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Zeventig jaar verbonden
met het witte goud
“Al tachtig jaar bruisend in het leven en nog altijd is het jouw streven, om ieder jaar weer asperges te steken. Dat kun je als de beste, dat is wel gebleken.” Met die zinnen
begint het gedicht van Marcel en Karin Verhaeg uit Horst. Zij verkopen al jaren asperges en willen dit seizoen hun werknemer Hay Verheijen (80) uit Horst in het zonnetje
zetten. Hij steekt al 70 jaar asperges. Lees verder op pagina 02

25%
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‘Ook onderzoek naar nieuw
zwembad in Horst’

www.ahhorst.nl

1+1
gratis

De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat het College van B&W ook onderzoek doet naar een nieuw te
bouwen zwembad in de gemeente. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 9 juni.
Op de agenda van de vergadering
stond het haalbaarheidsonderzoek
naar een regionaal zwembad op het
voormalige Floriadeterrein. Daarnaast
zijn er nog twee andere scenario’s
mogelijk: investeren in zwembad
De Berkel zodat het nog een periode
open kan blijven of niet meer investeren zodat het uiteindelijk gesloten
wordt en gebruikers uit moeten
wijken naar al bestaande, particuliere
voorzieningen. Tijdens de commissievergadering bleek dat zowel het
CDA als SP geen voorstander zijn van

een regionaal zwembad. “De keuze
voor een regionaal zwembad lijkt geen
haalbare kaart”, aldus John Jenniskens.
De SP sloot zich daarbij aan. De overige
partijen, PvdA, Essentie en D66, waren
net als wethouder Ger van Rensch verbaasd dat CDA en SP al stelling namen
tegen een regionaal zwembad. Van
Rensch wees erop dat het college na de
zomer eerst een draagvlakonderzoek
wil uitvoeren. “Waar is behoefte aan
in Horst aan de Maas? We willen een
goede afweging kunnen maken.” De
politieke partijen waren het er over eens

dat in het draagvlakonderzoek ook de
mogelijkheid van een nieuw zwembad
in Horst aan de Maas betrokken moet
worden. Van Rensch liet weten dat een
nieuw zwembad volgens hem alleen
door een private partij opgepakt kan
worden. Han Geurts, voorzitter van
HZPC Horst, ziet dat echter niet zitten.
“Een commerciële partij kijkt alleen
naar recreatief zwemmen, want dat
brengt het meeste op, dat bijt dus met
de vereniging.” Van Rensch zegde toe
dat er ook gekeken gaat worden naar
de kosten van een nieuw zwembad.

Alle Amstel

AH trostomaten

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Zeventig jaar verbonden
met het witte goud
Hay Verheijen begon op z’n elfde
met het steken van asperges bij zijn

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het Aardbeienland
gehele gemeente
Eigen Haard City Meubel
gehele gemeente
Stichting 77
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 en Rosanne
Vromen

opa op het land. “Daar verderop waar
nu het Pastoorsveld ligt, daar heb ik
mijn eerste asperge ooit gestoken”,
begint Hay zijn verhaal. Karin en haar
man Marcel genieten al twaalf jaar van
de steekkunsten van Hay. “Het is toch
uniek dat hij al zeventig jaar asperges
steekt”, zegt Karin. Hay reageert daarop
met: “Dat is toch heel gewoon.”
Volgens Hay komt het wel vaker
voor dat mensen op hun tachtigste nog
tussen de aspergebedden staan om het
witte goud uit de bedden te steken.
“Vorige week zei hij nog dat hij nog
wel tien jaar langer voor ons wil steken”, zegt Karin. “Ja, dat zeg ik dan met
een lach”, vervolgt Hay zijn verhaal. Hij
is geboren en getogen in Horst en weet
niet beter dan dat hij in de omgeving
asperges steekt. Het is een hobby van
me geworden.”
Hay weet nog goed dat hij zijn
eerste asperges stak. “Bij m’n opa in de
Kranestraat was het allemaal anders.
De asperges zijn tegenwoordig veel
dikker en langer. Ik heb de hele ontwikkeling meegemaakt. Vroeger sneden
we ze nog op lengte en stond ik wel
eens ’s nachts asperges te sorteren.
Tegenwoordig komt de tractor op het
land en helpen machines ons een
handje. Dat gaat allemaal veel sneller.”
Karin en haar man Marcel kunnen

precies zien welk kistje asperges door
Hay is gestoken. “Hij steekt ze heel
netjes. Bijna alle asperges zijn bij hem
van dezelfde lengte.” Hay zegt dat het
routine is. “Ik doe dit al zo lang. Ik heb
ook altijd mijn eigen steekmes. Niets
slijpt beter dan het zwarte zand en mijn
asperges liggen altijd recht in mijn bak.
Net heb ik een smalle kop weggegooid,
want ik steek alleen een goede.”
Niemand hoeft Hay uit te leggen
hoe het moet. “Ik heb de werkwijze al
aan veel mensen uitgelegd. Iedereen
kan het leren.” Eerst had Hay zijn eigen
perceel en later kocht hij percelen op
en had hij werknemers. Nu werkt hij al
twaalf jaar voor Karin en Marcel.
“Ik vind het leuk om te doen. Als ik om
zes uur moet beginnen, hoef ik geen
wekker te zetten. Er is toch niets mooiers dan zo vroeg de natuur in gaan”,
meent hij.
In mei als het aspergeseizoen
begint, moet Hay altijd even op gang
komen, maar hoe langer het seizoen
duurt, des te fitter hij wordt. “Ik geniet.
Vroeger had de naam ‘het witte goud’
nog een betekenis, maar dat heeft het
al lang niet meer. Ik ben begonnen met
steken om geld te verdienen, maar nu
is het gewoon mijn hobby. Zolang ik
het kan, ga ik gewoon door”, lacht de
geroutineerde aspergesteker.

Ongeval Venrayseweg
In Horst vond op woensdagochtend 10 juni een ongeval plaats. Een
tractor met oplegger kwam in botsing met een personenauto. De bestuurders van beide auto’s zijn ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.
Het ongeluk vond plaats rond
08.45 uur op de Venrayseweg. De
tractor met oplegger reed op de
Venrayseweg en kwam vanuit de
richting van het centrum van Horst.
Waarschijnlijk reed deze bestuurder
door rood. De bestuurster van de
personenauto reed op de Noordsingel
en kwam vanuit de richting van de
Gastendonkstraat. Zij wilde links
afslaan op de Venrayseweg. Midden op

het kruispunt botste zij tegen de zijkant
van de tractor. Zowel de bestuurster
van de personenauto als de bestuurder
van de tractor hebben geen ernstige
verwondingen, maar zijn ter controle
overgebracht naar het ziekenhuis van
Venlo. De bestuurder van de tractor is
een 46-jarige man uit Odiliapeel. De
woonplaats en de leeftijd van de
bestuurster van de personenauto zijn
nog niet bekend.

Bezwaar tegen onderdeel NGB verworpen
De bezwaren tegen de op 6 maart vorig jaar door provincie Limburg
verleende natuurbeschermingswetvergunning voor varkenshouderij
Heideveld, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf, zijn ongegrond
verklaard. Dat oordeelde de Raad van State op woensdag 10 juni.
De Raad van State concludeerde
dat het merendeel van de bezwaarmakers geen belanghebbende is,
omdat deze meer dan 1.000 meter
van het bedrijf vandaan wonen. De
Raad van State acht het daarom niet
aannemelijk dat zij bij hun woning

gevolgen van de varkenshouderij
kunnen ondervinden. De beroepsmogelijkheden tegen de natuurbeschermingswetvergunning van varkenshouderij Heideveld zijn doorlopen
en het bedrijf kan starten met de
bouw.

Auto botst op rotonde
Een automobilist is maandagavond 8 juni in een eenzijdig ongeval tot
stilstand gekomen op de rotonde op de Horsterweg in Grubbenvorst.
Het ongeluk vond rond 22.30 uur
plaats op de rotonde op de
Horsterweg, ter hoogte van de
Aartserfweg. De bestuurder zag de
rotonde waarschijnlijk over het
hoofd en kwam er bovenop tot

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

stilstand. Volgens een politiewoordvoerder meldde de bestuurder
lichamelijke ongemakken te
hebben, maar is er geen sprake
geweest van een technische
bevrijding uit de auto.

Brand afvalcontainer
Bij de locatie groen van basisschool De Twister, aan de Julianastraat
in Horst, heeft dinsdagochtend 9 juni een kleine brand plaatsgevonden.

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Bij het pand van de basisschool
stond een afvalcontainer in brand.
Na de melding waren politie en
brandweer snel ter plekke.
De container stond buiten.

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.

Nadat de politie de afvalbak van
het gebouw had getrokken, bluste
de brandweer de vlammen.
Hoe de brand is ontstaan is nog
niet bekend.

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

HALLO in Kaapverdië
De Horster Marij Beelen bezocht in april samen met haar oudste
dochter Tara het eiland Boa Vista, Kaapverdië. Ze verbleven op loopafstand van de stad Sal Rei. “Kaapverdië is het op een na armste land van
de wereld en begint nu langzaamaan te profiteren van het toerisme”,
zegt Marij. “Als je graag wandelt en rust wilt, moet je daar naar toe.
Als je op zoek bent naar winkels en boulevards moet je daar niet zijn.
De bevolking is erg aardig, maar ook erg arm. Vandaar dat wij extra
kilo’s bagage hadden bijgeboekt om daar kleding af te geven aan de
reisleiding.” Aan het strand namen Marij en Tara de gelegenheid de
HALLO te lezen.

Heerlijke
schoonheidsbehandeling
3-in-1 lunch voor 2 personen
(soepje, broodje, drankje)

€ 35,00

€17,50
24,00

€12,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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‘Maatwerk en
talentonwikkeling’
Voor sommige scholieren is een gewone Engelse les al vervelend genoeg, andere willen juist extra uitdaging.
Voor hen biedt het Dendron College in Horst sinds dit jaar de vrijwillige les Cambridge English aan. De eerste 27
leerlingen behaalden deze maand hun officiële Cambridge English-certificaat.

Uienkruier

heerlijk stokbrood
met kaas en ui

www.bakkerijbroekmans.nl

LANDELIJK
-WONEN.nl
Meldersloseweg 123 te Melderslo
“De leerlingen hebben het hele jaar
extra lessen Engels gevolgd om hen zo
voor te bereiden op het examen”,
vertelt Fred Hendriks, de docent van
deze extra lessen. “De lessen zijn
bedoeld voor leerlingen met een talent
voor Engels. De examens worden door
een organisatie uit Engeland, the British
Counsil, afgenomen.” Het Dendron
College is ervan overtuigd dat het
speciale certificaat een duidelijke
meerwaarde heeft voor de leerlingen.
Hendriks: “Steeds meer leerlingen
willen in het buitenland gaan studeren
en in Nederland komen er meer en
meer Engelstalige opleidingen, die
duidelijk inzicht willen hebben in het
niveau Engels dat leerlingen spreken.
Het Cambridge English certificaat zegt
veel meer over het echte niveau van de
leerling dan een gewoon eindcijfer voor
Engels, omdat je tijdens het Cambridge
English-examen zowel op spreken,
luisteren als schrijven wordt getoetst.”
Dit jaar werd de les Cambridge

English voor het eerst aan een vwo4klas gegeven. Leerlingen konden zich
van tevoren aanmelden voor de lessen,
maar moesten wel een toelatingstest
doen. Daphne Meijers uit Broekhuizen
was de enige havo-leerlinge in de klas.
“Ik heb de ambitie om in het buitenland te gaan studeren of daar stage te
lopen”, vertelt Daphne. “Daarnaast houd
ik heel erg van talen. Ik denk dat dit
Cambridge English-certificaat mij in de
toekomst gaat helpen. Het laat zien dat
je extra moeite hebt gedaan en dat je
Engels van een goed niveau is.”

