice
Ster Videotheek - Foto Geurts,
Venloseweg 2, Horst. Voor officiële
pasfoto’s en visa. Direct klaar fotoservice, ook vanaf smartphone!
Fotoboeken, foto-fun cadeaus, etc.
077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl
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 inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

www.briensveld.nl

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

Imke

De avondwake is op vrijdag 29 mei om 19.00 uur in H. Jozef aan de
St. Jozeflaan te Smakt.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Super blij zijn wij
met de geboorte van

Donk 19
5995 PM Kessel

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

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



Alles wat onverwacht
komt is een verrassing!

Mam is op haar eigen kamer in Zorgresidentie De Smakt, kamer 24,
St. Jozeflaan 56 te Smakt. U kunt hier afscheid van haar nemen op vrijdag
29 mei van 18.00 tot 18.45 uur.

U I T VA A R T Z O R G

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

20 mei 2015
Zoon van
Jeroen Jans en Wilma Tacken
Broertje van Joeri
Crommentuijnstraat 62
5964 NN Meterik

Dochter van
Geri Vervoort
en Joyce Sturme

HAN-MARK
ARENDSE

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Ole

Correspondentieadres:
Coöperatie DELA, t.a.v. familie Timmermans
Meanderlaan 1, 5704 KW Helmond

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

urnmonumenten
en restauratie

Twan en Pia
Wouter en Inge
Robert-Jan en Jorinde, kinderen
Maaike en Paul, kinderen

Geboren

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

www.theoarts.com

Verse asperges te koop. Ze zijn er
weer. Heerlijke verse asperges!
Ook geschild. Ma t/m vrij 10-12 u
en 13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Mts Verhaeg Kranestr 38 Horst
tel. 077 398 65 90.

Ons donderstraaltje

Dex
is geboren op
25 mei 2015
Broertje van:
Kyle, Merel, Dennis,
Remco en Indy
Dochter van:
Harrie van Raaij en
Clarissa van Helden
Van Vlattenstraat 67
5975 SE Sevenum

Die twië ván Klöskes goan nó
5 joar Dendron en 4 joar PABO
ás schoëlvriendinnen
“oet elkaar”. Wát enne
schonne tîed hebbe ze gehad!

Állebei geslaagd aan de Kempel!
Proficiat JUF ANKIE en JUF EVA!!!

Ons pap en mam

Hans & Liesbeth
van Hoek-Van de Graaf
zijn 25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Sofie & Margriet

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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In beroep tegen komst
tankstation in Sevenum
Een nertsenfokkerij aan de Romerweg in Sevenum en een omwonende gingen tijdens de zitting van de Raad
van State op dinsdag 23 mei in beroep tegen de komst van een tankstation aan de Erik de Rodeweg in Sevenum.
Zij vrezen geur- en geluidsoverlast.
De komst van het tankstation is
vastgelegd in een bestemmingsplan
dat betrekking heeft op het gebied
tussen het bedrijventerrein Trade Port
West, TrafficPort en agrarisch gebied.
Dit bestemmingsplan maakt de komst
van een tankstation met horeca,
een vrachtwagenparkeerterrein en
bedrijvigheid mogelijk.
De nertsenfokkerij aan de
Romerweg in Sevenum vreest
lichthinder en lichtuitstraling.

Dit heeft ernstige gevolgen voor
de bedrijfsvoering, omdat de
voorplanting van nertsen heel
gevoelig is voor te veel licht, aldus de
fokkerij. Ook is de fokkerij bang dat
het tankstation binnen de geurcirkel
van het bedrijf komt te liggen, wat
voor geuroverlast zorgt. Bij eerder
onderzoek in opdracht van gemeente
Horst aan de Maas naar geurhinder
dat in juni 2014 is uitgevoerd werd
geconcludeerd dat er sprake is van

een goed tot redelijk woon- en
leefklimaat.
Ook een omwonende verwacht
overlast van de komst van het
tankstation. Volgens hem is de
bouwhoogte van het tankstation
hoger dan is vastgesteld in het
bestemmingsplan en klopt het
geluidsonderzoek dat eerder gedaan
is niet.
De Raad van State doet later dit
jaar uitspraak.

Greenport Bikeway in gebruik
De nieuwe Greenport Bikeway wordt donderdag 4 juni om 16.00 uur officieel in gebruik genomen.
Deze fietsroute verbindt het station van Horst-Sevenum via een rechte lijn met het station in Venlo. Tijdens de
opening vinden allerlei activiteiten plaats.
De stations Horst-Sevenum en
Venlo kleuren de hele dag groen met
onder andere photowalls,
smoothiebars, APK fietskeuringen en
proefritten op elektronische fietsen.
Leerlingen en docenten van het
Citaverde College in Horst, Toffe Dag,
De Staatsie 1866 en de Smaak van
Horst nemen deel aan de opening en

organisatie van deze fietsroute. Rendiz
uit Horst zal in samenwerking met
Toffe Dag vanaf 08.00 uur ’s ochtends
voor de versnaperingen zorgen.
Met muziek, activiteiten en
amusement op het stationsplein in
Venlo worden de gasten ontvangen.
De officiële opening van deze
fietsweg vindt ’s middags om 16.00

uur plaats door een gedeputeerde
van provincie Limburg. Leden
van de Facebookpagina Healthy
Highway kunnen deze middag een
fitnesspakket ophalen en zich geheel
in Greenport Bikeway stijl laten
fotograferen.
Voor meer informatie kijk op
www.greenportbikeway.nl

Starters in de regio
Mooionkruid
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Mooionkruid
Anniek Verheijen
Tongerlostraat 25
Sevenum
06 27 89 89 30
anniek@
mooionkruid.nl
mooionkruid.nl
jongerencoaching
1 maart 2015

Activiteiten
De puberteit kan een behoorlijk heftige periode zijn. Zo
heftig, dat je tegen dingen
aanloopt en je niet meer zo goed
weet wat je er mee moet. Dan is
er Mooionkruid Jongeren
coaching. Op een voor jongeren
fijne manier wordt er in gesprek
gegaan. De jongere vertelt,
Anniek luistert en stelt vragen.
Zo wordt hij of zij aan het denken
gezet over zichzelf. Er is een
mogelijkheid om te wandelen,
fietsen, tekenen, skypen,
enzovoorts, en afgesproken
wordt waar de jongere wil. Het
gaat er om dat hij of zij zich goed
voelt. Na een paar gesprekken
gaat de jongere zich weer wat
beter begrijpen en kan weer een
stap zetten in de juiste richting.
Doelgroep
Mooionkruid is er voor
jongeren in de leeftijd van 12 tot
en met 25 jaar die vastlopen
thuis, op school of in de maatschappij. Denk aan identiteit,

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

Niet weg te zappen:
reclame via product placement
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Mensen in Goede Tijden, Slechte Tijden krijgen wel heel vaak eten
bezorgd en lijken allemaal van dezelfde snoepjes te houden. Bij Eigen Huis
& Tuin kopen ze al hun benodigdheden bij Praxis. En James Bond viel van
zijn geloof en bestelde in zijn laatste film geen ‘shaken, not stirred’ Martini
maar een flesje Heineken.
ervaren. Daarom stappen veel reclamemakers over naar reclame maken
ín programma’s. Als de link tussen het
medium en het product goed is, vinden
we product placement als kijkers niet
zo irritant. De beleving die om het merk
Hoeveel reclameboodschappen we wordt gecreëerd, draagt juist bij aan de
per dag zien, daar is nogal wat discus- verkoopcijfers. Consumenten identificesie over, maar iedereen is het er over ren zich bijvoorbeeld graag met karakters
eens dat het er teveel zijn om te verin films. James Bond-fans zullen na
werken. Daarnaast zijn we ons steeds afloop van het bioscoopbezoek geneigd
vaker bewust van het feit dat iemand zijn ook een biertje te bestellen en wie
ons probeert te overtuigen. Deze ken- de klussers uit Eigen Huis & Tuin gewelnis gebruiken we weer om te bepalen dig werk vindt leveren, zal voor zijn tuinhóe we op een reclame reageren.
aarde ook eerder naar Praxis gaan. En let
Als we ons echter niet of minder beop: product placement wordt niet alleen
wust zijn van het feit dat we een recla- gebruikt in series of films, maar komt
me voorgeschoteld krijgen, verweren
ook steeds meer voor in bijvoorbeeld
we ons minder tegen de commerciële videospelletjes, boeken en blogs.
boodschap en heeft de reclame dus
Om eerlijke communicatie te
meer effect. Op die theorie is product
bevorderen, stelt de EU sinds 2010 een
placement gebaseerd.
sponsorvermelding verplicht. Dit wordt
Reclameblokken tussen
vaak gedaan met zinnetjes als ‘Deze
programma’s worden steeds slechter
aflevering wordt mede mogelijk gemaakt
bekeken en vaker als vervelend
door Thuisbezorgd.nl’. Die zinnetjes

winkel&bedrijf 07

zorgen er echter ook voor dat
mensen de reclame eerder opmerken.
De zichtbaarheid van het merk wordt
dus alleen maar versterkt. Toch hebben de zinnetjes ook het gewenste
effect: kijkers zijn een stuk kritischer
op de reclamemaker. Maar hoewel
herkende productplacement op korte
termijn misschien voor argwaan zorgt,
draagt het op lange termijn juist bij
aan de herkenning van het merk.
Bedrijven doen graag en steeds
meer aan product placement, maar
wel vooral in positieve context.
Het aantal reclames in positieve
familiefilms en romantische komedies
stijgt bijvoorbeeld explosief. Wil je
alsnog reclame vermijden? Dan raad
ik je een stevige horrorfilm aan!

Handelstraat 17, Horst

zelfvertrouwen, keuzestress,
studie, motivatie, zelfbeeld,
gedoe met ouders of vrienden.
De afgelopen jaren heeft Anniek
zich middels studies en werk
gespecialiseerd in jongeren met
ontwikkelingsstoornissen en
gedragsproblemen. Mooionkruid
biedt daarom ook individuele
begeleiding voor bijzondere
jongeren, hier kan PGB voor
ingezet worden.
Onderscheidend vermogen
Vroeger was Anniek ook een
jongere met allerlei problemen.
Zij heeft zelf ervaren hoe lastig
de puberteit was en hoe eenzaam iemand zich kan voelen.
Het luisterend oor en het klopje
op de schouder, dat zij zo hard
nodig had, wil zij nu zijn voor de
huidige generatie jongeren.
Want de puberteit is gewoon niet
makkelijk, en hulp vragen hoeft
niet gek of akelig te zijn! Wat
jongerencoaching interessant
maakt, is dat het een kortdurend
en laagdrempelig traject is.
Gelijkwaardigheid en verbinding
staan centraal in de sessies.
Momenteel ontwikkelt
Mooionkruid cursussen in
groepsverband, met thema’s
zoals zelfvertrouwen en zelfbeeld, praten over seks en
relaties, en de zoektocht naar
Wie ben ik? De verwachting is
dat de eerste cursus medio
september 2015 gaat starten.

Seminar Ronde Tafel
Ronde Tafel 160 Venray-Horst organiseert op woensdag 3 juni een
seminar. Sprekers deze avond zijn Wilco van Rooijen en Adjiedj Bakas.
Het thema van het seminar is ‘TOP
inzicht’. Wilco van Rooijen is de eerste
en enige Nederlander die de zeven
hoogste toppen beklom. Trendwatcher
Adjiedj Bakas weet waar kansen liggen
voor ondernemers. De Ronde Tafel
zamelt met dit jaarlijkse evenement

geld in voor grote en kleine initiatieven
uit de regio. Zo zijn in het verleden
onder meer basisschool De Kroevert in
Kronenberg en de vrijwilligers van de
Truckrun ondersteund. Het seminar vindt
plaats in de Evenementenhal. Kijk voor
meer informatie op www.rt160.com

Nieuwe hoofdsponsor
VV Hegelsom
Innovista accountants en adviespartners is de nieuwe hoofdsponsor
van VV Hegelsom. De naam van Innovista, actief in accountancy,
salarisadministratie en advisering, siert de komende drie seizoenen de
tenues van het eerste elftal. Op de foto links voorzitter Ger Stappers
van VV Hegelsom en rechts Hans Kluskens van Innovista.
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opinie

Wat
zeg je?
Gemeente Horst aan de Maas is in
onderhandeling met de eigenaar van
De Lange Horst over de aankoop van de
Kasteelboerderij. Hij wil daar waarschijnlijk
een pannenkoekenrestaurant in gaan
vestigen. De gemeenteraad van Horst aan de
Maas is van te voren niet ingelicht over de
verkoop. Ruim drie kwart van de inwoners,
78 procent, vindt dat de raad altijd geïnformeerd moet worden als er een gemeentelijk
pand wordt verkocht. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
De op handen zijnde verkoop van de
Kasteelboerderij heeft voor nogal wat reacties
gezorgd, zowel positief als negatief. Dat de
gemeente het pand niet openbaar in de verkoop
heeft gedaan, vinden veel mensen maar vreemd.
Iedereen moet de kans krijgen om zijn eventuele
interesse in het historische gebouw kenbaar te
maken, vinden zij. “De raad dient geïnformeerd
te worden zodat het duidelijk en transparant is
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‘Onderhandelingen dienen
duidelijk en transparant te zijn’
4%
weet niet
8% oneens
10% neutraal
eens
78%

Raad moet geïnformeerd
worden over verkoop
gemeentelijk vastgoed

waarom er bepaalde verkopen worden gedaan en en zelfs verstevigd moet worden”, merkt iemand
op. “Ik hoop dat we het in de nabije toekomst
voor welke bedragen”, vindt iemand. De onderecht als één geheel kunnen gaan zien, precies
handelingen moeten zuiver worden gehouden,
meent een ander: “Dat kan niet wanneer de hele zoals de historische werkgroep zou willen.”
Er zijn nog meer
raad zich er mee gaat
ideeën voor de
bemoeien. Dus niet in
‘Iedereen een kans geven’
Kasteelboerderij. Wat te
een te vroeg stadium
‘Roermondse vorm van politiek denken van een combinainformeren.”
bedrijven’
tie met een museum waar
Naar alle waarschijnvondsten van het kasteel
lijkheid komt er een pan‘Onderhandelingen zuiver
tentoongesteld worden?
nenkoekenrestaurant in
houden’
Ook wordt er getwijfeld of
de boerderij. Het mereneen pannenkoekenrestaudeel van de inwoners is
rant wel gaat werken, omdat er daar al meerdere
blij dat er iets met het pand gaat gebeuren en
van zijn in de regio. “Maar we moeten niet al
ziet een restaurant, in welke vorm dan ook, wel
te kritisch zijn, anders komt er nooit iets van de
zitten. “De plannen passen prima in dit gebied”,
grond. Het kan alleen maar beter worden.”
zegt iemand. Wel wordt voorop gesteld dat het
historisch karakter van het gebouw behouden
blijft. “Het moet een bestemming krijgen waarbij
Voor meer resultaten of aanmelden voor
het behoud van een monumentaal pand gewaar- de volgende enquête, kijk op
borgd blijft.” “Ik vind dat het karakter van de
www.tiphorstaandemaas.nl
Kasteelboerderij en de kasteelruïne moet blijven
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Top Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl
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Eerstelijns verloskundige Margo Vermazeren over het Geboortecentrum:

‘Fijne sfeer draagt bij aan een betere bevalling’
In het nieuwe Geboortecentrum hebben niet alleen tweedelijns verloskundigen en gynaecologen van VieCuri een plek, maar zijn ook eerstelijns verloskundigen vertegenwoordigd.
Volgens Margo Vermazeren van de Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen biedt het Geboortecentrum een prettige omgeving om te bevallen. “Het is belangrijk dat vrouwen vertrouwen hebben in zichzelf en in de bevalling. Dat lukt het beste op een plek waar ze zich ontspannen voelen.”

Neem een kijkje
tijdens de open middag!
Zaterdag 30 mei tussen 12.30 en
16.30 uur kun je een kijkje nemen in het
Geboortecentrum, de Spoedpost, de nieuwe
poliklinieken en de apotheek van VieCuri.
Meer informatie: www.viecuri.nl
delijkheid over de bevalling over. “In overleg met
de ouders kan ik wel bij de bevalling aanwezig
blijven om de ouders te ondersteunen.”

De Verloskundigenpraktijk Horst en
Maasdorpen focust op het bieden van
verloskundige zorg dichtbij huis. Daarnaast
heeft de praktijk een nauwe binding met
VieCuri en het Geboortecentrum. Margo
participeert als lid van de Coöperatie
Verloskundigen Noord-Limburg in het centrum:
ze maakt van het centrum gebruik om de
bevallingen van haar cliënten te begeleiden.
“Wanneer een vrouw besluit in het ziekenhuis

te bevallen of wij denken dat dit beter is,
begeleid ik de bevalling zelf met assistentie van
iemand van het kraamcentrum. In principe huren
we een kraamsuite in het Geboortecentrum.
We spreken dan over een verplaatste thuisbevalling.” Een belangrijke reden om hiervoor te
kiezen kan zijn dat de moeder bij een eerdere
bevalling veel bloed heeft verloren. “Er kan
echter ook een praktische, niet-medische, reden
zijn voor een bevalling in het Geboortecentrum.

Bijvoorbeeld als iemand in een flat woont waar
geen lift aanwezig is.”
Complicaties
Ook bij complicaties gedurende een thuisbevalling gaat Margo naar het Geboortecentrum
Bijvoorbeeld als de baby in het vruchtwater heeft
gepoept. In het Geboortecentrum komen dan de
tweedelijns verloskundige en gynaecoloog erbij:
de gynaecoloog van VieCuri neemt de verantwoor-

Ligbad in kraamsuites
Volgens Margo is de grootste winst van het
nieuwe Geboortecentrum dat ouders en kind bij
elkaar kunnen blijven na de bevalling. De
bevalling vindt plaats in een kraamsuite, die
daarna wordt ‘omgetoverd’ tot een soort van
huiskamer waar ouders samen met de baby
verblijven. “Mensen vinden het prettig dat de
vader kan blijven slapen en de baby op
dezelfde kamer blijft. Een fijne sfeer zorgt
ervoor dat mensen zich ergens thuis voelen.
Daardoor kunnen ze zich beter ontspannen.
Dat draagt weer bij aan een betere bevalling
zonder complicaties. In het nieuwe
Geboortecentrum zijn
ook twee kraamsuites
uitgerust met een
ligbad.
Dat is heel
fijn, want
water als
pijnstiller werkt
heel erg goed.”
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Bespreking Poll week 20

Houd rekening met de wensen van de burgers bij verlichtingsplannen
Als er ergens lantaarnpalen worden geplaatst, dan is het goed wanneer
gemeente Horst aan de Maas de omwonenden daarover informeert en
eventueel om advies vraagt. Dat vindt 83 procent van de stemmers op onze poll
van twee weken geleden.
Aanleiding was het besluit van de gemeente om geen extra verlichting
op de fietsroute tussen Meerlo en sportpark De Meulebèèk aan te leggen,
ondanks dringend verzoek van de stichting. Het merendeel van de stemmers
vindt dat de gemeente bij zulke beslissingen naar de gebruikers moet luisteren.

Zij ervaren tenslotte dagelijks de situatie ter plekke en weten of een fietspad
onveilig is doordat er geen verlichting staat of een kruising gevaarlijk omdat er
geen verkeersdrempel ligt.
De overige 17 procent snapt dat de gemeente daar niet aan kan
beginnen. Ze kan nu eenmaal geen precedenten gaan scheppen. Logisch, als
er beleidsregels zijn voor het plaatsen van verkeersverlichting, dan moeten
die in acht worden gehouden. Anders kan iedereen wel roepen dat hij een
lantaarnpaal voor zijn huis wil omdat het anders te donker is.