Vaardigheden
De lessen die docent Fred Hendriks
geeft aan zijn Cambridge English-klas
zijn niet zomaar extra moeilijke Engels
lessen, vertelt hij. “Tijdens deze lessen
focussen we echt meer op vaardigheden. Ook spreken we tijdens deze
lessen alleen maar Engels. Eigenlijk zijn
we vooral bezig met het voorbereiden
op het examen. Maar er moet natuur-

lijk ook gewoon huiswerk gemaakt
worden.” Een ander verschil met de
‘gewone ‘ Engelse les is dat de leerlingen gemotiveerder zijn, zegt Daphne.
“Iedereen is toekomstgericht en zit in
de les uit eigen wil. Je merkt dat er veel
beter wordt opgelet en meegedaan dan
in andere lessen.”
De uitreiking van de certificaten,
op woensdag 10 juni, heeft het Dendron
College groots aangepakt. Hendriks:
“We hebben alle ouders uitgenodigd en
ook de directeur hield een praatje. Het
zijn de eerste leerlingen die dit certificaat behalen en we willen laten zien dat
we hier als school heel veel belang aan
hechten. Tot nu toe hebben alle leerlingen het diploma gehaald, dus we zijn
heel tevreden over de lessen Cambridge
English. Het past binnen de tendens
hier op het Dendron dat we de laatste
jaren steeds meer doen aan maatwerk
en talentontwikkeling. Nu moeten we
alleen nog even opletten dat al die extra
lessen nog wel in het rooster passen.”

OPEN HUIS zaterdag 13 juni a.s. van 10.00 - 12.30 uur
Plantenkwekerij met geheel gerenoveerde en uitgebouwde
woning met bedrijfsruimte op 1.30.00 ha
Door unieke ligging nabij afrit A’73 en aan doorgaande weg
naar kwekerscentrum Lottum zeer geschikt voor huisverkoop
Ook zeer geschikt voor combinatie met bijvoorbeeld
“landwinkel” …
•
•
•
•

6000 m2 containerveld met beregening
1450 m2 tunnelkassen
145 m2 bedrijfsruimte
Vraagprijs: € 450.000,-- k.k.
waterbassin

Bert Bardoel
Breestraat 20, Sint Anthonis

T: 0485- 387 300
E: sintanthonis@landelijk-wonen.nl

www.landelijk-wonen.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Aanrijding?
Gevel versierd
De gevel van de oude jongensschool in Horst, nu een appartementengebouw, is sinds deze week opgesierd met nostalgische foto’s. Jac Truijen, directeur van basisschool de Weisterbeek en buurman van het
gebouw, vertelt het idee erachter. “Ik liep al langer met de gedachte rond hoe we ervoor kunnen zorgen dat
de oude school en de huidige een geheel kunnen vormen. In eerste instantie wilde ik een deel van de gevel
laten verven. Volgens Wonen Limburg, eigenaar van het pand, was dit niet mogelijk. Zij kwamen met de
suggesties om oude schoolfoto’s aan te brengen. Dus zijn we in de archieven gedoken en hebben we een
keus gemaakt uit sfeerfoto’s uit de schoolperiode 1921 tot 1984.”

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Accommodatiebeleid

‘We moeten keuzes maken’
Welke voorzieningen willen we over twintig jaar in Horst aan de Maas nog hebben en op welke plek? Die vraagt staat centraal in het nieuwe accommodatiebeleid van gemeente Horst aan de
Maas. “Er moeten keuzes gemaakt worden en daarbij kan het zijn dat er op tenen wordt gestaan”, zegt burgemeester Kees van Rooij.
Op zaterdag 27 juni vindt in het
Dendron College in Horst een brainstormsessie over de toekomst van de
accommodaties plaats, georganiseerd
door de gemeente. Ook burgemeester
Van Rooij heeft zich daarvoor opgegeven. Deels vanuit zijn functie en deels
omdat hij ook inwoner is van Horst aan
de Maas en een mening heeft over het
accommodatiebeleid. “Het is een
belangrijke discussie die samen met de
inwoners en de gemeenteraad gevoerd
gaat worden. Hij lijkt misschien saai,
maar we gaan het hebben over waar
we vinden dat Horst aan de Maas over
twintig jaar moet staan op het gebied

van bijvoorbeeld sport en cultuur. Een
ding is duidelijk: het blijft niet zoals het
nu is. Door ontgroening verandert de
samenleving en moeten er keuzes
worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld
aan een zwembad. Als dit 40 euro per
inwoner per jaar kost, ook al maak je er
geen gebruik van, moet het dan behouden blijven? We willen dat mensen hun
dromen uitspreken, maar daarbij niet
de realiteit en het collectieve belang uit
het oog verliezen.”
De brainstormsessie is voor de
gemeente de eerste aanzet om samen
met verenigingen en inwoners naar
de toekomst van de accommodaties

Ben jij een flexibele aanpakker
en zoek je een leuke (bij)baan?

te kijken. Tijdens de bijeenkomst
gaan inwoners met elkaar in discussie
over de problemen die er spelen en
de wensen die er zijn. De resultaten
worden vervolgens meegenomen in
de kaders die de gemeenteraad gaat
stellen. Van Rooij: “We hopen natuurlijk
dat er zoveel mogelijk mensen mee
gaan praten. We kunnen je niet dwingen mee te denken, maar dan mag je
achteraf ook niet gaan klagen. Al denk
ik dat je de inwoners van Horst aan
de Maas ook niet moet onderschatten.
Zij zijn zich bewust van de keuzes die
gemaakt moeten worden.

We hopen vooral dat jongeren zich
aanmelden. Zij beslissen tenslotte mee
over hun toekomst. We luisteren zeker
naar de mening van de mensen, maar
dat wil niet zeggen dat alles wat te
berde wordt gebracht, wordt uitgevoerd. Het is wel een goede kans
voor mensen om nu hun zegje te
doen.”
Inwoners actief betrekken bij
planvorming past volgens Van Rooij bij
het beleid dat Horst aan de Maas sinds
enkele jaren voert. “De overheid vraagt
van burgers dat zij zichzelf inzetten.
Zij heeft geen regierol meer, maar een

faciliterende rol. Dat betekent niet
dat we dingen gewoon over de heg
kieperen, maar vraagt wel een andere
manier van denken van mensen.
Het is niet meer: ‘Wij hebben recht
op…’ In plaats daarvan moet er naar
elkaar worden gekeken. Wat hebben
we gezamenlijk nodig?”
Zelf hoopt Van Rooij dat er over
twintig jaar nog voldoende voorzieningen zijn in de dorpen. “Ik hoop
dat er dan nog een breed aanbod aan
activiteiten is dat gezamenlijk door de
verenigingen wordt gedragen.”
(Foto: Sport aan de Maas)

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

Wij hebben diverse leuke (bij)banen in bijvoorbeeld productie, agro, groen en techniek.
Je verdient goed, kunt werkervaring opdoen in een uitdagende
functie en wij ondersteunen je in jouw ontwikkeling. Deze kans
wil je toch niet missen!

Heb jij het in je?
Neem dan contact op met Ester Hendrix op 077-3980883 of via
horst@ab-werkt.nl. Je kunt je ook inschrijven op onze website
www.ab-werkt.nl.
LIKE ONS OP FACEBOOK!

Opening Greenport Bikeway
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas opende donderdagmiddag 4 juni de Greenport
Bikeway. Samen met gedeputeerde Geurts, wethouder Brauer van Venlo en een groep belangstellenden en leerlingen van het Citaverde College fietste hij de route van station Horst-Sevenum naar station
Venlo. De Greenport Bikeway verbindt de stations Venlo, Blerick en Horst-Sevenum met als doel
automobilisten met woon-werkafstand van maximaal 15 kilometer te verleiden vaker met de fiets
naar het werk te gaan.
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Open dagen
4
Beleef de inspiratie in ons clubhuis

13/1

JUNI

0 uur

10.00 – 14.0

e
ileumacti
zie de jubeze HALLO!
d
elders in
Oﬃce Inspiration Center
Keizersveld 65 – Venray

Museum De Locht heropend
Museum De Locht is op vrijdagmiddag 5 juni officieel heropend. Het museum ging in 1990 van start en
viert met deze heropening haar 25-jarig bestaan. Commissaris van de Koning Theo Bovens verrichtte de
officiële openingshandeling. ”Museum De Locht heeft in de afgelopen jaren heel wat bereikt. Want wat zou
Limburg betekenen zonder cultuur-historisch erfgoed? Als ik zie wat hier allemaal tot stand is gekomen, dan
vind ik dat iedereen hier heel trots op mag zijn”, aldus de commissaris van de Koning. De officiële opening
vond plaats in de vorm van een kort toneelstuk. Theo Bovens verbindt in de kapel een bruid, die staat voor
de nieuwe tijd van Museum De Locht met haar bruidegom, die de oude tijd van De Locht representeert.

Minder ouderen in huurwoningen
Minder ouderen dan verwacht vragen in Horst aan de Maas om huurwoningen. Wonen Limburg onderzoekt
waarom en gaat het systeem van gereserveerde woningen tegen het licht houden.
Wonen Limburg heeft 25 procent
van haar woningaanbod gereserveerd
voor ouderen. Als 55+’ers reageren op
deze woningen, krijgen zij voorrang op
andere woningzoekenden. Wonen
Limburg constateert echter een
teruglopende belangstelling onder de

ouderen. Lang niet altijd worden de
voor ouderen bestemde woningen ook
echt aan ouderen verhuurd. De ouderen
reageren daarnaast amper op het
aanbod.
Wonen Limburg en huurdersorganisaties gaan aan de slag om ouderen

actiever te krijgen op de woningmarkt.
Daarnaast gaan ze kijken of de voor
ouderen aangemerkte woningen daadwerkelijk geschikt zijn voor ouderen.
Ook onderzoeken ze of het oormerken
van woningen voor deze leeftijdsgroep
nog nodig is.

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

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Appel-kaneel
vlaai
van € 10,40 voor

8 , 45

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

Lucassen

Actie is geldig van 8 tm 13 juni 2015

WEEKAANBIEDING

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

LEKKER

Vijf generaties in Meerlo
In Meerlo woont een familie met sinds kort niet vier, maar zelfs vijf generaties. Op 29 mei zorgde de
geboorte van Milou ervoor dat de vijf generaties compleet waren. Super-superoma Van Dijck-Geerets (100)
uit Horst, superoma Wil Vullings-van Dijck (75), oma Lian Gubbels-Vullings (52) en mama Manon Gubbels
(26) uit Meerlo zijn allen heel blij met de geboorte van de kleine Milou.

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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“Laat mij nog maar even liggen,
ben nog een beetje moe”
waren je laatste woorden
en je deed je ogen toe

Waarom al dat vechten
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en zeker niet terecht.
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is onze lieve mam,
oma en oma-oma op 93-jarige leeftijd zacht en kalm
ingeslapen

Netta Wijnen-Nabuurs

Piet Sonnemans

weduwe van

Piet Wijnen

echtgenoot van

† Smakt, 6 juni 2015

Mill en St. Hubert, 9 april 1922

Peter en Anja
Ans
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Veerweg 14, 5872 AG Broekhuizen

Christien Sonnemans-Engels
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Sevenum, Christien
Sevenum, Marion en Evert
Dennis, Kim, Fenna

De crematieplechtigheid wordt in besloten kring gehouden.

Correspondentieadres:
van Merwijckstraat 39, 5975 SM Sevenum

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het warme medeleven, de vele troostende woorden,
de veelzeggende kaarten en de mooie bloemen
voor en na het overlijden van moeder en oma

Riet Schriever-Janssen
Uw belangstelling was en is ons een grote steun.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni a.s.
om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.
Familie Schriever

Horst, juni 2015

Enne gojje mins blieft altied leave
Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos…

Lei Thielen
echtgenoot van

Corry Thielen - Vullings
18 januari 1933
Horst:

Sevenum, 29 mei 2015

† 7 juni 2015
Corry Thielen - Vullings
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Thielen
Familie Vullings

Correspondentieadres:
Jan van Eechoudstraat 62, 5961 CD Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 12 juni om
10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden
op vrijdag 5 juni 2015 in crematorium Boschhuizen, te Venray.

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.
Hortensiadagen: zaterdag 13 en
zondag 14 juni. Tijdens deze dagen
superaanbieding: div. srt. hortensia’s
o.a. Annabellle, boeren en pluim,
3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
(op=op). Wij zijn deze dagen open van
9.30-16.30 uur. De koffie staat klaar.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 ’t Veld Tuinplanten
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Verloren donderdag 5 juni bij Blok 10
tijdens Gala Dendron, sleutelbos met
fietssleutel en meerdere sleutels incl.
flesopener. 06 55 69 50 48.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Gasflessen ruilen. Ook voor het ruilen
van gasflessen kunt u terecht bij
Chris’ Recreatie service in Sevenum.
Woens- t/m zaterdag 8.30-17.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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
Verloren sleutelbos op route Greenport
bikeway, Nieuwe Peeldijk, Hofweg naar
Horst. Tel. 06 36 56 15 46.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Uw feest in een huiskamercafé?
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
Heerlijke verse asperges te koop!
Ook geschild! Verhaeg Asperges,
Kranestraat 38 Horst. Ma t/m vrij
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak of 11-12u. Tel. 077 398 65 90.
Campers te huur. Ga voor de vrijheid.
Huur een camper. Mnd. juli nog
een camper vrij. Camper verhuur
De Witte Horst - Venlo.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.