Verbod op bellen en fietsen is terecht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minister Schultz van Haegen van Insfrastructuur en Milieu liet op woensdag
20 mei weten dat er geen verbod gaat komen op het gebruik van een
smartphone tijdens het fietsen. De minister stelt dat het verbod moeilijk
te handhaven zou zijn. Dit gebruik van een smartphone tijdens het fietsen gaat
wel ontmoedigd worden, maar het mag nog steeds.
Logisch, want hoe wil je zoiets gaan controleren? Bijna iedereen heeft
tegenwoordig een smartphone en wie heeft er niet wel eens een appje
of sms-je verstuurd tijdens het fietsen? De politie zou er een dagtaak aan

hebben om dit verbod goed te handhaven.
Aan de andere kant kan het gebruik van smartphones in het verkeer heel
gevaarlijk zijn. Als je even niet goed uitkijkt, kun je als fietser zomaar ergens
tegenaan fietsen of, nog erger, een ongeluk veroorzaken. Voor automobilisten
is dit wel als strafbaar, waarom zou dat niet voor alle verkeersdeelnemers
gelden? Een verbod op het gebruik van smartphones maakt het verkeer veiliger
voor iedere deelnemer.
Verbod op bellen en fietsen is terecht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Horst aan de Maas is veilig
> eens 70% oneens 30%

Kiest u voor kwaliteit?
& kunststof kozijnen

dealer van

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

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

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

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

25%
KORTING
OP ZOMERJACKS*
*tenzij anders aangegeven

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

Marieke
ment...
Hoeveel tienjarigen kent u
die wel eens een jointje
hebben gerookt? Heeft u uw
elfjarig buurmeisje wel eens
ladderzat van de wijn van de
schommel zien vallen? Wordt u
bij de supermarkt aangesproken door achtste groepers die
vragen of u een slof sigaretten
voor ze wilt kopen?
Mij is het gelukkig nog nooit
overkomen. Op basisscholen
wordt regelmatig aandacht
besteed aan de gevolgen van
alcohol- en drugsmisbruik en ook
in jongerentijdschriften en
tv-programma’s wordt de jeugd
uitgebreid gewezen op de
gevaren van verslaving. Of dat
de doorslag geeft, weet ik niet,
maar kwaad kan het denk ik ook
niet. De GGD Limburg-Noord
denkt daar echter anders over.
Zij raadt basisscholen aan om te
stoppen met gastlessen over
drugs, alcohol en roken.
Verhalen van ervaringsdeskundigen maken alleen maar nieuwsgierig, meent de GGD, en werkt
kopieergedrag in de hand. Wat
een vreemde gedachtegang.
Moeten we dan ook stoppen met
het geven van seksuele voorlichting op de basisschool? Want als
we uitleggen hoe een condoom
werkt, brengen we de leerlingen
op ideeën?
Toen ik opgroeide was roken
nog algemeen geaccepteerd. In
mijn omgeving waren de rokers
in de meerderheid. Die, lichamelijke, ongemakken die roken met
zich meebracht, maakten het
voor mij op jonge leeftijd al
duidelijk dat ik later nooit zou
gaan roken. Sigarettenpakjes
met zwartgeblakerde longen?
Laat maar komen. Foto’s van
door vuurwerk afgerukte
handen? Je krijgt er gegarandeerd nachtmerries van, maar
bent ook meteen genezen van
stunten met vuurwerk. Als we
kinderen van zes al oorlog laten
spelen op hun spelcomputer, dan
moet een gastles van een junkie
ook kunnen.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

ROLLATOR
INRUILACTIE

%
5
2

TOT
KORTING
€ 100,OP ROLLATORS!
*

Dus tot wel
korting

Wat te doen:
• Kom langs in een van onze winkels
• Ruil uw huidige rollator in
• En krijg tot 25% korting* bij aanschaf van een nieuwe
rollator

Heeft u geen rollator om in te ruilen?
Geen probleem. U ontvangt alsnog tot
20% korting*.

Kom langs en profiteer nu!

DEMODAG SCOOTMOBIEL
Er zijn veel varianten scootmobielen, maar welke past nu het
beste bij u? Heeft u de scootmobiel alleen nodig voor binnenshuis,
gebruikt u deze tijdens een dagje uit en moet hij mee in de auto
of bent u een lange afstandsrijder? Laat u adviseren tijdens onze
demodag en maak een proefrit op ons testparcours.
Waar en wanneer:
Zaterdag 6 juni 2015
Medipoint l Groene Kruis winkel Horst,
Hoofdstraat 11
Zaterdag 13 juni 2015
Medipoint l Groene Kruis winkel Panningen,
Raadhuisstraat 114
Tijd: Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er
meerdere sessies plaats van ca. 1 uur. De aanvangstijd
wordt daarom bepaald als u zich inschrijf t.

Tijdens deze gratis demodag krijgt u:
• Uitleg en advies over mogelijkheden van de modellen
• De gelegenheid een testrit te maken op het parcours
• De mogelijkheid om (eerst) een scootmobiel te huren,
al vanaf € 1,50 per dag

Meld u nu aan! Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) of kom langs in de winkel
Blerick, Drie Decembersingel 48 | Echt, Du Commerce 3 | Horst, Hoofdstraat 11
Panningen, Raadhuisstraat 114 | Roermond, Westhoven 5 | Venlo, Tegelseweg 210
Venray, Schoolstraat 7 | Weert, Vogelsbleek 10
Voor meer informatie, bel 088 - 10 20 100 (optie 3) of kijk op www.medipoint.nl/zomeractie

088 - 10 20 100 (optie 3)
www.medipoint.nl/zomeractie
* Deze actie geldt voor leden van Groene Kruis en is geldig t/m 21 augustus 2015. De korting is reeds inclusief ledenkorting en geldt niet in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.
Vraag naar de overige actievoorwaarden in de winkel of kijk op www.medipoint.nl/rollatoractie

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 mei 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
maandag 1 juni 2015
Openbare raadsbijeenkomst ter voorbereiding van de Kadernota 2015.
Tijdens deze avond wordt de concept-Kadernota 2015 met de raad en het college besproken
en wordt de raad gevraagd over deze conceptKadernota richtinggevende uitspraken te doen.
Het college neemt die mee bij het opstellen
van de definitieve Kadernota 2015. Deze wordt
(beschouwend) behandeld en vastgesteld in de
raadsvergadering van 14 juli 2015.

De bijeenkomst vindt
plaats in de
raadzaal van
het gemeentehuis
van Horst aan de
Maas, aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website: www.horstaandemaas.nl

Gemeente gesloten op 5 juni
In verband met een personeelsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten op
vrijdag 5 juni 2015.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.30 en
09.00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06 - 53 35 59 73, uitsluitend voor het maken
van afspraken voor het doen van geboorteen/of overlijdensaangiften. Deze sluiting heeft
geen gevolgen voor de geplande huwelijken.
Hebt u een dringende melding voor gemeen-

tewerken, 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.

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Sevenum 30 mei t/m 2 juni

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Brainstormsessie ‘Accommodaties’
Het is noodzakelijk om na te denken over de toekomst van accommodaties voor sport, spel,
onderwijs en ontmoeting in Horst aan de Maas. Denkt u ook mee?
Verenigingen zien hun leden- en vrijwilligersaantal teruglopen, accommodaties kampen met
een lage bezetting of leegstand en onderhoudskosten nemen toe. Met een vernieuwende
methode gaat de gemeente vanaf het eerste
begin intensief samenwerken met betrokken
ondernemers, verenigingen, instellingen en
inwoners uit de hele gemeente.
Op zaterdag 27 juni vanaf 10.00 uur vindt in
het Dendron College in Horst de aftrap plaats

in de vorm van een brainstormsessie, grotendeels voorbereid door een tiental inwoners.
De dag is zo opgezet dat elke mening meetelt.
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor meer
informatie en aanmelding.

Kent u ook iemand die een onderscheiding verdient?

Informatieavond Equestrian
Centre de Peelbergen

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op
www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Op donderdag 28 mei a.s. wordt een voor iedereen toegankelijke informatieavond over
het Equestrian Centre de Peelbergen georganiseerd
De bijeenkomst vindt plaats in BMV De Torrekoel,
Meerweg 11 in Kronenberg en begint om 19.30
uur.
Mensen van de gemeente en van de stichting

ECdP zullen aanwezig zijn om o.a. de stand
van zaken en het toekomstig gebruik toe te
lichten. Ook zullen zij vragen van de
aanwezigen beantwoorden.

Uitgifte van woningbouwkavels voor diverse woningtypen

Bouwkavels Griendtsveen

Aan de St. Barbarastraat te Griendtsveen zijn nog een viertal kavels beschikbaar voor de bouw
van vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap woningen. De percelen zijn zo’n 230 m2 groot.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in
aan-merking komen voor de stimuleringsmaatregelen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Startpunt Wonen.

Startpunt Wonen is gevestigd aan de Kerkstraat
5 in Horst, en is tevens te bereiken via
077 - 260 00 00 of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Midden Peelweg
ter hoogte van nr 18
Griendtsveenseweg 47

Horst
Herstraat 1
Wevertweg 7
Parallelweg 3

Evertsoord
Peelstraat / Paterstraat

Melderslo
Eendenkooiweg 16
Broekhuizerdijk 16
Weijweg 4
Konijnenweg 73

Grubbenvorst
Horsterweg 66

Meterik
Crommentuijnstraat 32a
Sevenum
Maasbreeseweg 117 t/m 117d
Swolgen
Kerkveld 35

Onlangs werden er maar liefst drie 60-jarige huwelijken gevierd in de gemeente Horst aan de Maas. Op de foto burgemeester Kees van Rooij op bezoek bij de echtparen Appeldoorn-Kleuskens in Kronenberg,
Thielen-Janssen in Broekhuizenvorst en van Enckevort-Nelissen in Horst.
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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.

Leefbaarheid is en blijft maatwerk
Leefbaarheid zit vaak in kleine dingen en is niet voor iedereen
hetzelfde. Als CDA hebben we de leefbaarheid hoog in het vaandel staan
en realiseren we ons dat dit maatwerk is. Wat leefbaarheid is wordt vooral
bepaald door de inwoners zelf en kan in Melderslo dan ook veel anders
zijn dan bijvoorbeeld in Broekhuizenvorst.
Het accommodatiebeleid als voorbeeld. Hoe zorg je dat op de diverse
kernen voldoende aanbod blijft en
mogelijkheden zijn qua accommodaties? Maar hoe blijf je ook reëel, want

met mekaar weten we dat niet alles in
stand gehouden kan worden, en hoe
creëer je dan samen draagvlak voor
bijvoorbeeld samenwerking en gebruik
maken van mekaars kracht?

Afgelopen raadsvergadering lag er
een raadsvoorstel voor om in te stemmen met een pilot van servicecorners
in een tweetal kernen, Swolgen en
Melderslo. Aanleiding voor dit voorstel
was het besluit van Rabobank om, uit
kostenoverweging, de pinautomaten
in deze kernen weg te halen. In dit
proces kwam naar voren dat in deze
kleinere kernen het weghalen van de
pinautomaat als gemis wordt ervaren.

Moet je dan als gemeente opstaan of
laat je dit gaan? Het draagvlak in de
kernen om te komen tot iets wat de
pinautomaat zou kunnen vervangen,
in dit geval de servicecorner, alsook de
bijdragen vanuit de beiden dorpsraden
en de provincie zijn voor ons als CDA
doorslaggevend om dit voorstel van
harte te ondersteunen.
Loes Wijnhoven,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Slechte beantwoording raadsvragen door College
Raadsleden hebben regelmatig vragen over allerlei zaken die er spelen
binnen onze gemeente. Men moet daarbij denken aan het NGB, CVI, de
Ashorst, de Kasteelboerderij, het Sociaal Domein, woningbouw in dorpen
en het accommodatiebeleid.
Zeker als oppositiepartij hebben we geen andere mogelijkheden
om deze informatie te krijgen dan
door het stellen van zogenaamde
raadsvragen. Als raadslid hoop je
dan dat je een eerlijk, volledig en
tijdig antwoord krijgt van het college.

De laatste tijd viel ons, maar ook bijna
alle andere partijen in de raad, op dat
de beantwoording steeds vaker te wensen over liet. Dit leidt ertoe dat naar
aanleiding van deze vragen, dezelfde
vragen weer gesteld moeten worden
of aanvullende vragen, omdat de

antwoorden onduidelijk zijn. Een weinig
effectieve manier van werken.
In de vorige raadsperiode heeft
het slechte beantwoorden al vaker tot
discussie geleid in het overleg tussen
de fractievoorzitters, maar dit heeft
nooit tot een zichtbare verbetering
geleid. De coalitiepartijen vonden de
kwaliteit toen blijkbaar voldoende
goed. Voor de SP was enkele
weken geleden de maat vol, na de
onvolledige en slechte beantwoording

van vragen rondom het MJOP en de
Kasteelboerderij. We hebben toen
besloten dat de SP de raad en het
college hierover zou toespreken in
de raadsvergadering. Dit plan van
de SP, samen met de ervaringen
van de andere partijen heeft ertoe
geleid dat in het overleg tussen de
fractievoorzitters dit nu eindelijk als
een groot probleem wordt gezien en
dat nu eindelijk werk wordt gemaakt
om dit proces flink te verbeteren. Er

komt een verbetervoorstel.
Positief is dat het proces wordt
verbeterd, negatief is het feit dat er
eerst slecht werk werd afgeleverd
bij de beantwoording van vragen.
Met zo’n manier van werken kunnen
wij ons werk als raad, en zeker als
oppositiepartij niet goed doen en we
zullen daarom het college hierover
aan blijven spreken.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Het huishoudboekje van de gemeente
Wij verwachten dat aan het einde van
deze coalitieperiode onze reserves met
8 á 10 miljoen zijn gedaald.
Op zich is dat niet verboden. Ook wij
argusogen en onze oren wijd open.
En als men de financiële resultaten hebben aangegeven dat bijvoorbeeld
globaal leest, lijkt er een positief resul- voor het Sociaal Domein eventueel
taat te zijn. Maar in dit geval is dat wel gebruik mag worden gemaakt van de
reserves. Dit lijkt gelukkig niet nodig.
schone schijn. Het positieve resultaat,
dat met veel trots wordt gepresenteerd, Maar in dit geval is het zeer gevaarlijk,
is bereikt door weer een greep te doen omdat het geld niet gebruikt wordt
voor productieve investeringen. En de
in onze spaarpot. Onze reserves.
geplande productieve investeringen
Dit keer ruim 2,5 miljoen. En ook de
(Floriade, Villa Flora en Greenpark)
komende jaren zal dat gebeuren.

leveren nog meer verlies op, omdat
in de voorbereiding van die projecten
geen goede plannen zijn gemaakt.
De verantwoordelijken overlegden veel,
maar maakten geen concrete plannen,
die wel de regionale economie de verwachte push moesten geven. Het lijkt
wel alsof men dacht dat die positieve
resultaten ‘vanzelf’ zouden komen. Wat
helaas niet het geval blijkt en waarvoor
de burgers weer moeten betalen.
Henk Kemperman,
D66 Horst aan de Maas

Verloren sleutelbos met groen label in
Meterik/Horst. Tel. 06 46 23 30 02.

Kwekerij de Lifra Veulen
De beste planten tegen de laagste
prijzen. Actie actie actie actie:
12 petunia’s € 1,50 12 lobelia’s € 1,00
12 vl. liesjes € 1,50 knolbegonia’s nu
€ 0,50 geraniums € 0,75 surfina’s € 0,50
dahlia € 0,75 gazania € 0,50 enz enz.
Meer dan 200 soorten aan perk-, kuip
en hangplanten. Alleen wij ………
zetten de prijs erbij!
Open maandag t/m zaterdag van
9:00 t/m 18:00 uur. Kwekerij de Lifra
Lorbaan 12a, Veulen 06 14 21 76 97.

De dag na Pinksteren is in de gemeenteraad gesproken over de jaar
rekening van 2014, maar helaas: het briljante inzicht is niet doorgebroken.
Er zijn veel plannen uitgevoerd
en een compliment voor de uitvoering van de decentralisatie van de
zorg lijkt op zijn plaats. Wij zeggen
met opzet “lijkt”. Tot dusver zijn we
nog niet geconfronteerd met veel
schrijnende gevallen en de wethouder heeft aangegeven dat een vijftal
problemen zijn opgelost. Maar ook wij
volgen de berichten over het PGB met

Mini Wellness. Wil jij weer op rozen
lopen? Geef aandacht aan je voeten
met deze verwenbehandeling.
www.het-stiltehuis.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Biodanza, dans van het leven.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst
van 20.00 uur tot 21.30. Opgave voor
gratis kennismakingsles: 06 40 13 08 04
www.biodanzainmotion.nl.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Voor groentenplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop damesfiets Gazelle Medeo, in
zeer goede staat. Tel. 06 22 87 39 13.
Pedicure nodig? Likdoorn, ingegroeide
nagel, kloven, voetprobleem? Snel
goede voetzorg nodig van gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure?
Maak een afspraak via info@voetzorghorst of bel 06 19 96 96 48.
Troubadour Math Craenmehr
a.s. zondag 31 mei 2015 om 11.00
uur op het hoofdpodium van Funpop.
Jan Smit, Wolter Kroes, Roy Donders,
Immerlau en.. jawel Troubadour Math
op een podium vol met kinderen.
Komt dat zien, komt dat zien.

Slank voor de zomer....dat kan.
Start nu met het succesvolle fitplan
of de Better Belly kuur bij Slender
You Fit. Snel, effectief, gegarandeerd
en blijvend resultaat. Bel voor info of
een vrijblijvend intakegesprek
06 33 17 83 33.
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

Wie heeft mijn LG telefoon gevonden? Wie heeft mijn grijs-witte Gazelle
herenfiets Chamonix Plus meegeIk ben er erg aan gehecht en ben hem
nomen tijdens Gaellus open air in
verloren op maandag 25 mei op de
Tienray?
Venrayseweg richting Horst of rondom
06 11 82 86 60.
het einde van de Gastendonkstraat, of
de kasteelse bossen. 06 81 83 13 52.
Een dag zonder breien is als een
Te huur diverse ruimtes; geschikt
voor o.a. opslag, atelier, werkplaats.
Stationsstraat 127 te Hegelsom.
Tel. 06 54 36 44 84.
Ervaren terrashulp. Biologisch terras,
in de natuur, zoekt extra hulp deze
zomer. Reageer of vraag info
uitsluitend via info@kaldenbroeck.nl

dag zonder zonneschijn. Breimode en
handwerken ‘t Schippertje, Schoolstraat
6, Horst. tel. 077 398 19 75.
Smartphone en tabletreparaties
bij telefoonmaken.nl, gevestigid in de
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55. Meer info:
www.telefoonmaken.nl

Campers te huur. Geniet van de
vrijheid en huur een camper.
Diverse campers te huur.
Camper verhuur De Witte.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Gevonden fietssleutel bij
Stervideotheek, Venloseweg 2, Horst.
Wie heeft maandagavond 2e pinksterdag mijn bruine leren jas meegenomen bij Cafe D’n Tap? Zou je deze
willen terug hangen?
Gevonden wit met roze zomerjasje,
9 tot 12 mnd. Tel. 077 398 10 99.
Werk vanuit huis! Wegens groei
van onze welzijnspraktijk zijn wij op
zoek naar gemotiveerde mensen met
goede sociale vaardigheden. Wil je
graag vanuit huis werken en zoek je
part- of fulltime inkomen bel dan
06 54 25 67 86.
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.
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Sportpark De Merel

Afsluitdag pupillenkorfbal
Op sportpark De Merel in Melderslo vond op zaterdag 23 mei de jaarlijkse afsluitdag van het Regiopupillen
korfbal kring Horst plaats. Bijna tachtig kinderen van 6 tot 8 jaar waren aanwezig.

De kinderen die de afsluitdag
bezochten, konden verschillende
spellen doen. Aan het einde van de
dag werden de winnende teams van
deze spellendag en de spellenkam-

pioenen van de reguliere competitie
gehuldigd. Tijdens de competitie
wordt namelijk na iedere korfbalwedstrijd nog een korfbal-gerelateerd
spel gespeeld. Niet alleen van de

wedstrijden, maar ook van deze spellen wordt een stand bijgehouden. De
spelkampioenen van de competitie
werden tijdens deze afsluitdag in het
zonnetje gezet.