Koop uw rozen bij de kweker!
Te koop mooie stamrozen, klimrozen
en struikrozen in pot. Vele kleuren
en soorten. Struikrozen vanaf € 5.
Stamrozen vanaf € 10. Klimrozen € 8.
Seurosa, Broekhuizerweg 5 in Lottum.
Te koop bbq pakket: bbq vlees
van onze scharrelvarkens. Pakket
voor 4 personen € 18.-. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.
Met dyslexie naar de brugklas.
Kom samen met andere ouders,
kinderen van gedachten wisselen over
de overgang groep 8/brugklas o.b.v.
een dyslexie-specialist. Op 29 juni
19:00 in Sevenum. Meld je aan via
info@reachup.nl of tel. 06 50 27 19 73.
Te koop pioenrozen en zonnebloemen
€ 2,- per bos. Verse peulen € 2,- per
bakje. Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Elke dag verse asperges!
Elke dag de gehele dag geopend.
Ook geschilde asperges en soepasperges. Mts. van Lipzig. Zwarteplakweg 59
America tel. 464 14 29.
Te koop hooi, kleine pak à € 2,75.
V.d. Munckhof tel. 077 464 18 13.
Biodanza, dans van het leven.
Een uitnodiging tot de vreugde van
het leven, plezier van dansen.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst.
Geef je op voor gratis kennismakingsles: www.biodanzainmotion.nl
tel. 06 40 13 08 04.
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.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Mini pelgrimstocht. Geen tijd om naar
Compostella te lopen? Alternatief: de
mini--pelgrimstocht in eigen regio.
Een combinatie van wandelen, stil-zijn
en wandelcoaching. Vrijdag 26 juni
9 tot 16.00 uur. www.huisikben.nl
Verloren groen/blauw “leren” jack,
maat XL, verloren tijdens het gala van
het Dendron. Waarschijnlijk in de buurt
bij ‘t Gâsthoës. Tel. 077 398 55 43.
Troubadour Math Craenmehr.
Het hoe en waarom optredens van
Troubadour Math zo leuk zijn kunt u
zien en horen op zijn site. Vele filmpjes
en reacties overtuigen u waarom u hem
gaat boeken. Voor informatie ga naar
www.muziekenspel.nl
Sleutelbos gevonden op 4 juni op
fietspad Venloseweg t.h.v. InterChalet.
Tel. 06 11 56 12 60.
SchuifwandkastenOpMaat.nl Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Anti-stress massage.
Heerlijk ontspannend. In juni met
korting. Info: www.het-stiltehuis.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

HAN-MARK
ARENDSE
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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Geboren

Gijs en Wout

27 mei 2015
Zoontjes en broertjes van
Jan en Wendy Sikes-Wijnands
Ties, Lotte, Elle en Sterre*
Jacob Poelsweg 16
5966 RB America

Geboren
24 mei 2015

Geboren
op 5 juni 2015

Lars
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Boekenoutlet bij
Tante Pollewop Tienray
Boekenbastion Tante Pollewop startte drie jaar geleden aan de Meterikseweg in Horst. Tante Pollewop staat vol
met boeken die voorbijgangers gratis mee kunnen nemen. Vorig jaar werd er ook een filiaal geopend aan de
Spoorstraat in Tienray. Op zaterdag 13 juni is er een boekenoutlet.
Bij Tante Pollewop komen
bezoekers niet alleen boeken ophalen,
maar er worden ook boeken meegebracht. Hierdoor zijn er nu meer
boeken binnengekomen dan dat er

zijn meegenomen. Daarom wordt er in
Tienray zaterdag 13 juni een boekenoutlet georganiseerd. De boeken zijn
ingedeeld in diverse categorieën,
zoals dikte van het boek en beginlet-

ter van de titel, zodat het voor
bezoekers eenvoudiger is om het
favoriete boek te vinden. De boekenoutlet start om 10.00 uur en eindigt
om 16.00 uur.

Ivy

Zoon van
Fons Voesten en
Natascha Koster
van Douverenstraat 62
5961 JJ Horst

Dochter en zusje van
Geoffrey, Renee en Noa Snippe
Michelslaan 13
5963 HB Hegelsom





Dolgelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Geboren

Gijs

Lars

7 juni 2015
Zoon van Guus Muijsers
en Kim Vousten
Van Wijlickshove 47
5973 KG Lottum

Geboren op 6 juni 2015
Eva Schoots en
Frank Jacobs
Stuksbeemden 37
5961 LJ Horst

Geboren 8 juni 2015

Roy

Na 5 jaar gaan wij sluiten.
Dit weekend hebben wij ‘’temperatuurkorting’’ op alles! De temperatuur
bepaalt je korting! Vanaf 19 juni start
onze megauitverkoop! Alles gaat dan
weg voor een appel en een ei! Second
Life Exclusive Horst.

Zoon van
Dennis van der Coelen
en Mieke Peeters
Broertje van Lizzy
Nieuwe Peeldijk 11
5966 NA America

Verloren Samsung Galaxy core plus
zwart met een Samsung Galaxy trend 3
flipcoverhoesje. Tel. 077 398 37 58.

Pedicure nodig? Likdoorn, ingroeiende nagel, kloven, ander voetprobleem? Snel goede voetzorg nodig
van gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure? Maak een afspraak
met Cisca Jansen 06 19 96 96 48
info@voetzorghorst.nl

Jubileum

Open dag autobedrijf
Fer van Lin
Autobedrijf Fer van Lin werd in 1990 opgericht en bestaat dit jaar dus 25 jaar. Het Hegelsomse bedrijf viert dit
met een open dag op zaterdag 20 juni.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

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

www.its-clean.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 28 JUNI 2015

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Fer van Lin runt sinds 1990 de zaak.
Sinds enkele jaren doet hij dit samen
met zoon Dennis. Fer wordt dit jaar 65

jaar en heeft daarom besloten, na 50
jaar werkzaam te zijn geweest, het
stokje over te dragen aan zijn zoon.

Tijdens de open dag kunnen belangstellenden van 11.00 tot 16.00 uur een
kijkje komen nemen in het bedrijf.
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Wereldwinkel dicht bij
heropening
De Wereldwinkel in Horst gaat in de nabije toekomst weer open, tenminste als het aan Riek Verhaag (64) uit
Sevenum ligt. Verhaag is winkelcoördinator sinds eind 2014. De Wereldwinkel ging in mei dit jaar dicht vanwege
een gebrek aan kartrekkers. Verhaag: “We hopen in de nabije toekomst weer een nieuwe, frisse start te kunnen
maken met nieuwe collega’s.”

Jumbo Phicoop
in de prijzen
Jumbo Phicoop Sevenum heeft donderdag 4 juni de tweede prijs gewonnen bij de verkiezing VriesVers Winkel van het jaar. Een jury beoordeelde de
winkels op onder meer netheid en uitstraling van de vriesversafdeling,
vriendelijkheid van het personeel en aantrekkelijkheid van het assortiment.
Voor de vijfde keer organiseerde het
VriesVers Platform dit jaar de verkiezing
‘VriesVers Winkel van het jaar’. Dit jaar
namen 223 winkels deel aan de
verkiezing. Naar aanleiding van online
beoordelingen van consumenten
werden in drie categorieën de beste
winkels genomineerd. Jumbo Phicoop
Sevenum behoorde tot de genomineerde winkels in de categorie grote
winkels. Op 4 juni mochten algemeen

directeur Rob Geurts en medewerker
van de vriesversafdeling Ruud Hermans
de tweede prijs in ontvangst nemen. In
het juryrapport wordt Jumbo Phicoop
Sevenum onder andere geprezen als
een mooie en nette winkel. De
vriesversafdeling is hygiënisch en de
producten worden consumentvriendelijk
aangevuld. Ook is er waardering voor
het inzetten van mensen met een
arbeidsbeperking.

Modegalerij Nieuw Aast
gaat verhuizen
Alles
Wij hebben een uitverkoop op
zaterdag 13 juni van 9.00-17.00 uur
halve
van onze voorraden o.a. stoffen, kleding,
prijs!
carnavals- en communiekleding.
Broekhuizerweg 40, 5973 NX Lottum Tel. 077 463 13 43

g
ngan
Met i mei
van 4 lijk)
(tijde en!
t
geslo

Zeg eens eerlijk; kan jij het verschil
maken tussen dicht en open?

De Wereldwinkel is sinds 2002
gevestigd in een pand aan de
Kerkstraat in Horst. In mei dit jaar bleek
dat de winkel te weinig vrijwilligers in
leidinggevende functies had, waardoor
de winkel moest sluiten. Riek Verhaag
is pas eind vorig jaar bij De
Wereldwinkel gestart en vindt het
jammer dat de winkel nu al even dicht
is. “Achter de schermen werken we
ontzettend hard om weer open te
kunnen gaan.”
Om de winkel te kunnen openen,
heeft De Wereldwinkel meer vrijwilligers nodig. “We hebben een compleet
team nodig. Dat betekent dat er een
winkelcoördinator, een coördinator

medewerkers, een hoofdinkoper
en een etaleur moeten zijn. Op dit
moment missen we alleen nog een
goede etaleur. Als die is gevonden,
kunnen we weer open gaan. Dat zou
geweldig zijn.”
Een heropening voor De Wereldwinkel zou betekenen dat de winkel in
eerste instantie weer beperkt open kan
zijn. “Om de winkel fulltime te kunnen
openen, hebben we ongeveer 25 vrijwilligers nodig. Op het moment hebben
we maar de helft van dat aantal, maar
dat vinden we een zorg voor later. Eerst
willen we heropenen.”
De overgebleven vrijwilligers van
De Wereldwinkel merken dat de sluiting

onder de inwoners van Horst aan de
Maas leeft. “Er staan vaak mensen voor
de etalage te kijken. De kosten voor de
winkel, zoals de huur of de verzekeringen, blijven natuurlijk gewoon bestaan.
Daarom willen we ook gewoon zo graag
weer open gaan. Het is zonde van alle
mooie producten. Er gebeurt al meer
dan een maand niets mee.”
“Ik hoop dat we snel iemand
vinden. Dat zou fantastisch zijn. In de
toekomst willen we de winkel pimpen
en een moderne uitstraling geven.
We willen een moderne cadeauwinkel
met een boodschap worden, maar dat
is iets voor de toekomst. We zijn al blij
als we weer open kunnen gaan.”

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

Dankzij een team van enthousiaste vrijwilligers
kan een doorstart worden gemaakt met de
wereldwinkel in Horst maar dan moet er
nog wel 1 enthousiaste vrijwilliger bij. Om de
doorstart te kunnen maken zoeken we met spoed een:

Medewerker etaleren
presenteren (marketing)
FUNCTIE-EISEN
• onderschrijven van doel, visie
en missie van de wereldwinkel
en affiniteit met fairtraide;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• creativiteit;
• zelfstandig kunnen werken
maar ook kunnen samenwerken in ons winkelteam;
• affiniteit met etaleren;
• kennis van en kunnen werken
met social media.

m/v

TAKEN
• etaleren;
• presentaties opbouwen.
AANBOD
• enthousiaste
collega-vrijwilligers;
• een unieke ervaring;
• bijdragen aan eerlijke handel.
Wil je hierop reageren?
info@wereldwinkelhorst.nl

dé cadeauwinkel met een boodschap
Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Jubileum ‘t Nest
Kinderopvang ’t Nest bestaat 25 jaar. De kindcentra van de Doolgaard, de Twister en de Weisterbeek
in Horst vierden dit woensdag 3 juni met diverse activiteiten. Zo werden op de Doolgaard kinderen
geschminkt, konden ze knutselen en was er theater van Tante Thee. Met een huifkar konden de
kinderen en hun ouders de activiteiten op de drie locaties bezoeken.
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Driesvenplant opent
nieuwe locatie
Driesvenplant in Meterik opende zaterdag 6 juni haar nieuwe locatie. Ter gelegenheid van de opening werd het
symposium ‘Blauwe bes en gezondheid’ georganiseerd.
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Herberg De Lindehoeve wisselpunt

Sponsortocht
Cycle for Hope
In de Cycle for Hope toertocht leggen fietsers in twee dagen tijd
1.200 kilometer af. Ze doen dit in estafettevorm. Een van deze teamwissels vindt op vrijdagavond 26 juni plaats bij Herberg De Lindehoeve in
Grubbenvorst.
Met de estafette-toertocht
wordt geld opgehaald voor Stichting
De Hoop. Het afzien op de fiets dient
symbool te staan voor het proces
dat cliënten van Stichting
De Hoop doormaken in hun strijd
voor een nieuw leven.