MEEDENKEN?

sport 13

Sprookje voor
Wittenhorst voorbij
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het sprookje van het eerste team van Wittenhorst is uit. In Oss was
DESO op zondag 24 mei op alle fronten te sterk. De wedstrijd kreeg in de
20e minuut op een ongelukkige manier een belangrijke wending. Een
veel te zware beslissing van de scheidsrechter zorgde ervoor dat Kevin
van Asten met rood werd heengezonden.
De Ossenaren begonnen meteen
met een offensief dat gelijk voor
succes zorgde. In de 3e minuut werd
de bal niet goed verwerkt en het was
Jeffrey van Vlijmen die van dichtbij
de bal in het doel kon schieten, 1-0.
Wittenhorst kreeg even later een
tweede opdoffer te verwerken en dit
zou de hele wedstrijd z’n naweeën
ondervinden. De scheidsrechter
meende voor een duel om de bal de
overtreding van Kevin van Asten te
moeten bestraffen met direct rood.
Voor vriend en vijand onbegrijpelijk.
Wittenhorst werd wel heel zwaar
getroffen. DESO ging door. In de 31e
minuut werd de gevaarlijke spits
Donny van Herpen in het 16-metergebied aangespeeld. Hij talmde niet
lang en schoot onberispelijk de 2-0
binnen. Twee minuten later joeg Daan
Verlijsdonk echter de bal uit een vrije
trap net over de middellijn rechtstreeks in het doel, 2-1. In blessuretijd
van de eerste helft kreeg DESO weer

een marge van twee. Bram Kappen
toucheerde de bal en hij kreeg de
treffer op zijn naam. Ruststand: 3-1.
Wittenhorst stond voor de taak om
na de thee iets terug te doen. Deze
opgave werd direct nog hopelozer.
Uit een buitenspelpositie kon Bram
Kappen de bal uit een rebound in het
doel werken, 4-1. Het mooiste doelpunt kwam ongetwijfeld van Donny
van Herpen. Uit een vrije trap nam hij
de bal op zijn slof en de bal verdween
snoeihard onder de lat in het doel,
5-1. Het zat Wittenhorst niet mee.
Zeker niet toen doelman John Tissen
het veld moest verlaten. Bij een redding werd hij geblesseerd. Gijs Gooren
was zijn vervanger. De wedstrijd was
gespeeld en Wittenhorst moest lijdzaam toezien dat deze returnwedstrijd
toch wel teleurstellend verlopen was.
De ploeg kon evenwel met geheven
hoofd het veld verlaten. Op een derde
plek eindigen is een perfecte klassering.

MELD JE AAN VÓÓR 15 JUNI

DAT KUN JE DOEN VIA WWW.HORSTAANDEMAAS.NL

OVER DE TOEKOMST VAN ONDER ANDERE DEZE GEBOUWEN?
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BRAINSTORMSESSIE 27 JUNI 2015 LOCATIE: DENDRON COLLEGE - 10.00 - 16.00 UUR
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Strijd Paul Verhaegh
Penaltybokaal

Zaerums Beach Event
Volleybalclub Athos uit Sevenum organiseert op zaterdag 4 juli in samenwerking met café Croes Moeke het
Zaerums Beach Event 2015. Het Raadhuisplein wordt dan omgetoverd tot een beachvolleybalveld.

SV Kronenberg organiseert op zaterdag 30 mei een toernooi voor
jeugdspelers, de Paul Verhaegh Penaltybokaal. Het toernooi vindt plaats
op Sportpark de Heesbergen en start om 13.00 uur.
Aan het toernooi nemen ruim
honderd spelers deel. Naast de
strijd om de penaltybokaal zijn
er nog andere activiteiten op
en rondom het sportpark. Paul
Verhaegh, afkomstig uit Kronenberg
en aanvoerder van FC Augsburg,
is uiteraard van de partij. Verder

komen ook scheidsrechter
Wiedemeijer, VVV-mascotte Koelie
en een speciale gastkeeper naar
Kronenberg. Er is een loterij
waarvan de opbrengsten ten goede
komen aan het ALS fonds. De
finales beginnen rond 15.45 uur, de
prijsuitreiking is om 17.30 uur.

Eerste SVEB Dag
Voetbalclub SVEB houdt op zondag 31 mei de eerste editie van de
SVEB Dag. Deze dag vindt plaats op sportpark ’t Venneke
in Broekhuizenvorst, de toernooien beginnen om 10.30 uur.
’s Morgens verzamelen alle deelnemers en vrijwilligers zich voor een
gezamenlijk ontbijt. Daarna starten
circa 125 voetballers in de leeftijd
van 7 tot 70 jaar, aan één van de drie
toernooien. Speciaal is daarbij het

ouder-kindtoernooi. Hierin gaan kinderen, samen met papa of mama de
strijd aan. Vanaf 16.00 uur is er een
eindfeest. Zin om een kijkje te komen
nemen? Kijk voor meer informatie op
www.sveb.nl

In de ochtend zijn de allerkleinsten aan de beurt. Het toernooi van
de C-jeugd en lager vindt dan plaats.

Later op de dag beslissen de volwassenen wie zich winnaar van het Zaerums
Beach Event 2015 mag noemen. Teams

van bijvoorbeeld vrienden, familie of
collega’s kunnen zich aanmelden via
www.zaerumsbeachevent.nl

Tennistoernooi HTC
De Horster Tennis Club organiseert dit jaar weer een open tennistoernooi, het Parkhotel Open 2015. Dit toernooi
vindt plaats van maandag 22 juni tot en met zondag 28 juni. De wedstrijden worden gespeeld op het tennispark
gelegen aan de Kasteellaan in Horst.

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Er wordt gespeeld op 8 SmashCourt banen die allemaal verlicht
zijn, waardoor het uitlopen van de
planning meestal beperkt blijft.
Voor de deelnemers maar ook voor
de bezoekers worden er hapjes

geserveerd. Net zo als vorige jaren
worden alle categorieën open
aangeboden. Dit betekent dat iedereen
ongeacht de leeftijd mee kan doen. Dit
is van belang voor de tennissers onder
de 35 jaar in de categorieën 7 en 8.

Deelnemers kunnen zich dus inschrijven
in de categorieën 3 tot en met 8 in
Enkel, Gemengd Dubbel en Dames- en
Heren Dubbel.
Inschrijven kan tot en met
maandag 8 juni via www.toernooi.nl

Federatief Clubkampioenschap

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
eekend!

w
Ook in het

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Finaleplek visclubs Broek
huizenvorst en Lottum
Het combinatieteam Hengelsportvereniging (HSV) Willem Barendsz/HSV De Eendracht uit Lottum en
Broekhuizenvorst heeft zich geplaatst voor de finale van het Federatief Clubkampioenschap. Na drie wedstrijden
vissen werd het team tweede in het klassement en plaatste zich zodoende voor de eindstrijd.

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

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

Agrariers/bedrijven opgelet!

GRATIS
ONGEDIERTEBanden - Accu’s - Carwash
ANALYSE
Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

Bent u al voorzien van een ongediertebestrijder?
Dan geven wij u graag een 2nd opinion.

www.bartseuren.nl

www.vdh-plaagdierpreventie.nl
Tel. 0493 - 68 80 06

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Het was de eerste keer dat de
competitie werd georganiseerd. Via een
loting door Sportvisserij Limburg werd
HSV Willem Barendsz/De Eendracht
gekoppeld aan teams uit Belfeld en
Meijel. De wedstrijden vonden plaats

op woensdagavonden in achtereenvolgens Broekhuizenvorst, Belfeld en
Meijel. Na de laatste wedstrijd stond
de puntenteller van het combinatieteam uit Lottum en Broekhuizenvorst
op 151. HSV Noordervaart werd

eerste in de groep met 298 punten,
HSV Stuwkanters derde met 96 punten.
De finale wordt georganiseerd door
Sportvisserij Limburg. Er is nog overleg
over hoe en wanneer die plaats moet
gaan vinden.
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Kevin van Leuven rijdt
Britse Superstock 600

sport 15

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

Door: Stichting Van Leuven Racing
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen is samen met het G&S team afgelopen zondag op een achtste plaats
geëindigd in de Britse Superstock 600 wedstrijd op Donington Park. De race werd gewonnen door Mason Law.
Het Britse Superstock kampioenschap reed als bijprogramma mee in het World Superbike.

De kwalificaties verliepen goed en
Kevin kon zijn persoonlijk record met
maar liefst een seconde verbeteren,
dit leverde hem een 9e plek op de
grid op. De race verliep in de eerste
ronde minder fortuinlijk. In de eerste
bocht kwam een rijder ten val voor
Kevin die hierdoor in de remmen
moest en met lede ogen aan moest
zien hoe het halve veld hem passeerde.

Na de eerste ronde lag Kevin
zeventiende. Mede door de valpartijen, maar zeker ook door een
sterk gereden race kon Kevin als
achtste de streep passeren. Kevin
heeft goede zaken gedaan voor het
kampioenschap, hij is van de tiende
naar de achtste plaats geklommen.
Kevin: “Ik was er op gebrand deze
wedstrijdhoger te eindigen, maar de
eerste bocht verijdelde mijn plan-

nen. Verder heb ik wel een goede
race gereden. We hebben een grote
stap gemaakt met de afstelling dus,
dat betaalt zich hopelijk volgende
keer uit als we van 19 tot 21 juni de
vijfde ronde rijden op Snetterton.”
Teamgenoot Jordy de Jonge, die de
tweede ronde in een coma belandde
is ondertussen ontwaakt en maakt
een wonderbaarlijk goed herstel mee.
(Foto: Jamie Morris)

Ruitersportweekend
Sevenum
Sevenum stond afgelopen weekend in het teken van paarden.
Het jaarlijkse Ruitersportweekend vond namelijk plaats tijdens het
pinksterweekend van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei. Op het
evenemententerrein aan de Peelstraat kwamen dit weekend zo’n
2.000 paarden en pony’s aan de start. Ruiters en hun paarden deden
mee met springwedstrijden en dressuurwedstrijden. Ook de ponyruiters waren tijdens dit weekend van de partij.

16

verenigingen
Superdeals:
Slagers rundergehakt

Spa

Alle soorten
Per kilo

Alle soorten
2 flessen of pakken á 1,5 liter
1,62 - 3,02

2 voor

1,50
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Classic Express in Grubbenvorst
In het kassengebied van Californië in Grubbenvorst stond op maandag 18 en dinsdag 19 mei een bijzondere
vrachtwagen geparkeerd. Deze vrachtwagen, de Classic Express was ingericht als concertzaal.

3,78

5,98

Geldig van wo 27 t/m di 2 juni 2015.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Hospice Zenit organiseert ook in 2015
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 30 mei van 13.30-15.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie?
Kijk op www.hospicezenit.nl of bel met Cis van Deurssen

Hoenderstraat 95e Venray

Tel. 0478 - 55 14 34

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

AUTOBEDRIJF

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

Op initiatief van Stichting de
Naobere, een kleinschalige organisatie
voor belevingsgerichte dagbesteding en logeeropvang in het groen,
gericht op kinderen en volwassen
met een verstandelijke beperking,
is de Classic Express twee dagen op
locatie geweest. De Classic Express van
het Prinses Christina Concours is de
eerste rijdende concertzaal ter wereld
gebouwd met als doel met name

jonge kinderen en mensen met een
beperking kennis te laten maken en te
laten genieten van klassieke muziek.
De Naobere had basisschool de Horizon,
zorgboerderij Vorsterhand en Stichting
PSW Midden-Limburg uitgenodigd om
te komen kijken. Er zijn zes concerten
uitgevoerd in die twee dagen, waarbij
kinderen, cliënten van Stichting de
Naobere en ouderen aanwezig waren.
De concerten zijn uitgevoerd door

jonge talentvolle muzikanten met
onder andere piano, opera door Judith
Weusten uit Horst en klassieke accordeon. “De sfeer in de Classic Express
was geweldig. De rustige, serene en
uitnodigende sfeer werd ondersteund
door speciale lichten en videobeelden.
Ook de contacten en reacties onderling in deze gemixte samenstelling van
bezoekers was indrukwekkend”, aldus
Stichting De Naobere.

Sèrumse Kluitenfuif bestaat
40 jaar
Volgend jaar viert de Sèrumse Kluitenfuif haar 40-jarig jubileum op zaterdag 4 juni 2016 in De Wingerd in
Sevenum. Het feest is bedoeld voor alle vriendengroepen, waarvan de leden ongeveer 40 jaar of ouder zijn en
uit Sevenum komen. De organisatie, vriendengroep de Slopers, hoort graag welke vriendengroepen willen
komen voor het opzetten van het feest.
De Sèrumse Kluitenfuif bestaat
volgend jaar 40 jaar. De organisatie
hoopt daarom goed uit te kunnen
pakken, maar heeft daarvoor nu al
een idee nodig van hoeveel vriendengroepen er komen. “We hopen dat
we als organisatie vele aanmeldingen
gaan ontvangen zodat we de feestavond verder inhoud kunnen gaan

geven. Wij als organisatie gaan er in elk
geval al vanuit dat het feest doorgaat
en dat we er met z’n allen weer een
onvergetelijke Sèrumse Kluitenfuif
van gaan maken.” De vorige Sèrumse
Kluitenfuif, in 2001, was volgens de
organisatie een groot succes. Naar aanleiding van dat feest is er destijds ook
een cd met ongeveer 1.500 foto’s uit

het verleden van 43 Sèrumse kluiten
die aanwezig waren samengesteld.
“We willen dat vriendengroepen zich
nu alvast aanmelden, maar we hoeven in dit stadium nog niet te weten
met hoeveel man ze komen.”
Vriendengroepen kunnen zich
aanmelden door hun naam te mailen
naar kluitenfuif@gmail.com

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

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Internationale vliegshow
Modelvliegclub Apollo ’68 uit Melderslo hield op zondag 24 mei een internationale modelvliegshow.
Diverse clubs uit Nederland, Duitsland en België deden mee. Oldtimers, helikopters, zweefvliegtuigen,
dubbeldekkers, elektrisch aangedreven Herculessen van piepschuim, pulsjets en grote meermotorige
toestellen: al deze modelvliegtuigen waren zondag te zien bij modelvliegclub Apollo ’68. Tijdens de show
gaven deskundigen uitleg over de toestellen en hun functies.
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Opel Kadett Meeting
In Kronenberg vindt van vrijdag 5 tot zondag 7 juni de 25e Opel Kadett C Meeting plaats. Dit jubileumweekend
wordt gehouden op het evenemententerrein bij Manege D’n Umswing. De meeting begint op vrijdag om 14.00 uur.

verenigingen 17
Wandeling
Reindersmeer
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 7 juni een wandeling van
het Reindersmeer in de richting van de Maas. De wandeling start om
10.00 uur bij Bezoekerscentrum Maasduinen in Well en vanaf 09.30 uur
kunnen deelnemers vanaf de parkeerplaats aan de hoek van de
Venrayseweg en de Kasteellaan in Horst carpoolen.
De wandeling rond het Reinders
meer is bij veel natuurliefhebbers
bekend. Het gebied tussen dit meer
en de Maas is veel minder bekend,
maar daarom niet minder interessant,
stelt IVN De Maasdorpen. Natuurgids
Wim Philipsen leidt de wandeltocht

De meeting is bedoeld voor eigenaren van een Opel Kadett C, gebouwd
van 1973 tot en met 1979. Ook iedereen zonder Opel Kadett C kan een kijkje
komen nemen. Alle Kadett C’s op het
veld doen mee aan een concours met
bekers voor de mooiste C Kadetten in
verschillende categorieën.
Er is onder andere een onderdelenmarkt met diverse handelaren

aanwezig. Op het veld zelf vindt ook
kofferbakverkoop plaats. Deelnemers
mogen zelf onderdelen meenemen
en aanbieden. Kinderen kunnen zich
vermaken in de kinderhoek met onder
andere een springkussen en een kleurwedstrijd. Op vrijdag- en zaterdagavond
is er een feestavond.
Voor de bezoekers en
deelnemers die meerdere dagen

vanuit het droge zandgebied van de
Maasduinen naar het vochtiger laagterras. Vanaf het Reindersmeer wordt
er naar het Leukermeer gelopen. En
door een landschap met midden- en
laagterrassen en weilandjes voert de
route weer terug naar het startpunt.

willen komen, is het mogelijk om
met camper, caravan of tent te
komen. Vanuit heel Nederland,
België, Duitsland, Luxemburg en
Engeland komen de Kadett C’s naar
dit evenement. Alle modellen Kadett
C zijn vertegenwoordigd van zo
goed als nieuw, gerestaureerd tot
ongerestaureerd. Voor meer informatie,
kijk op www.opelkadettcclub.nl

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

Open dag
Jong Nederland Horst
Jong Nederland Horst houdt op zondag 31 mei de jaarlijkse open dag.
Deze wordt gehouden bij de blokhut aan de Toon Hendriksstraat. De
vereniging bestaat dit jaar 70 jaar.

Kleine Zeemeermin in de Berkel
In zwembad De Berkel in Horst werd zondag 24 en maandag 25 mei door de spelers van Tovri Kids en de
afdeling synchroonzwemmen van HZPC het stuk De Kleine Zeemeermin opgevoerd, zowel aan als in het
water. Het zwembad werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een toneeldecor.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
EERN!DE
RDNE
M GEWISAABIN
ALOEL
EN N
BEKEEND
ZECTI
ONLLE
F HED
FLE A
VADENANIE
E CO
UWEN
PEN

| SLO
KEN
ESLA
ESNSLA
OKE
HOH
Y
DUBBEL-JERSE
ecru maar nu ook in TAUPE

OVERTREKKEN | LAKENS |

niet alleen in wit en
. hoek!
en ANTRACIET in alle maten en met 30 cm

GRASKAAS
kilo nu € 7,95
Het lekkerste jonkie van het jaar!
Bij ons keuze uit diverse soorten.
Toos en Rob
Wagenaar

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

Van 13.00 tot 17.00 uur kan de
jeugd aan diverse spellen mee doen,
zoals een kabelbaan, schminken, een
springkussen, een zakloopparcours en
nog veel meer. De open dag is voor
jongens en meisjes vanaf 5 jaar en hun

Autobedrijf

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

ouders. Er kan kennis gemaakt worden
met de vrijwilligers en ook is er een
informatiestand waar verder uitleg
over Jong Nederland en de drumband
gegeven wordt. Kijk voor meer
informatie op www.jnhorst.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

18

jongeren
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15 VRAGEN

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

Nina Wijkel
15 jaar
Horst
Citaverde College

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik houd van het geluid van iemand
die piano speelt. Vooral de klassieke
stukken vind ik erg mooi. Het maakt
me niet uit wie het speelt. Ik haat het
geluid van bepaalde insecten, bijvoorbeeld zoemende muggen. Vreselijk
vind ik dat.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Dan zou ik een zwart-witte Mini Cooper
kopen. Dat lijkt me gewoon een heel
leuk autootje. Ik wil mijn rijbewijs zo
snel mogelijk halen, dus wanneer ik 16
ben ga ik dan ook meteen beginnen
met mijn theorie.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit gegeven
heb, is een soort pyjamapak. Dit leek
op een soort beer. Dit cadeau gaf ik
aan mijn vriend Guus, die toen net een

ongeluk gehad had en wat last had
van zijn heup. Het slechtste cadeau
dat ik ooit gegeven heb, is denk ik een
verzameling prulletjes van de action.
Dit kocht ik vroeger altijd voor kinderen
uit mijn klas op de basisschool, tijdens
de surprise met Sinterklaas. Ik kende
veel personen uit mijn klas niet goed,
dus dan kocht ik maar wat.
Wat is je favoriete
uitgaansgelegenheid in Horst aan de
Maas?
Ik ga niet vaak uit, omdat mijn vriendinnen best ver weg wonen. Tijdens
carnaval ga ik wel uit. Meestal ga ik
dan naar café De Lange, daar is het
altijd heel gezellig. Het is zo’n beetje
de enige uitgaansgelegenheid in Horst,
ergens anders kunnen we dan ook niet
heen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou mijn basisschooltijd graag over
willen doen. Ik zou dan meer mezelf
zijn, en dan ook meer vrienden maken.
In die tijd deed ik me anders voor om
erbij te horen, maar door zo te doen,
werkte het juist averechts.