Fietsers worden
opgevangen
Cliënten van Stichting De Hoop
zijn personen die uit het zwerversleven, een verslaving of prostitutie
komen.
Het vermeerderingsbedrijf
Driesvenplant wordt gerund door de
broers Leon en Marcel Driessen. De
nieuwe locatie bestaat uit 8,5 hectare
lava-containerveld, een loods van 1.100
vierkante meter en een kantoorunit.
Bob Vostermans, wethouder van
gemeente Horst aan de Maas, benadrukte tijdens het symposium het
belang van de blauwe bessenteelt voor

Noord-Limburg. In de gemeente Horst
aan de Maas wordt 220 hectare blauwe
bessen geteeld; een derde van de
landelijke productie. “Waar de champignon jarenlang het uithangbord voor de
gemeente is geweest, zou dat nu wel
eens de blauwe bes kunnen worden.”
Volgens professor Theo de Kok, toxicoloog aan de Universiteit Maastricht en
spreker op het symposium, is inmiddels

ook wetenschappelijk bewezen dat
blauwe bessen een positieve invloed
hebben op de gezondheid en daarmee
op het voorkomen van ziektes als kanker, hart- en vaatziekten en diabetes.
Met de onthulling van een nieuw
bedrijfsbord door Patrick van der Broeck,
gedeputeerde van provincie Limburg,
werd de nieuwe kwekerij officieel
geopend.

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

Bij Herberg De Lindehoeve
worden fietsers opgevangen.
Ze krijgen hier een maaltijd,
mogen gebruikmaken van het
sanitair en kunnen een aantal
uren slapen.
Herberg De Lindehoeve wordt
hierbij geholpen door vrijwilligers,
die ingezet worden als onder andere
parkeerwacht. De meeste fietsers
zullen hier tussen 21.00 en 22.00
uur arriveren.
Het is mogelijk de deelnemende
fietsers bij Herberg De Lindehoeve
te ontmoeten.

Partnerprogramma

CMS Energiesystemen
partner LG PRO
LG Solar heeft op donderdag 4 juni aangekondigd dat CMS
Energiesystemen BV, gevestigd in Horst, de nieuwste installateur is die
deelneemt aan het partnerprogramma van LG.
Dit nieuwe partnerprogramma
van LG is specifiek gericht op
installateurs van zonnepanelen.
Deelnemende installateurs krijgen
praktische ondersteuning die hen
helpt om hun bedrijfsdoelstellingen te

verwezenlijken. “We zijn verheugd
dat we deel mogen nemen aan het
programma. Dit versterkt onze relatie
met klanten en verbetert onze kennis
van de markt”, aldus John Wismans
van CMS Energiesystemen.

Mag je zomaar stoppen met
Ondernemers
een zakelijke samenwerking? Informatieavond
Broodfonds Lottum

Door: Niek van de Pasch, advocaat
Bij sommige contracten met een open eindje zegt de wet hoe je daar
van af komt. Nog veel meer samenwerkingsverbanden moeten het
zonder dat kader doen. (Hoe) kom je daar dan ooit nog onderuit?
Werken en wonen
Mensen en bedrijven werken
op allerlei manieren met elkaar
samen. Soms kan zo’n relatie uit
balans zijn. Een baan en een huis
zijn bijvoorbeeld erg belangrijk, maar
werknemers en huurders hebben
een zwakke onderhandelingspositie.
Daarom staan in de wet regels die
het einde van arbeids- en huurcontracten omlijnen.
Afscheid nemen
Voor veel andere contracten
bestaan geen eigen regels. Natuurlijk
bepaalt de wet ook hier wel iets.
Als het contract achteraf gezien
onterecht ontstond, dan kun je
het ‘vernietigen’. Als de ander het
contract niet (goed) naleeft, kun
je het ‘ontbinden’. Wat nu als alles
prima ging en gaat, maar je gewoon
afscheid wilt nemen?
Andere koers
Stel eens dat je al dertig jaar met
hetzelfde bedrijf zaken doet. Om een

nieuwe strategie te laten slagen, moet
je van koers wijzigen en oude partners
uitzwaaien. Als het contract zelf iets
vermeldt over hoe je mag ‘opzeggen’,
dan gelden die afspraken meestal.
Vaak staat er helaas niks in over
beëindiging zonder echte aanleiding.
Zit je dan voor altijd aan elkaar vast?
Extra eisen
Nou nee. Het uitgangspunt is
namelijk dat je kunt opzeggen, maar
daar komt vaak meer bij kijken. Je mag
het partnerschap dan alleen zelfstandig
stoppen als je:
• daar een goede reden voor hebt;
• aanbiedt om alles af te kopen; en/of
• een fatsoenlijke uitlooptijd gunt.
Drie tips
Hoe het einde precies moet verlopen, hangt van verschillende dingen af.
Rechters kijken altijd naar het contract,
de periode waarin het liep en de situatie bij de breuk. Onthoud daarom dit:
• zet altijd duidelijk op papier hoe je
ooit nog uit elkaar kunt

Het Broodfonds Lottum organiseert op donderdag 18 juni een tweede
informatieavond over dit broodfonds. De avond wordt gehouden in de
Harmoniezaal in Lottum en begint om 19.30 uur.

• laat je goed adviseren bij beëindiging van een samenwerking
• onderbouw je verhaal in een
rechtszaak heel concreet.
Advies
Wil je een samenwerking aangaan? Stop je liever na een lange
tijd? Of overvalt iemand je juist met
een beëindiging? Neem dan gerust
contact met ons op.

Het Broodfonds Lottum is een
alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)voor ondernemers
die of nog geen AOV hebben of
goedkoper uit willen zijn.

Voor meer informatie kunnen
geïnteresseerden contact opnemen
met Eric Brouwers via eric.brouwers@
prosales.nu of met Bart Seuren via
bartseuren@hotmail.com

Diverse modellen

Rollatortestdag
bij La Providence
La Providence in Grubbenvorst houdt op vrijdag 19 juni een
rollatortestdag in samenwerking met Kersten Hulpmiddelenspecialist.
De testdag duurt van 10.00 tot 15.00 uur en vindt plaats bij La Providence
aan Ursulineweide 5.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
vandepasch@putt.nl

Een rollatorspecialist vertelt de
aanwezigen over de verschillende
types rollators. Ook kunnen bezoekers
verschillende rollators uitproberen om
zo te ontdekken wat het beste bij hen
past.

Er zijn rollators voor dagelijkse
boodschappen, rollators die gemakkelijk mee te nemen zijn en rollators
speciaal voor binnen- en buitengebruik.
Ook kan het publiek maatwerkrollators
bekijken.
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Miljoenen voor
onderwijsmodel
Citaverde
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Projecten ontvangen
bijdrage Coöperatiefonds
Zestien projecten uit de regio Horst aan de Maas en Venray hebben een bijdrage ontvangen uit het
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Dit werd donderdag 4 juni bekend gemaakt.

Citaverde College heeft via het Regionaal Investeringsfonds MBO
een subsidie gekregen voor de doorontwikkeling van het Centrum voor
Vakmanschap en Ondernemerschap Agro (CVO Agro). Het ministerie en
provincie Limburg dragen ruim 1,7 miljoen euro bij. De school zelf en het
bedrijfsleven leggen nog eens 2,3 miljoen euro in.
Met de publiek-private samenwerking hopen de organisaties een
optimale aansluiting van het
mbo-onderwijs op het regionale
bedrijfsleven te bewerkstelligen.
Volgens het Citaverde College groeit
de vraag naar mbo-personeel voor de
agrosector in de regio Greenport
Venlo. Om aan die vraag te voldoen,
is de onderwijsinstelling het
afgelopen jaar een samenwerking
aangegaan met werkgevers in die
regio, onder de naam CVO Agro. In dit
onderwijsmodel vindt het onderwijs
gedeeltelijk bij bedrijven plaats.
Het bedrijfsleven profiteert ervan dat
het onderwijs van hun toekomstige
werknemers beter aansluit bij de
praktijk. CVO Agro richt zich op
agrarische opleidingen zoals
veehouderij en plantenteelt.
De subsidie voor het Citaverdeproject valt onder een grotere
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subsidie van 72 miljoen euro
die minister Jet Bussemakers
van Onderwijs vrij maakt uit het
Regionaal Investeringsfonds MBO
voor vernieuwende initiatieven van
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Hiermee hoopt de regering de
baankansen van mbo-studenten te
vergroten. “Studenten leren werken
met moderne materialen en technieken op school en beginnen straks
beter voorbereid op hun toekomstige
werkplek. Bedrijven profiteren op hun
beurt omdat zij investeren in toekomstige werknemers die klaar zijn om te
beginnen”, aldus Bussemaker.
Een onafhankelijke commissie beoordeelde de voorstellen op criteria als
aansluiting onderwijs arbeidsmarkt,
uitvoerbaarheid en duurzaamheid
van het samenwerkingsverband.
Van de 53 aanvragen zijn er
29 gehonoreerd.

De ingediende aanvragen werden
beoordeeld door de beoordelingscommissie. Er waren 38 aanvragen waarvan
er uiteindelijk zestien gehonoreerd
werden. Op donderdagavond 4 juni
werd bekend gemaakt
11 dat in totaliteit

winkel&bedrijf
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135.050 euro is toegekend aan de
zestien gehonoreerde projecten. In
Horst aan de Maas kregen bewonersvereniging ’t Librijershöfke, Stichting
Vrienden Fanfare Eendracht Meerlo,
Stichting de Braak Hegelsom, Stichting

Leergeld Horst aan de Maas, dorpsraad
Meterik, Tennisclub Grubbenvorst en
Wijkcomité Norbertus een bijdrage.
De cheques werden uitgereikt tijdens
een bijeenkomst in het gemeenschapshuis in Evertsoord.

Advertorial

Trotse ouders in nieuw Geboortecentrum
Het gloednieuwe Geboortecentrum aan de Professor Gelissensingel in Venlo werd dinsdag 2 juni officieel in gebruik genomen. De zorgvuldig voorbereide verhuizing betekende een
overgang van reguliere verlos- en kraamkamers naar heuse privé-, kraam-en couveusesuites. Kersverse vader Danny van Cranenbroek: “Alles kan, niets is te veel. Het geeft dezelfde rust die
je ook in je eigen huis voelt.”
medewerkers hier echt graag werken. Je merkt
dat ze trots zijn, dat ze met passie hun werk
doen. En dat ze onderdeel zijn van één geheel.
Dat heb je nodig om kwaliteit te bieden.”
Intensieve samenwerking
In het nieuwe Geboortecentrum hebben
niet alleen tweedelijns verloskundigen en
gynaecologen een plek, maar zijn ook
eerstelijns verloskundigen vertegenwoordigd.
Gespecialiseerd verpleegkundige Rian
Hermkens: “De lijnen zijn letterlijk en figuurlijk
kort, waardoor we nog intensiever kunnen
samenwerken.” Ook met de afdeling neonatologie / couveusesuites, een verdieping hoger,
wordt nauw samengewerkt. “Hier mag het
hele gezin ook bij elkaar blijven, wat essentieel
is voor de band tussen ouders en baby.
De verpleegkundigen van de kraamafdeling
bieden zorg aan de moeder op de couveusesuite. De neonatologieverpleegkundigen zorgen
op hun beurt voor de zieke zuigeling. En een
team van specialisten staat stand-by voor
eventuele extra zorg. We betrekken de ouders
zo veel mogelijk bij de zorg voor hun baby.
We doen het echt samen met elkaar.”
Maandagavond 1 juni beviel Jeanne
Driessen van haar eerste kind, zoon Lou. Het
gezin uit Venlo verhuisde dinsdag als eerste
naar het nieuwe Geboortecentrum, waar ze
met open armen werden ontvangen. Vader
Danny van Cranenbroek: “Je komt van een
ziekenhuisgevoel zoals we dat allemaal
kennen in een soort van hotelsfeer terecht,
waar er continu iemand voor je is. We hadden
gerekend op één nachtje ziekenhuis, maar
door de zware bevalling is het nodig dat