aan
Nina Wijkel

Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dit moment vond plaats op mijn eerste
basisschool in Geldrop. We kregen
bezoek van Sinterklaas en er stond
een groot cadeau op het podium.
Hier sprong een zwarte piet uit. Ik
schrok er erg van en ik vond het maar
eng allemaal.
Welk liedje heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik heb niet een specifiek nummer met
een speciale betekenis, maar wel een
album. Het heet All the little lights van
Passenger. Een paar jaar geleden had ik
het moeilijk thuis en met mezelf. Met
deze cd op ben ik vaak in slaap gevallen. Het hielp me door deze tijd heen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Af en toe koop ik kleine cadeautjes
voor m’n beste vriendinnen. Dit zijn
Monique, Anouk en Romee. Ze zijn er
altijd voor me en ik heb altijd veel lol
met hen.
Stad of dorp?
Stad, omdat ik het leuk vind als ik veel
mensen om me heen heb. In een stad

heb je meer mogelijkheden dan in een
dorp. Ook zijn er niet veel kledingwinkels in een dorp, dus dat is ook wel een
nadeel.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat zou een soort chip zijn waarmee
je dromen kan opnemen. Ik zou graag
willen weten van mezelf wat ik allemaal droom en deze opnieuw beleven.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje. Maar
wanneer iemand bijvoorbeeld over
eten zegt: “Dat is lekker”, dan reageer
ik daar voor de grap op met “Ik ben
lekker”. En dit doe ik bij veel dingen,
haha.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik me aangemeld heb bij het
Dendron College. Ik ga hier vmbo-t
volgen. Op dit moment heb ik net mijn
examens op het Citaverde College
achter de rug. Het Dendron College is
weer eens wat anders en hopelijk leer
ik volgend jaar weer nieuwe mensen
kennen. Ook zou ik graag vertrouwensleerling zijn op het Dendron College.
Ik hoor van andere mensen dat ze het
fijn vinden om met mij te praten. Ik had
het zelf bovendien ook fijn gevonden
als er zo’n persoon voor mij geweest
was. Het lijkt me mooi om er voor
iemand anders te kunnen zijn.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik economie,
omdat ik er goed in ben. Het stomste
vak vind ik natuur-scheikunde. Gelukkig
heb ik dit vak al vrij snel laten vallen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oudjaarsdag. Dan ben ik de hele dag
samen met vrienden of familie. Het is
heel gezellig om met z’n allen bij
elkaar te zitten en natuurlijk oliebollen
te eten.
Als je elke willekeurig (fictieve)
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik graag Anne Hathaway willen
zijn. Zij is een actrice die onder andere
speelt in de films Princess diaries en
One day. Ik vind dat ze heel goed kan
acteren en ze lijkt me als persoon heel
aardig. Ik wilde vanaf kleins af aan al
actrice worden, en ik heb ook een jaar
op toneel gezeten.

Lupine, Salvia of Ridderspoor
Vaste plant in 19 cm pot, vol knop. Mooi!

Reuze hangpotten gemixt beplant
Pot Ø 30 cm, vele combinaties uit eigen kweek

Verbena, Surfinia,
Scaevola of Lobelia alle kleuren

12 cm pot, hangende planten uit eigen kweek

Portulaca terraspot dik!

Gemixte kleuren. Staat graag in volle zon

Oleander

Zondags
geopend

80 cm hoog
Alle kleurtjes, bloeit de hele zomer

Alle kleinfruit reuzekeuze!

Bessen, bramen, druiven, frambozen, etc.°

3,99
9,99

1,49
6,99
11,50
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 2 juni 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Velden, Vorstweg 60
tel. 077 4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Openingstijden:
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur - zo. 9.00-17.00 uur

Plantencentrum Velden

Gas erop
Ja hoor dames en heren,
dinsdag 19 mei was het zo ver.
Vanaf die dag werden de
Nederlandse autowegen
geterroriseerd door mij, een
rondscheurende bijna zeventienjarige.
In ons kikkerlandje kun je
namelijk vanaf je 16,5e levensjaar al beginnen met het volgen
van rijlessen en vanaf je 17e je
rijexamen halen. Maar totdat je
18 jaar bent, mag je alleen de
weg op onder begeleiding van
een ervaren bestuurder, om je
rijgedrag een beetje in de
smiezen te houden. Veel mensen
van mijn leeftijd kruipen al
achter het stuur. Na schooltijd
staan er lesauto’s voor de
hoofdingang. Lege plaatsen in
de klas, omdat leerlingen een
dagje vrij hebben vanwege hun
rijexamen. Een Facebook-tijdlijn
vol euforische gezichten naast
een lesauto en bijschriften in de
trant van ‘rijbewijs op zak!’. De
scholier zonder rijbewijs wordt
met uitsterven bedreigd. Ook ik
moest eraan geloven. Alleen was
ik even vergeten dat ik zelfs in
videospellen met een auto niet
fatsoenlijk vooruit kom. Dus
voordat ik de weg op ging,
stapte ik met mijn moeder in de
auto om alvast te oefenen op
terrein van het transportbedrijf
van mijn oom. Dat hij me daar
vertrouwde tussen al die
vrachtwagens, begrijp ik nog
steeds niet helemaal. Voordat ik
het wist was het al tijd voor mijn
rijles en schuifelde ik naar de
witte auto die voor de deur
geparkeerd stond. Het daaropvolgende uur vond er een vurig
tapdansfeest in al mijn hartkamertjes plaats en liep mijn
gezicht rood aan van de inspanning. Maar wow, wat is autorijden toch leuk. In de verte zagen
we een bliksemflits en alle
andere verkeersdeelnemers
bleven ongedeerd. De auto
bereikte op een gegeven
moment zelfs snelheden van
80 kilometer per uur. Bijna thuis
streelde de rijinstructeur mijn
ego nog een beetje: “Normaal
gesproken moet ik altijd tegen
leerlingen zeggen dat ze wel
wat harder mogen rijden.” Tsja…
Rosanne

28
05

WEEKAANBIEDING

kersen/abrikozen
van € 10,85 voor

8,95

Wilt u iets bestellen voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
Actie is geldig t/m zaterdag 30 mei 2015

Halfom vlaai

cultuur 19

Lucassen | Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 varkenshaassaté
met gratis satésaus €6,95

geldig t/m
zaterdag
30 mei 2015

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gegrilde spareribs 500 gram €4,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

.

Het eendaagse festival Gaellus Open Air in Tienray vond dit jaar op zondag 24 mei plaats. Dit jaar
trok het festival zo’n 2.300 bezoekers. Tijdens Gaellus Open Air, georganiseerd door jongerensoos OJC
Gaellus, traden verschillende lokale en minder lokale bands op. Onder andere Early Adopters uit Horst
en de hardcoreband Screw Houston stonden deze zondag op het podium.

www.coppens.keurslager.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE MOOIE VOLLE POT
MILLION BELLS NU VOOR € 0,75
Dagelijks van 9.00-18.00 uur

Hay Cox

Galastoet Dendron College
De eindexamenkandidaten van het Dendron College vieren ook dit jaar na hun examens feest. Op donderdag
4 juni gaan zij in Horst in galastoet naar hun galafeest. De optocht begint om 19.00 uur.
In een grote stoet vertrekken
de leerlingen vanaf de Hertog
van Gelresingen. Vanaf dit punt
gaat de route van de Dr. Van de
Meerendonkstraat, Gasthuisstraat,
Kerkstraat en Steenstraat tot op

het Wilhelminaplein. Hier worden
de leerlingen onthaald met
muziek en gaan zij feestvieren
in café Blok10. De organisatie
van de galastoet hoopt dat veel
publiek langs de kant van de route

komt kijken naar de leerlingen
in galakleding en met bijzondere
voertuigen. De bezoekers wordt
wegens drukte geadviseerd om
met de fiets naar het centrum te
komen.

Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Molengatweg 4, Horst

Gaellus Open Air

LET OP: VANAF 1 JUNI N!
ANDERE OPENINGSTIJDE

Tel. 077-3982922/06-54306964

Brood bakken bij De Locht
In Museum De Locht wordt iedere laatste zondag van de maand brood gebakken in het authentieke bakhuisje.
Op zondag 31 mei vindt deze demonstratie broodbakken plaats en is het museum open van 11.00 tot 17.00 uur.
Kinderen mogen de bakker helpen
en hun eigen broodjes maken en laten
bakken. Daarnaast kunnen de kinderen

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

zich ook vermaken met een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en
oude spelen. De nieuwe expositie ‘Van

CVV tot ZON: 100 jaar veiling’ is deze
dag ook te zien. De broodbakdemonstraties beginnen om 13.00 uur.

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

RUGLING

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

E
D
N
A
H
B45 E
min. reiniging, massage & pakking
van
€ 29,90

voor

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

€ 22,50

Motonostalgia in Griendtsveen
Liefhebbers van oude bromfietsen en motoren konden op zondag 24 en maandag 25 mei hun hart
ophalen in Griendtsveen. Daar vond de jaarlijkse Motonostalgia plaats. In en rondom het gemeenschapshuis in Griendtsveen stonden de oldtimers opgesteld. Wie nog een onderdeel nodig had van zijn
eigen oude bromfiets kon daarnaast terecht bij een van de kraampjes op de onderdelenbeurs.

20

cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
wo 3 juni 14.00 uur
Organisatie:
IVN de Maasdorpen en Theetuin
de Roode Vennen
Start wandeling: parkeerplaats
Theetuin de Roode Vennen

Broekhuizenvorst
SVEB Dag

zo 31 mei 10.30 uur
Organisatie:
voetbalvereniging SVEB
Locatie: sportpark ’t Venneke

Griendtsveen
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Grubbenvorst
Wandelvierdaagse
De-4

wo 27 mei t/m za 30 mei
Startplaats: Pastoor Vullinghsplein

Horst

Handwerkcafé
vr 29 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Volleybaltoernooi
vr 29 en za 30 mei
Organisatie:
volleybalvereniging Hovoc
Locatie: grasveld achter
Dendron sporthal

Mission Swing-party
za 30 mei
Organisatie: vriendengroep
Mission Impossible
Locatie: café De Beurs

Uitwisselingsconcert

Mini-concert

za 30 mei 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

za 30 mei 18.00 uur
Organisatie: verschillende
muziekverenigingen
Locatie: Dendron College

Cambrinus

Belgische
alt-countryrock

Funpop
za 30 en zo 31 mei
11.00-18.00 uur
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

Paul Verhaegh
Penalty Bokaal
za 30 mei 13.00-17.30 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie:
sportpark de Heesbergen

Sevenum
Kermis

za 30 mei t/m di 2 juni
za: 16.00-02.00 uur,
overige dagen: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum

Open dag Jong Nederland
zo 31 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Horst
Locatie: blokhut aan Toon
Hendriksstraat

Optreden Mad about
Mountains

Live muziek en dj’s

Meerlo

za 30 mei t/m di 2 juni
Locatie: café Metieske en
café Croes Moeke

vr 29 mei vanaf 20.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: Peschweg 1

Modelautoruilbeurs

Vizaniky pre party

zo 31 mei 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Galastoet
do 4 juni vanaf 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Route: van Dr. Van de
Meerendonkstraat naar het
Wilhelminaplein

Melderslo

Broodbakdemonstratie

Dorpsraadsvergadering

zo 31 mei
13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

wo 3 juni 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Kronenberg

Meterik

do 28 mei 19.30 uur
Locatie: de Torrekoel

vr 29 mei t/m zo 31 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

Informatieavond Hippisch
Centrum

zo 31 mei
10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
de Schatberg

Jeugdvoetbaltoernooi

Music of Liberation
za 30 mei 20.00 uur
Organisatie: fanfare
Vriendenkring en
muziekvereniging Moed en IJver
Locatie: MFA Kerkebos

Funpop in Horst
De 19e editie van Funpop, het muziekfestival voor mensen met een beperking, vindt op zaterdag 30 en zondag
31 mei plaats op het evenemententerrein in Horst. Op beide dagen begint het festival om 11.00 uur.