Jeanne de hele week blijft. Ik ben in de kraamsuite, die heel ruim en rustig is, blijven slapen.
Het is zo fijn dat je bij je vrouw en kindje kan
blijven.”
Vertrouwensband
In het Geboortecentrum staat het hele gezin
centraal. Vader Danny: “De medewerkers verlenen
hun volledige medewerking en houden rekening
met onze wensen. We hebben in die tijd al een
vertrouwensband met ze gekregen. Ze betrekken

ons in de zorg voor Lou. Dat gaat heel natuurlijk:
wij hebben het stuur in handen en zij observeren of
we het goed doen. En als ik te moe ben om Lou te
verschonen of in badje te doen, dan hoef ik dat niet
te zeggen. Ze zien het meteen en nemen het over.”
Trots
Danny is vooral te spreken over de gastvrijheid
van de medewerkers. “Soms merk je dat verandering weerstand oproept in organisaties. Dat is hier
helemaal niet zo, integendeel. Wat ik zie is dat de
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Heeft uw dorp
straks nog zijn sportpark?
Heeft uw dorp over vijf jaar nog wel zijn gymzaal? Zijn jeugdsoos? Zijn sportpark? Of zijn
school? Van welke activiteiten vindt u belangrijk dat ze worden georganiseerd in Horst aan de
Maas of in uw eigen dorp? Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt over de toekomst
van accommodaties voor sport, spel, onderwijs en ontmoeting in onze gemeente. Deze keuzes
kunnen directe gevolgen hebben voor u, uw kinderen en uw dorp. Denk mee!
Met en door inwoners
Inwoners, organisaties en verenigingen
kunnen meebepalen hoe de toekomst van
maatschappelijke accommodaties in Horst
aan de Maas eruit komt te zien. De vraag welk
aanbod aan activiteiten in de dorpen gewenst
is, speelt daarbij een belangrijke rol. De aftrap
van deze intensieve samenwerking wordt een
brainstormsessie, grotendeels voorbereid door
een tiental inwoners uit onze gemeente. Woon
deze bijeenkomst met en door inwoners bij!
Kom op zaterdag 27 juni van 10.00 tot 16.00
uur naar het Dendron College in Horst. Tijdens
de brainstormsessie (incl. lunch) zit u met
diverse betrokkenen uit de hele gemeente om
de tafel.

Ook uw mening telt
Hoe ziet de dag eruit? Verwacht interactieve
gespreksrondes met ruimte om te dromen,
filmbeelden en interessante ontmoetingen.
Samen bepalen we een heldere, realistische
koers voor onze maatschappelijke
accommodaties. Hoe zorgen we ervoor dat
onze accommodaties betaalbaar blijven en
organisaties een gevarieerd aanbod aan
activiteiten kunnen bieden? Laat deze kans
niet aan u voorbij gaan. Elke mening telt,
óók die van u! Wees snel, want u heeft nog
maar een paar dagen om u op te geven.
Meld u vóór 15 juni aan via de button
‘Samen aanmelden’ op
www.horstaandemaas.nl

MEEDENKEN?

MELD JE AAN VÓÓR 15 JUNI

DAT KUN JE DOEN VIA WWW.HORSTAANDEMAAS.NL

OVER DE TOEKOMST VAN ONDER ANDERE DEZE GEBOUWEN?

ACCOMMODATIES

Subsidie voor
vrijwilligersinstellingen
Stimuleringssubsidie
Vrijwilligersorganisaties kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is voor
vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan:
• versterking van de sociale infrastructuur
voor alle inwoners,
• versterking van de lokale identiteit,
• bevordering van de gezondheid,
• bevordering van kunst- en cultuurparticipatie
en aanbod bij inwoners,
• het bouwen aan de toekomst met jeugdwerk
en jeugdafdelingen of
• het beschermen en behouden van natuur
en landschap.
Verlenging
Het huidige toetsingskader voor subsidies
loopt eigenlijk tot en met 2015. De gemeente
heeft besloten om het kader met één jaar te
verlengen. Dus tot en met 2016. Dat betekent
dat de subsidie voor 2016 berekend wordt
op basis van actuele ledenaantallen. De
subsidieaanvraag die u dit jaar indient voor
2016 gebruikt de gemeente ook voor de periode
2017 t/m 2020.

Aanvragen subsidie 2016
Wilt u vanaf 2016 in aanmerking komen v
oor een stimuleringssubsidie? Vul dan vóór
1 september het e-formulier in.
Ga naar www.horstaandemaas.nl voor het
aanvraagformulier. Daarvoor heeft u een Digi-D
nodig.
Een door het bestuur gemachtigd bestuurslid
kan daarvoor de persoonlijke Digi-D gebruiken.
De gemeente beslist of u een subsidie krijgt
voor 2016. Uiterlijk 31 december 2015 krijgt u
het besluit op uw aanvraag.
Nieuw toetsingskader
In 2016 wordt een nieuw toetsingskader voor
subsidies vastgesteld voor 4 jaren. Hierin staan
dan de nieuwe voorwaarden om voor een
subsidie in aanmerking te komen. Vrijwilligersorganisaties worden in de voorbereiding van dat
toetsingskader betrokken.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail
naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel
077 - 477 97 77.

BRAINSTORMSESSIE 27 JUNI 2015 LOCATIE: DENDRON COLLEGE - 10.00 - 16.00 UUR

Nieuwe bouwkavels op
de Afhang

Bekendmakingen
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.

In het nieuwbouwplan “De Afhang” in Horst komen binnenkort nieuwe bouwkavels
beschikbaar. Het gaat in totaal om elf kavels gelegen aan de Janssenweg en aan de
Tuinderslaan.
Zes kavels zijn beschikbaar als duokavel.
Dit betekent dat hierop een twee-onder-één-kap
woning kan worden gebouwd in eigen beheer.
Deze kavels hebben een oppervlak tussen
de 220 m² en de 270 m².
De overige vijf kavels zijn vrije kavels voor
de bouw van een vrijstaande woning.
De afmetingen van deze kavels variëren van
ca. 440 m² tot ca. 650 m².
Tekeningen van alle kavels zijn beschikbaar op
de website van Startpunt Wonen:

www.startpuntwonen.nl
Vanaf maandag 15 juni kunt u zich inschrijven
wanneer u interesse heeft in één van deze
kavels. Neem hiervoor contact op met
Startpunt Wonen via (077) 260 00 00, info@
startpuntwonen.nl of kom langs in onze winkel
aan de Kerkstraat 5 in Horst. De inschrijving
loopt tot en met woensdag 8 juli 2015.
Indien er meerdere inschrijvingen op één kavel
zijn dan zal er een loting plaatsvinden onder
toezicht van de notaris.

America
Dorperpeelweg 19
Grubbenvorst
Aartserfweg 6
Lavendelheide 16

Horst
Kreuzelweg 21
Gebr. van Doornelaan 124
Schoolstraat 80
Melatenweg 8
Kronenberg
De Hees 44 a
Meerlo
Peschweg 6

Meterik
Crommetuijnstraat 56
Speulhofsbaan ongenummerd
Speulhofsbaan 24
Sevenum
Kerkstraat 1
Swolgen
Tortellaan 5
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Wat
zeg je?
In Horst aan de Maas hebben de afgelopen
tijd diverse restaurants en lunchrooms hun
deuren geopend. Ergens een broodje eten of
uitgebreid dineren, doet 98 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas wel eens. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Het merendeel van de inwoners, 50 procent,
gaat gemiddeld één keer per kwartaal uit eten.
Iets meer dan een kwart, 29 procent,
eet maandelijks buiten de deur en 4 procent
zelfs wekelijks. Van de inwoners zegt 2 procent
nooit te gaan uiteten, voornamelijk omdat ze
het te duur vinden.
Het is ook mogelijk om een maaltijd af te
halen bij bijvoorbeeld een snackbar. Dat doet
zo’n 50 procent van de inwoners. Populaire
afhaalmaaltijden zijn voornamelijk Chinees
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ga gemiddeld een keer
per kwartaal uit eten’
2% Nee
Ja 98%

Ga je wel eens
uit eten?

wat chiquer restaurant in Horst aan de Maas
(70 procent), friet en snacks (46 procent) en
zien. Een plek waar je rustig iets kunt eten”,
Turks (30 procent). Daarnaast wordt er ook
merkt iemand op. Eetgelegenheden waar meer
Grieks gehaald, pizza of shoarma.
aandacht is voor de vegetarische gast worden
In Horst aan de Maas zijn diverse
ook gemist, net als een
restaurants, lunchrooms
restaurant met Japans
en snackbars te vinden,
‘Met een gezin uit eten is erg duur’ eten of waar je terecht
variërend van een
kunt voor sushi. Maar
cafetaria tot pizzeria
‘Voornamelijk Chinees’
ook restaurant waar je
en steakhouse. De
meerderheid van de
‘Ik mis een iets luxer restaurant’ goed eten kunt eten
voor een goede prijs,
inwoners, 60 procent,
zijn welkom in Horst aan
zegt dan ook geen
de Maas. “Eenvoudig en goed bereid eten voor
bepaald soort restaurant te missen.
een betaalbare prijs”, zegt deze persoon.
“De restaurants die ik mis, openen binnenkort
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de deuren”, zegt iemand. Een ander vindt dat er
in de regio voldoende aanbod is aan restaurants. de volgende enquête, kijk op
Door 29 procent wordt onder andere een wat
www.tiphorstaandemaas.nl
exclusiever restaurant gemist. “Ik zou graag een
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Tip Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Hof van Kronenberg

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

Beej Mooren

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Blauwebessenland

NIEUW Lunchroom Lekker Gewoën

Boerderijwinkel Lenders

Museum de Kantfabriek

Bootcamp Power

My-LifeSlim

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

NIEUW Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum
www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst

www.dagjemeerdal.nl, America

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

Staatsie 1866

Duet Kappers

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé ’t Dörp

Toffedag.nl

Eethuis BRaM

TVI Computers

FotoID

Ut Snoephuuske

Het LoopCentrum

VARG Outdoor & Travel

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

Het Maashotel

Veerweg 11, Broekhuizen

op

Meterikseweg 84, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst
www.toffedag.nl
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas
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Bespreking Poll week 22

Verbod op bellen en fietsen is terecht
Met je mobieltje bellen op de fiets? Als het aan 68 procent van de stemmers
op onze poll van twee weken geleden ligt komt hier een verbod op. Het gebruik
van smartphones in het verkeer kan gevaarlijke situaties opleveren. Mensen
worden afgeleid terwijl ze aan het bellen zijn en letten zodoende niet op hun
omgeving. Voor automobilisten is dit wel al strafbaar, waarom zou dat niet voor
alle verkeersdeelnemers gelden? Een verbod op het gebruik van smartphones
maakt het verkeer veiliger voor iedere deelnemer.

Volgens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is zo’n
verbod echter moeilijk te handhaven. Dat vindt ook de overige 32 procent van
de stemmers. Zoiets valt nu eenmaal niet te controleren. Bijna iedereen heeft
tegenwoordig een smartphone en wie heeft er niet wel eens een appje of smsje verstuurd tijdens het fietsen? De politie zou er een dagtaak aan hebben om dit
verbod goed te handhaven. De minister liet onlangs weten dat er geen verbod
komt, maar dat het gebruik van smartphones op de fiets wel wordt ontmoedigd.

rick

van

Ik ga gebruikmaken van de Greenport Bikeway
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Greenport Bikeway, het nieuwe fietspad tussen stations Horst-Sevenum en
Venlo, werd donderdag 4 juni feestelijk geopend. De fietsroute moet automobilisten met woon-werkverkeer op die route verleiden vaker met de fiets naar het
werk te gaan.
Een goed initiatief. Zonder dat fietspad was de route onoverzichtelijk en leidde
op sommige stukken langs plekken waar het niet heel veilig fietsen was. Nu de
route mooi aangelegd en duidelijk aangegeven is, is het een stuk aantrekkelijker
om de route te nemen. Wellicht dat het ook toeristen trekt, want het fietspad

biedt een mooie verbinding tussen de stad en het dorp.
Daarentegen is het nogal wat, 15 kilometer naar je werk fietsen. Je reistijd
gaat opeens twee uur per dag kosten. Dat is een investering die je wel moet
maken. Daarnaast is het lastig om halverwege de route ‘aan te haken’, omdat de
Bikeway niet is aangesloten aan de al bestaande fietsroutes en wegen. Als je niet
óp station Horst-Sevenum woont, is 15 kilometer dus echt het minimum van je
dagelijkse route. Om over weersinvloeden nog maar niet te spreken.
Ik ga gebruikmaken van de Greenport Bikeway. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Brievenbus wordt niet gemist > eens 23% oneens 77%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in
andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Onverwachte steun voor Behoud de Parel
Het gratis ontbijt dat Gewöen Grubbenvorst had georganiseerd voor de
inwoners voorafgaand aan de aspergefeesten met Pinksteren is in
Grubbenvorst niet goed gevallen. Eén van de sponsoren was namelijk het
Nieuw Gemengd Bedrijf.
Een attente lezer van het dorpsblad
de Mededelingen plaatste een
advertentie om uit protest tegen het
NGB niet deel te nemen aan het
ontbijt. Gevolg was dan ook dat méér
dan 80 procent van de stoelen leeg
was. Voor Gewöen Grubbenvorst, dat
zich al op veel fronten inzet voor de
leefbaarheid in Grubbenvorst, is dat

natuurlijk heel erg jammer. Maar door
niet deel te nemen aan dit ontbijt heeft
de bevolking wederom een heel
duidelijk signaal afgegeven dat zij het
niet eens is met de komst van een NGB
naar Grubbenvorst.
Het betreft namelijk een gigastal
met 35.000 varkens, 1.200.000 kippen,
een biovergister en een kippenslachterij.