Café Cambrinus in Horst ontvangt op zondag 31 mei de Belgische
alt-countryrockband Mad about Mountains. Dit optreden begint om
16.00 uur.
De viermansband Mad about
Mountains (MAM) doet in haar
sound denken aan Crosby, Stills,
Nash & Young. Leider van de
band Piet De Pessemier, die zijn
sporen verdiende bij de in België
bekende bands Monza en Krakow,

zingt ingetogen luisterliedjes met
Amerikaanse feel, harmonische
vocalen en warme akoestiek. In de
Belgische media wordt hij vergeleken
met Neil Young.
Kijk voor meer informatie op
www. cambrinusconcerten.nl

Feesttent

Jody Bernal op
kermis Hegelsom
Jody Bernal geeft op maandag 29 juni een optreden op de kermis in
Hegelsom. De zanger is vooral bekend van zijn hit Que si que no.
Tijdens de 31e editie van de
Hegelsomse kermis zijn er verder
onder andere optredens van Proost!,
De Bijtels, Plork en de Aannemers en

Beck & Bauer. De kermis in Hegelsom
is van zaterdag 27 tot en met dinsdag
30 juni. De optredens vinden plaats in
de feesttent van OJC Phoenix.

Uitwisselingsconcert
Fanfare Renantia
Fanfare Renantia uit Griendtsveen houdt op zaterdag 30 mei een
uitwisselingsconcert. Het concert begint om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen.
Fanfare Renantia onder leiding
van Geert Nellen speelt het concert
samen met gastorkest Fanfare Echo
der Peel uit Venhorst. Deze fanfare
wordt geleid door Hans Thijssen. Het

concert is een verrassingsconcert, laat
Fanfare Renantia weten. “Het concert
heeft een nieuw concept, waarbij
het publiek in het middelpunt staat”,
aldus de fanfare.

Op het programma staan dit jaar
artiesten als Nielson, Jan Smit, Wolter
Kroes, Anita Meyer en Roy Donders.
Thema is dit jaar Funpop kleurt je

dag. Naast de optredens zijn er nog
andere activiteiten zoals schminken,
knutselen en dansen in een dancetent.
Op zondag is de Funfactor. Tijdens deze

wedstrijd mogen mensen met een
beperking zelf het podium op.
Kijk voor meer informatie op
www.funpop.nl

Parochie Broekhuizenvorst

Wilhelmina Sangers
Cultuurprijs
Het (voormalig) kerkbestuur van de Parochie van H. Naam Jezus Broekhuizenvorst kreeg op vrijdag 22 mei de
Wilhelmina Sangers Cultuurprijs uitgereikt.
De Wilhelmina Sangers Cultuurprijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan diegenen
die de rooms-katholieke godsdienst en
cultuur in Limburg in de meest brede

zin bevorderen of steun verlenen aan
de kerk, als het gaat om conservatie of
restauratie van kunstschatten. Het kerkbestuur van Broekhuizenvorst kreeg

deze prijs uitgereikt van de deken van
Venray, de heer Smeets, vanwege het
uitgevoerde restauratieproject voor de
kerk van Broekhuizenvorst.
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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 08.00-17.30 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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Spoedgevallendienst
29 mei t/m 4 juni 2015
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

In Swolgen vindt op zaterdag 30 mei om 20.00 uur het concert Music of Liberation plaats. Het concert wordt
gespeeld in MFA Kerkebos.

Broekhuizenvorst

Venray

Tandarts

Music of Liberation in
Swolgen

Gezamenlijke repetitie van fanfare Vriendenkring en muziekvereniging Moed en IJver
In november 1944 werden de
dorpen Swolgen en Blitterswijck
bevrijd. Pas in mei 1945, nu 70 jaar
geleden, gold dat voor heel Nederland.
Voor fanfare Vriendenkring uit Swolgen
en muziekvereniging Moed en IJver uit
Blitterswijck was dit aanleiding om de
handen ineen te slaan en samen een
groot bevrijdingsconcert te organiseren. Voor dit concert worden de beide

korpsen samengevoegd tot één orkest,
dat afwisselend onder leiding staat van
de beide dirigenten Bas Clabbers en
Bart Partouns.
Het repertoire is zeer divers en
alle uit te voeren werken hebben een
herkenbare relatie met de oorlogstijd.
Op het programma staan onder meer
Soldaat van Oranje, La vita è bella en
Glenn Miller. Bas Clabbers verzamelde

in de medley Ontzet en Bevrijd diverse
bekende melodieën uit die tijd.
Aan het concert wordt
medewerking verleend door de
Limburgse zangeres Dyanne Sleijpen.
Zij zal onder andere een aantal
bekende nummers van Vera Lynn
vertolken. Ook de Star Sisters zijn
aanwezig. Het concert wordt omlijst
met passende tekst en beelden.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 01 juni, 19.00 uur
Examen: Donderdag 09 juli
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T
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Verenigd Horst aan de Maas
11/16

Fanfare Eendracht Meerlo

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommigen al eeuwen oud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen, blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering Fanfare Eendracht Meerlo.
zien is dat er op dezelfde plek als waar
nu ons oefengebouw De Speulplats zich
bevindt vroeger al gerepeteerd werd.
De naam ‘De Speulplats’ verwijst naar
de lagere school die hier vroeger lag.
De parkeerplaats voor ons gebouw was
vroeger de speelplaats van de school.
En tegenwoordig spelen we er zelf
natuurlijk, zowel om te oefenen als om
op te treden.”

Promotie naar
superieure klasse

Groepsfoto Fanfare Eendracht Meerlo ter ere van haar 125-jarig bestaan

“Het beoefenen der
instrumentele muziek, om zowel
kerkelijke als burgerlijke feesten
op te kunnen luisteren en door het
geven van concerten het gezelligen
verkeer te bevorderen”, dat is de
doelstelling van Fanfare Eendracht
Meerlo zoals die staat beschreven
in het oude regelement dat in het
oprichtingsjaar 1890 is geschreven.

Huidig voorzitter Noud Janssen en
erepresident Piet Coenders bladeren
door het oude regelementenboek dat
dit jaar al 125 jaar in het bezit is van
de fanfare. Noud: “We hebben dit
document goed bewaard en maken er
nog steeds gebruik van. Van vroeger
staan er nog hele financiële verslagen
in, maar tegenwoordig gebruiken we
het boek vooral als ledenregister.”

Vereniging of stichting?
Vereniging of stichting?
Meld u nu aan!
Meld u nu aan!

In het regelement staat beschreven
dat de fanfare in 1890 werd opgericht.
Zangvereniging Eendragt uit Meerlo
was haar voorganger. Piet: “Rond die
tijd kwam er in ieder dorp wel een
zangvereniging en dat was in Meerlo
niet anders.” De voorzitter vult aan:
“De fanfare begon met een paar leden
en dat werden er steeds meer. Wat ook
bijzonder is, is dat er op oude foto’s te

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
stond het verenigingsleven in Meerlo
op een laag pitje. “Daarna zijn we
vaak op concours geweest”, vertelt
de erepresident. “En vooral vanaf
1980 wonnen we ook veel van de
concoursen. In 1986 promoveerden we
naar de superieure klasse en een jaar
later vond ons muzikale hoogtepunt
plaats. In 1987 werden we namelijk
landskampioen en kregen we een
witte wimpel in de ere-afdeling.” In
1990 ging de fanfare naar Bergen op
Zoom voor de jaarvergadering van
de Nederlandse Exportcombinatie.
Piet: “Daar moesten wij een erehaag
vormen voor Prins Bernard. Ik heb
hem die dag zelf nog de hand mogen
schudden, een heel bijzonder moment
was dat.”
Ook kent de vereniging tradities die
al 125 jaar in stand worden gehouden.

“Ieder jaar gaan we in processie
naar de St. Goarkapel in het bos
van Meerlo. Dit hebben we altijd
gedaan, al vanaf de oprichting van
de fanfare”, vertelt de erepresident.
“Verder wordt ieder jaar tijdens
de jaarwisseling het Wilhelmus
gespeeld door leden van de fanfare,
ook al zo’n mooie traditie”, voegt
Noud toe. Hij vervolgt: “Maar een
ander hoogtepunt van de vereniging
moet nog volgen. Volgend jaar in
januari geven wij namelijk een groot
promsconcert in de schouwburg
van Venray om ons jubileumjaar
af te sluiten. Dat belooft een groot
spektakel te worden.”

Alles mogen
niets moeten
Tegenwoordig heeft de
vereniging zo’n 45 spelende leden,
10 jeugdleden en 12 ereleden. “Dat
zijn leden met een verdienste”, legt
de voorzitter uit. Piet: “Ik zeg wel
eens: dat zijn de leden die alles
mogen, maar niets moeten.” De
leeftijden van de spelende leden
liggen tussen de 11 en 80 jaar oud.
“Dat is het mooie van een fanfare”,
aldus Noud, “Jong en oud kan samen
spelen en plezier maken en zo voor
gezelligheid zorgen, precies zoals
het in ons regelementenboek staat
beschreven.”
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Per 1 juli 2015 gaat het huidige verenigingsvoordeel over naar de nieuwe kortingsregeling voor
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