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

Voor Behoud de Parel is deze spontane reactie vanuit de bevolking een
geweldige opsteker. Zij is immers met
omwonenden, inwoners en leden al vele
jaren in juridische procedures verwikkeld
om de komst van deze vee-industrie te
voorkomen.
Op dit moment lopen wat het
NGB betreft processen tegen de
Natuurbeschermingswetvergunning,
de bouwvergunning tweede fase van
de varkensstallen en bij de kippenstal en bio-energiecentrale tegen de
milieuvergunning, bouwvergunning

en wetvergunning. Ook lopen er nog
handhavingsprocedures tegen de
gemeente, omdat zij bedrijven zoals
Monaghan, en varkensbedrijf Blaktweg
van Willems BV niet handhaaft. Eerder
zijn succesvolle handhavingsprocedures gevoerd tegen Kuipers Kip en
Heideveld. Vanuit Behoud de Parel wil
ik iedereen danken voor deze spontane
steunbetuiging.
André Vollenberg,
Voorzitter Behoud de Parel,
Grubbenvorst

L

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

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

ZACHT BELEGEN
De lekkere kaas voor de boterham

STUNT kilo 7,95
BOEREN PIKANT
Heerlijke romige lekker pikante
boerenkaas

per 500 gram

6,25

Toos en Rob
Wagenaar

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

Van Lottum
naar zee
Waar je ook heen rijdt, al is
het naar vakantie of het strand,
je komt ze tegen. Ze vallen op
in het landschap door hun
hoogte en omvang. Je kunt
gewoon niet om ze heen:
windmolens.
Een bedrijf uit Enschede
heeft plannen om zes windmolens te plaatsen in Lottum. Het
initiatief is samen met enkele
lokale ondernemers opgezet.
Over vijf jaar moet er volgens
het Nationaal Energieakkoord
14 procent van de nationale
energiebehoefte duurzaam
worden opgewekt. Dit houdt in
dat Limburg 35 windmolens
moet plaatsen, waarvan er al 8
staan.
Persoonlijk heb ik niks tegen
groene energie. Het is goed dat
we hier met z’n allen mee bezig
zijn, want op een dag raken de
fossiele brandstoffen op.
Alternatieven, zoals windmolens, zijn nodig. Maar wat ik me
wel afvraag is hoe een bedrijf
uit Enschede in Lottum terechtkomt. Volgens de experts leent
het gebied tussen de Horsterdijk
en Losbaan zich er goed voor
omdat er weinig tot geen
mensen wonen. Maar de
windpalen staan op 450 meter
afstand van de woningen.
Aardig dichtbij dus. Vooral als
het om een constructie gaat
met een ashoogte van 124
meter, wat volgens mij dan het
hoogste punt van onze
gemeente gaat worden.
Gemeente Horst aan de
Maas ziet de komst van de
windmolens ook niet zitten. Er
zijn volgens mij andere gebieden waar de windturbines op
een langere afstand van de
bevolking kunnen staan.
Misschien kunnen we nog
aantal palen in zee zetten?
Bevolkingsvrij en meer wind.
Bovendien las ik in een wetenschappelijk tijdschrift dat de
flora en fauna zich na een tijd
aanpast aan de nieuwe omgeving. Klinkt prima, toch?
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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.

‘Wie de wereld kent, kent de markt’
Een uitspraak die ik de afgelopen weken regelmatig direct of indirect in
mijn netwerk gehoord en beleefd heb. Als we deze stelling verkleinen
naar: “Wie de gemeente kent, kent de markt”, dan is de vraag hoe dan
bepaalde zaken in het daglicht komen te staan.
Wij als CDA willen namelijk open
staan voor de markt. Een markt
waarin bedrijven, verenigingen en
burgers maximaal gefaciliteerd
worden, waarin eigen initiatief
omarmd wordt en verder wordt
aangejaagd. Dat faciliteren moet op

elk niveau binnen onze maatschappij
(de markt) gebeuren.
Als raadslid word je regelmatig
gevraagd om binnen onze gemeente
daarin te ondersteunen. Dat is leuk om
te doen als dan zaken vooruitgaan,
en andere mensen daarvan energie

krijgen. Het wordt nog leuker, als alle
schakels eromheen dezelfde houding
en klantgerichtheid aannemen. Het is
zo jammer en frustrerend als burgers, verenigingen of ondernemers
afgeremd worden door een web van
regels en kaders die hun doel volledig
missen.
Voor onze ambtelijke organisaties
moet het een enorme uitdaging zijn
om binnen de regels en kaders die
wij allemaal zelf gemaakt hebben,

een goede balans te vinden naar
klantgerichtheid. Het helpt als we de
focus leggen op ambitie, visie of doel
van degene die je iets vraagt, en niet
zozeer op het proces waarin staat wat
er allemaal niét kan, maar juist wat
er wél kan. Oftewel: beleef elkaars
beleefwerelden. Immers, wie de
wereld kent, kent de markt.
Alex Janssen,
CDA Horst ad Maas

Villa Flora, ken je vrienden
De Floriade kende een aandelenverhouding tussen de betrokken
gemeenten naar rato van inwonertal. Al eerder hebben we ons verbaasd
over het feit dat naar het lijkt, Venlo inzake Villa Flora iedere gemeente
maar liefst 20 procent wilde toekennen. Nu snappen we waar die vrijgevigheid vandaan kwam.
De rekenkamer van Venlo heeft
aangetoond dat het college van Venlo
kon weten dat het een fiasco zou
worden. Het college van Venlo heeft
gejokt dat aanwezige contracten de
exploitatie zouden veiligstellen. Een
adviesbureau dat een realistische

winstverwachting aanleverde, werd
ingeruild voor een vrolijkere partij, die
meedeed in de feeststemming. Door
overdreven optimistische winstverwachtingen te geven, werd onze gemeente
door Venlo verleid om voor 20 procent
mede-eigenaar te worden. En vervol-

gens bleek het een berg gebakken lucht
en dus verlies. Zo kom je als Venlo
goedkoop van een molensteen af.
Planningsoptimisme noemt de
rekenkamer dit. Het college van Horst
aan de Maas deed vrolijk mee in de
optimistische polonaise en tuinde er in
alle naïviteit in. Onjuiste info uit Venlo
of bestuurlijk volstrekt naïef in Horst
aan de Maas, of allebei? Het is maar
dat je weet waar je vrienden wonen en
vandaan komen.
Nu blijft voor de omliggende regio-

gemeentes de vraag hoe dit terug te
draaien is. Het zou de gemeente Venlo
sieren als ze gezien het rekenkamerrapport deze ‘verkoop’ terug zouden
draaien. Ons college zou dit keihard
moeten eisen. Maar ongetwijfeld zullen
we zowel uit Venlo als uit het Horster
gemeentehuis weer verzachtende
geluiden horen. Halve waarheden in
persberichten. Laten we vooral niet te
zakelijk kijken, maar blijven dromen
over hoe mooi het had kunnen worden.
Het laat weer zien dat verblinding

Klaar staan voor mensen
Gemeenteraadslid ben je niet voor jezelf. Het gaat niet om aanzien en
status. Een gemeenteraadslid is er voor de gehele bevolking.
Veel mensen zien de politiek als
een ver-van-mijn-bedshow en weten
niet precies waar raadsleden en
wethouders het over hebben.
Als raadslid ben je de brug tussen de
politiek en de inwoners en moet je
klaar staan met alle middelen die je
tot je beschikking hebt. Een tijdje
geleden werd de SP-fractie benaderd

door een inwoner uit Horst die last had
van wateroverlast in haar woonomgeving. Na een gesprek bleek dat de
wateroverlast niet het enige probleem
was. De gemeente had al verschillende
malen ingrepen gepleegd in het
gebied met weinig succes en te
weinig tot geen contact met de
omwonenden. Juist dit gebrek aan

contact werd als storend ervaren.
De SP kan zich deze frustratie goed
voorstellen en na wel geluisterd te
hebben naar de omwonenden hebben
we gezamenlijk vragen genoteerd die
we als fractie aan de wethouder voor
gelegd hebben. Het proces wat zo in
gang gezet werd hebben we toegelicht
aan de omwonenden zodat ook zij
precies wisten wat ze van de SP-fractie
konden verwachten. De beantwoording
van onze vragen hebben we besproken

met omwonenden opdat er een oplossing voor hun probleem komt. Dit is de
brugfunctie van een raadslid!
Al lijkt een probleem nog zo
klein ga altijd in gesprek en luister
naar wat mensen te zeggen hebben.
Als raadslid is het je taak om je met
hart en ziel in te zetten voor de inwoners van Horst aan de Maas.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Engineer
Werkvoorbereider
fulltime m/v
Interesse? Zie www.vantilburgbv.nl

Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

door mooie plannen en onvolledigheid
van informatie en ontbrekende openheid een gezamenlijke droom aardig
kunnen verstoren. D66 staat voor een
overheid die heldere doelen stelt, die
controleerbaar zijn en voor openheid
van bestuur en het afleggen op een
open manier van verantwoording. Met
heldere en open afspraken zou een
‘Villa Flora affaire’ niet ontstaan. Ken
je vrienden.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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GEPLUKT Guido Ernst

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.

te gaan vieren. Na wat gesprekken
met wat mensen van D’n Dreumel
heb ik toch ja gezegd en daar heb ik
nog steeds geen spijt van. Het was
echt heel erg leuk. Allerlei feesten
langsgaan, lol maken met een hechte
club en natuurlijk een boel aandacht;
het was een groot feest! Wat erg spannend was, was het geheimhouden van
tevoren. Nadat ik was gekozen, moest
ik nog drie maanden mijn mond houden. Zelfs mijn ouders en de kinderen
mochten van niks weten. Dat was wel
echt heel leuk met het uitkomen.”

Winnend lot uit
de loterij

Guido Ernst (42) zal voor veel Horstenaren vooral bekend zijn als prins carnaval in 2012. Guido is daarnaast ook
dj in zijn vrije tijd en houdt er van vrienden en familie te amuseren met goochelshows en trucs. Deze week wordt
hij geplukt.
Guido laat trots zijn cd-verzameling
zien. ”Deze gebruik ik als ik ergens als
dj sta. Ik zeg zelf altijd dat ik van Jan
Smit tot aan Iron Maiden draai. En alles
ertussen in natuurlijk. Het is eigenlijk
een beetje uit de hand gelopen hobby
maar ik beleef er altijd veel plezier in.
Deze week heb ik toevallig vijf avonden
achter elkaar op feesten gedraaid, maar
dat is normaal toch een stuk minder.
Via via word ik altijd voor allerlei feesten en partijen gevraagd en dan draai
ik zo wat af.” Op de vraag waarom hij
dat zo leuk vindt, antwoordt Guido:

”Ik houd er gewoon van om mensen te
amuseren. Als ik er voor kan zorgen dat
zij het leuk hebben, dan heb ik het ook
leuk. Zo houd ik er ook van om mensen
te entertainen met goocheltrucs. Vooral
trucs met rode balletjes of kaarten,
kroeggoochelen.”
Naast entertainer pur sang is Guido
ook fervent carnavalsvierder. ”Dat zit
er al sinds mijn jeugd in. Met carnaval
kan iedereen zich even helemaal laten
gaan.” Guido is zelfs zo’n stevige carnavalsvierder dat hij in 2012 gevraagd
werd als prins van carnavalsvereniging
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

Guido is bovenal een echte
Horstenaar. Hij is er geboren en woont
er nu samen met zijn vrouw Marly en
zijn kinderen Koen en Jorn. Ook is hij
erg betrokken bij de gemeenschap.
”Ik heb ongeveer 22 jaar jeugdwerk
gedaan bij Jong Nederland Horst.”
Daar was hij leider en organiseerde
activiteiten. ”Ik ben er laatst wel mee
gestopt want ik werd er eigenlijk toch
wel te oud voor. Wat wel grappig is:
ik word nu wel eens gevraagd om op
de bruiloften van mensen die ik toen
als kind nog begeleid heb plaatjes te
draaien.”

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

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte

5

Betrokken bij
gemeenschap

D’n Dreumel uit Horst. ”Ik twijfelde
eerst wel een beetje. Het leek mij
eigenlijk leuker om normaal carnaval

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.

In het dagelijkse leven, als hij niet
als dj op hoeft te treden of carnaval
aan het vieren is, is Guido een facilitair
medewerker bij het Limburgs Museum
in Venlo. ”Ik regel eigenlijk alles wat
met het gebouw te maken heeft. Zo
ondersteun ik de exposities die daar
gehouden worden. Dat doe ik nu al 14
jaar met plezier. Het werkt erg projectgebonden, dat trekt me wel.” Op de
vraag hoe hij daar terecht is gekomen,
vertelt Guido: ”Ik ben daar eigenlijk
een beetje toevallig ingerold. Achteraf
bleek het echt een winnend lot uit de

loterij. Via een uitzendbureau kreeg ik
te horen dat daar nog mensen nodig
waren. Ik had eigenlijk niet zoveel
met musea, maar toen ik er eenmaal
aan de slag ging kwam ik erachter dat
er echt een heleboel werk en mensen
schuil gaan achter zo’n expositie.
Daar voor heb ik bij verschillende
bouwbedrijven gewerkt en ik heb
zelfs nog even in militaire dienst
gezeten. Maar bij het museum ben
ik wel echt op mijn plek terecht
gekomen.”

Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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LAAT JE
ZIEN

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746
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Blitterswijck

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Autocrossweekend
Paradijsracers
ACC De Paradijsracers houdt op zaterdag 13 en zondag 14 juni een autocrossweekend op het circuit aan het
Peeldijkje in Horst.

Het programma start op zaterdag
vanaf 12.30 uur met de jeugd en de
Melderse balkenklasse. Verder is er een
kwalificatie voor de avondcrossers.
Er kunnen zich 140 deelnemers
inschrijven, 90 hiervan kunnen zich
kwalificeren voor de avondcross. De
wagens voor de avondcross moeten
voldoen aan het reglement van het
toerwagenklassement van het A.S.U.Z.
Er wordt alleen met opgesneden

banden of winterbanden gereden,
zowel tijdens de kwalificatie als met de
avondcross zelf.
De nachtcross begint om 19.30 uur
met een voorstelronde van de coureurs
waarna om 20.00 uur de lichten op
groen gaan. De avondcross duurt een
uur. Er is een pitstraat aanwezig, waar
monteurs tussendoor aan de auto’s
kunnen sleutelen en de wagens kunnen aftanken. De prijsuitreiking van de

junior, NK jeugd en Melderse balkenklasse is om 21.30 uur. Om 22.30 uur is
de prijsuitreiking van de avondcross.
Op zondag vinden de reguliere
wedstrijden van het A.S.U.Z. plaats.
Dan is het voor de avondcrossers
nog mogelijk om zich overdag in te
schrijven bij de gastrijders, zodat er op
zondag eventueel ook nog gereden
kan worden. Kijk voor meer informatie
op www.paradijsracers.nl

Kennis maken met tennissport
HTC Horst organiseert woensdag 17 juni van 14.00 tot 15.00 uur een scholeninstuif. Basisschoolleerlingen van
groep 2 tot en met groep 8 mogen meedoen.
De scholeninstuif is bedoeld om
kinderen kennis te laten maken met
de tennissport. Kinderen moeten zelf
sportschoenen meenemen.

Iedereen mag een eigen racket
meenemen, maar de tennisclub heeft
er genoeg om uit te lenen.
Basisschoolleerlingen kunnen zich

aanmelden voor de scholeninstuif
door voor zaterdag 13 juni te
mailen naar Lea Thijssen, via
lthijssen@ziggo.nl

Koningsschieten
Schutroe
Door: Handboogsportvereniging De Schutroe
Handboogsportvereniging De Schutroe in Horst hield onlangs
het jaarlijkse koningsschieten. Koning werd Andre Caasenbrood en
ridder Nick Koenen. De wedstrijden startten na de loting van de
baanindeling. De proefpijlen werden vervolgens bekeken. Na een
spannende wedstrijd kwamen de volgende winnaars uit de bus.
Andre Caasenbrood verdiende de eerste plek met de compound
boog met 563 punten. De tweede plek was voor Nick Koenen (558
punten) en de derde voor Jan Houwen (545 punten) met recurve
boog. Hij was tevens de hoogste geëindigde veteraan. Bij de dames
ging de eerste plaats naar Petra van de Ven (491 punten), Mitch
Hesen werd eerste bij de junioren (515) en Ash van Soest bij de
aspiranten met 180 punten. De wedstrijd werd gevolgd door een
feestavond.

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

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

Autobedrijf

Fer van Lin
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

volg ons ook op

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

Schooljeugd

(18 t/m 20 jaar)
bij voorkeur jongens,
voor montagewerkzaamheden in kas.
Tijdens zomervakantie.

Plantenkwekerij
van Vegchel
America

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

r@plantenkwekerijvanvegchel.nl

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Clubfiësta voor De Merels
uit Melderslo
Korfbalclub De Merels uit Melderslo heeft van vrijdag 5 tot en met zaterdag 6 juni het jaarlijkse
Clubfiësta, een korfbalkamp voor jeugdleden, georganiseerd. Deze activiteit was de afsluiter van het
korfbalseizoen. Het kamp startte vrijdagavond 5 juni om 17.00 uur. Er vonden er verschillende activiteiten plaats. De jongste meiden speelden het spel Minute to Win it. Roos, Fenne en Lisa wonnen het spel.
De oudere leden streden in teams tijdens het spel Levend Triviant. Bij dit spel was het de B1 die won.
De meiden van de F-jeugd sloten zaterdagochtend aan. Deze dag speelden de leden beachkorfbal.

Eerste editie SVEB Dag

Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
OPEN DAG do 18 juni 15.00-19.00 uur

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Iets te vieren?
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

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

Open dagen
4
Beleef de inspiratie in ons clubhuis

De eerste editie van de SVEB Dag
vond plaats op zondag 31 mei. Ruim
160 sporters namen deel aan een
gezamenlijk ontbijt en deden mee

aan diverse toernooien op sportpark ’t
Venneke. De eerste editie van de SVEB
Dag was geslaagd voor jong en oud,
stelt de organisatie. Voetballers in de

leeftijd van 7 tot 70 jaar konden meedoen aan één van de drie toernooien,
waarvan de winnaars hier op de foto
staan.

Tenniskampioen
De 9-jarige Joep Mallee uit
Grubbenvorst werd dit jaar
Limburgs Kampioen Jongens
Enkel tot en met 10 jaar. Na
voorrondes in Nederweert
vonden de finales plaats in
Beek, waar Joep de finale won
met 6-2 6-3. Voor hem is het de
tweede keer dat hij deze
kampioenschappen wint in zijn
leeftijdscategorie. Joep is lid van
TC Grubbenvorst en TC Venlo.
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Strijbos Tuinbouw zoekt

CHAUFFEUR
op basis van oproepkracht
voor ± 10 tot 20 uur
voor transport plantenkarren

Eigenschappen: klantvriendelijk; categorie C-E
Bedrijf gevestigd in omg. Venray tel. 06-22410401
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Eindbedrag Lock me up Free a girl bekend
De deelnemers van de actie Lock me up-Free a girl bij Boscafé Het Maasdal in Horst hebben in totaal 9.831 euro
ingezameld. Van dinsdag 2 tot en met zaterdag 6 juni werden er iedere dag twee deelnemers 12 uur lang opgesloten om geld in te zamelen om meisjes wereldwijd uit de prostitutie te bevrijden. Zaterdagavond om 21.00 uur
werden de laatste deelnemers uit de kooien gehaald.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nathalie Aerts uit Horst en Essy
Touw uit Veldhoven waren de laatste
twee deelnemers. Zij moesten vanaf
09.00 uur ’s ochtends in hun kooi
zoveel mogelijk geld proberen te
verzamelen. Nathalie: “We zitten pas
anderhalf uur in de kooi, dus we zijn
nog maar net begonnen. Ik heb nu
nog koude voeten, maar later vandaag
wordt het waarschijnlijk wel warmer.
Dan is een deken niet meer nodig en
is het wel oké.”

Allemaal goed
volgehouden
De meiden vinden het allebei
spannend. Jelle Janssen, die de actie
vanuit Het Maasdal begeleidt, vertelt:
“De deelnemers hebben zeer bijzondere persoonlijkheden. Ze hebben het
tot nu toe allemaal goed volgehouden.
Je merkt dat ze ’s ochtends nog wat
positiever zijn, omdat ze nog niet
zolang zitten, maar na zes of zeven uur
beginnen de meesten het wel moe
te worden of ze krijgen honger, dan
weten ze hoe het in het ‘echt’ voelt.”
Essy houdt zich nog heel rustig.
Ze verwacht niet al te veel bezoek

Crist Coppens
4 gemarineerde
varkenslapjes €5,95

geldig t/m
zaterdag
13 juni 2015

4 verse kipschnitzels €5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

vandaag. Wel heeft ze op de website
al verschillende donaties gekregen en
liggen er veilingitems, die nog wat
extra geld moeten opbrengen, voor
haar kooi.

De rustige momenten
zijn moeilijk
“Vanmiddag komen er nog familieleden en vrienden van me langs”, zegt
Nathalie. Ondertussen is ze druk met
haar laptop en mobieltje in de weer.
“Ik probeer vandaag nog zoveel mogelijk bedrijven te bereiken en Facebook
vol te spammen voor extra donaties.”
Jelle Janssen, die iedere dag bij
de deelnemers is geweest om ze te
ondersteunen, vertelt: “De hele week
zijn er iedere dag wel mensen komen
kijken. Het zijn juist de rustigere
momenten waarop niemand komt
kijken, die het voor de deelnemers
moeilijk maken.” Een paar uur voor
de bekendmaking van het eindbedrag
kijkt hij positief terug op de actie.
“Vanavond houden we een feest voor
alle deelnemers. Dan genieten we van
de prestatie die we met z’n allen hebben geleverd.”

Beroependagen op basisschool
Op basisschool Onder de Wieken in Meterik werd de afgelopen weken het beroepenproject gehouden. Om het
thema meer inhoud te geven voor de kinderen, kwamen ouders en andere belangstellenden over hun beroep
vertellen.
In het kader van het beroepenproject kwamen op maandag 1 juni
een brandweerman, een politieagent
en een anesthesioloog op bezoek in
verschillende groepen. Ook burgemeester Kees van Rooij van Horst aan

de Maas had een gaatje gevonden in
zijn agenda om langs te komen.
De komende weken komen nog
meer vrijwilligers vertellen over hun
beroep, waaronder een stewardess, een
kapster, een beroepsmilitair, een dj,

een pedagogisch medewerkster, een
fysiotherapeute, een administratief
medewerkster, een computertekenaar van bedrijfskeukens en een kok.
Ook bezoeken de leerlingen enkele
bedrijven.

www.coppens.keurslager.nl
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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SUMMERSALE

25%
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Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

Brandweerwagens, oldtimers, de bromfiets en zelfs een segway. Voertuigen in alle soorten en
maten kwamen donderdag 4 juni voorbij in de stoet met Dendron-leerlingen op weg naar het gala.
De grote rij leerlingen trok door het centrum van Horst om te eindigen op het Wilhelminaplein.
Toen alle leerlingen met hun voertuig daar aangekomen waren, ging het galafeest van start in café
Blok10.
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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.

Lisanne Schreurs
18 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van veel soorten muziek, maar
als ik dan toch iets zou moeten kiezen,
is dat de muziek van de band Coldplay.
Dit draaide mijn vader vroeger altijd
in de auto tijdens de vakantie. Toen ik
ouder werd, ben ik deze muziek zelf
gaan opzoeken en heb ik ze ook live
gezien op Pinkpop.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Ik ben niet iemand die iets overdreven
romantisch zou doen, daar hou ik
niet van. Laatst heb ik een filmpje
gezien, waar een man op de rand van
een dak zit en er dan vanaf ‘valt’,
zijn vriendin schrikt natuurlijk, maar
als ze naar beneden kijkt, ziet ze hem
liggen op een trampoline met de
tekst ‘Will you marry me?’ Ik zou het
aanzoek dus een humoristisch tintje
geven.

Wat is het slechtste cadeau dat je
ooit gekregen/gegeven hebt?
Toen ik 18 werd hebben een paar vrienden van me een pompoen uitgehold en
daar allerlei viezigheden zoals ketchup
ingestopt. Vervolgens hadden ze er allemaal kleingeld ingedaan en dat moest
ik er dan uit gaan vissen. Maar zelf
heb ik ook een keer een slecht cadeau
gegeven, namelijk een chocolade-pen
waarmee je op een buik kunt schrijven.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken, want ik ben echt een reisfanaat.
Dit zou ik graag na mijn studie willen
doen. Wel zou het dan slim zijn om een
spaarrekening te openen, want het geld
om een wereldreis te maken heb ik nu
nog niet…
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Eten. Dan zou ik natuurlijk wel een
levensvoorraad meenemen. Het grootste deel zou dan bestaan uit pasta. Dat
is mijn lievelingseten, en ik zou dan ook
niet zonder kunnen.

Jubileumactie!

Hoogwaardige
bureaustoel Giroﬂex

Zwitserse kwaliteit, 5 jaar garantie!
Rugleuning verkrijgbaar in 8 moderne kleuren
Normale prijs: 595,00 (levertijd 3-4 weken)

✁

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

299,*

TW)

(incl 21% B

*Actie geldt alleen bij inlevering van deze advertentie
tijdens onze open dagen op 13 en 14 juni 2015

Oﬃce Inspiration Center
Keizersveld 65 – Venray

aan
Lisanne Schreurs

Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik vind het goed dat het is ingesteld,
veel jongeren in Nederland drinken
namelijk te veel. Maar ik vind de
manier waarop nogal krom. Op mijn
zeventiende mocht ik namelijk officieel
geen alcohol meer drinken, terwijl ik
dat het jaar ervoor wel mocht.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat zijn flippo’s. Deze zaten in chipszakken en ik was altijd fanatiek aan het
sparen. Ook had ik een flippo-boek,
waar ik dan alle flippo’s inplakte.
Eigenlijk waren deze dingen nutteloos
en harstikke lelijk, maar ik heb er wel
mooie herinneringen aan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Dat was op school, in de fietsenkelder.
Ik liep de trap op met mijn fiets en toen
ik boven was wilde ik vrolijk op mijn
fiets springen. Helaas sprong ik naast
de trappers en zakte ik door mijn enkels
omdat ik net die dag mijn hakken
aanhad. Mijn hele broek was kapot en

Superdeals:

Unox

Alle soorten, 2 verpakkingen
Uitgezonderd rookworst
0,98 – 6,58 0,49 – 3,29

iedereen lachte me uit.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Dat ik ervoor moet zorgen dat mijn
vriendinnen niet te veel mixdrank drinken. Te veel mixdrank is namelijk geen
goed idee.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik voor sneeuw, omdat ik best
vaak op skivakantie ben geweest. Dit
is mijn favoriete vakantie, omdat ik
skiën helemaal geweldig vind. De zon
vind ik ook fijn, maar ik krijg het al snel
benauwd in de zon.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Dan zou ik willen weten waar ik over 10
jaar ben. Ik wil namelijk een opleiding
tot sportlerares gaan volgen volgend
jaar, maar ik zou dan graag willen weten
of ik dan ook écht sportlerares ben.
Wat zou je nooit weggooien?
Dit zijn de bandjes van Rock Werchter,
dit is een festival in België dat dit jaar
plaatsvindt op 25 tot 28 juni. Ik vind het
een heel tof festival, want de sfeer is
helemaal geweldig en er treden goede
artiesten op. Als ik naar die bandjes
kijk, denk ik aan de leuke tijd die ik
daar gehad heb en nog ga hebben.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Een van mijn vriendinnen vertelde me in
de vierde klas dat ik niet onzeker moest
zijn. Ze zei dat ik gewoon mezelf moest
zijn en dat ik me niets moest aantrekken van wat anderen van me denken.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Mijn kamer opruimen en de vaatwasser opruimen. Mijn kamer is altijd een
enorme bende en ik stel het steeds
maar uit. De vaatwasser uitruimen vindt
iedereen bij ons thuis verschrikkelijk en
ik vind dat ik het ook best vaak moet
doen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dan zou ik in ‘Pirates of the Caribbean’
willen spelen, omdat ik fan ben van
Johnny Depp en Orlando Bloom. Verder
is het gewoon een hele goede film en is
het gefilmd op een toffe locatie.

Coca-Cola

1 + 1 gratis

Alle soorten
2 flessen à 1,5 liter

3,58

2 voor

Geldig van wo 10 t/m di 16 juni 2015.

2,50

Geldopname-automaat aanwezig in de winkel

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Rampscenario
Vorige donderdag aanschouwde ik jongeren die hun
gebruikelijke kledij verruild
hadden voor pakken en jurken,
en die met bijzondere voertuigen zich door Horst begaven:
het gala van het Dendron
College.
Na wat vredig lachen,
zwaaien en discussiëren over
jurken met vriendinnen, schoot
me opeens iets te binnen. Over
een jaar kar ik ook in ongemakkelijke galajurk door het dorp.
En word ik aangegaapt door heel
Horst en omstreken. Slik.
Dat wordt echt een rampscenario. Mezelf kennende, flikker
ik bij het uitstappen keihard met
die hakken en zorgt de zwaartekracht er voor dat mijn gezicht
kennis maakt met de tegeltjes
van het Wilhelminaplein.
Vervolgens betreed ik dan als
een soort Michael Jackson de
rode loper, met mijn gezicht in
dezelfde tint.
Zal je ook nog net zien dat
op die dag extreme weersverwachtingen zijn. Helse regen- en
onweersbuien, waardoor ik in
reddingsboot naar het gala moet
peddelen. Of juist woestijntemperaturen, waardoor ik arriveer
als een transpirerende, gegrilde
visstick. Ook is het goed
mogelijk dat het voertuig het
begeeft.
Om te voorkomen dat ik door
al die gêne noodgedwongen
moet emigreren naar
Verweggistan, zou ik eventueel
in een zorb ball kunnen gaan.
Een reusachtige bal van doorzichtig PVC, waar je als een
hamster in rond kunt rennen.
Dat ding kan over land en zee,
begeeft het niet zomaar en is
lekker origineel. Zo kan ik mezelf
en anderen niet bezeren, tenzij
ik per ongeluk over ze heen rol.
Eén klein probleempje: als
het warm is, ontstaat er waarschijnlijk een soort broeikaseffect in die bal…
Rosanne

20
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Van verouderde soos naar
modern jongerencentrum

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Openingsweekend

Autocrossweekend

vr 12, za 13 en zo 14 juni
Locatie: OJC Cartouche

za 13 en zo 14 juni
Organisatie: ACC De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

Optreden JAG’M

Hoogmis

za 13 juni 22.30 uur
Locatie: Café Boëms Jeu

Dorpsraadsvergadering

zo 14 juni 10.30 uur
Ter ere van: priesterjubileum
Deken De Graaf Woutering
Locatie: Lambertuskerk

wo 17 juni 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Scholeninstuif

Broekhuizenvorst

wo 17 juni 14.00-15.00 uur
Organisatie: HTC Horst

Dorpsraadsvergadering

Dorpsraadsvergadering

do 11 juni 20.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Dörp

do 18 juni 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Slootjesdag
zo 14 juni 10.00-14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vijver ’t Sohr

Lottum

Canix Metal Fest
za 13 juni 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Concert
zo 14 juni 13.30 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: Hoeve De Kolck

De magie van de roos

Wandeling met natuurgids

Kidsconcert

wo 17 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
en Theetuin De Roode Vennen
startplaats: parkeerplaats
Theetuin De Roode Vennen

zo 14 juni
11.00 uur
Locatie: Harmoniezaal

Grubbenvorst
Voorspeelconcert

vr 12 juni 19.00-22.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

Dorpsraadsvergadering
wo 17 juni 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

Horst
Breicafé

vr 12 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Cafeestje Summervibes
za 13 juni 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Pre-party Stereo Sunday
za 13 juni 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange Horst

In korte tijd heeft OJC Cartouche in America de volledige soos verbouwd. Na vijf weken wordt het jongerencentrum aankomend weekend, vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni, feestelijk heropend.

za 13 en zo 14 juni
11.00-17.00 uur
Locatie: Landhuis De Maashof

Meerlo

Open beachvolleybaltoernooi
zo 14 juni
Organisatie: Set Up
Locatie: Peschweg

Melderslo

Smederij geopend
zo 14 juni 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Ruim een jaar geleden begon het
bestuur met brainstormen over het
nieuwe ontwerp. Het begon klein, maar
het plan is uiteindelijk steeds verder
uitgegroeid. Niet alleen het uiterlijk is
aangepast, ook zijn er nieuwe
attributen aangeschaft, zoals een
voetbaltafel en een dartbord. Daarbij is
geluisterd naar de wensen van de
vrijwilligers en de bezoekers.
OJC Cartouche kent twee doelgroepen. Allereerst de jongeren in de
basisschoolleeftijd tot en met achttien jaar. De tweede doelgroep is de
jeugd van achttien jaar en ouder. “De
voornaamste reden dat we verbouwd
hebben, is omdat het interieur sterk
verouderd was. Vanwege grondwaterproblemen is er het een en ander gaan
rotten. We hebben daarom besloten om
alles op te knappen, onder andere om
Cartouche aantrekkelijk te houden voor

de doelgroep”, vertelt vice-voorzitter
Luc Groenen (26).
Het volledige pand is vernieuwd
in vijf weken tijd. “We wilden zo kort
mogelijk dicht gaan. Daarom hebben
we moeten werken met een strakke
planning”, licht Ralf Bouweriks (21) toe.
“De eerste week hebben we de vloeren
eruit gehaald, de tweede week lag de
nieuwe vloer erin. De derde week hebben we aan de wanden gewerkt. In de
vierde week hebben we alles opnieuw
geschilderd en de vijfde week diende
ter afwerking van alles.”
“Het is voor ons een drukke tijd
geweest”, vertelt Patrick Vervoort (20).
“De meesten van ons hebben een
fulltime baan en hebben alles ernaast
gedaan. Dit heeft ons tijd gekost, maar
doordat we alles met circa tien tot
vijftien vrijwilligers hebben gedaan,
hebben we ook veel geld bespaard.”

De financiën zijn bij elkaar gekregen
door fondswerving, een bijdrage van de
dorpsraad en eigen vermogen.
Komend weekend wordt OJC
Cartouche opnieuw geopend. “Er is een
afwisselend programma samengesteld
voor alle doelgroepen.” Jelle Kleuskens
(21): “Op vrijdag staat er een band op
het programma, op zaterdag komen er
bekende dj’s van 3FM en op zondag is
de officiële opening. Tijdens de officiële
opening zijn mensen van alle leeftijden uitgenodigd om vanaf 14.00 uur
te bekijken hoe OJC Cartouche er ‘bij
daglicht’ uitziet.” “We doen dit laatste
vooral om America kennis te laten
maken met het vernieuwde interieur
van Cartouche”, gaat Luc verder. “Door
deze verbouwing en de open dag
hopen we mensen te laten zien dat wij
tegenwoordig een van de modernste
sozen van Horst aan de Maas zijn.”

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Meterik

Dorpsraadsvergadering
do 18 juni 20.30-22.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Swolgen
Bokstock

za 13 juni vanaf 20.00 uur en
zo 14 juni vanaf 14.00 uur
Organisatie: Stichting Bokstock
Locatie: feesttent aan de
Jan van Swolgenstraat

www.bekro.nl

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

Vrijdag 19 juni

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

• Persoonlijk advies van één van onze rollatorspecialisten

n

• Kopje koffie of thee met iets lekkers
• Ruime keus: Maar liefst 20 verschillende modellen!
• Óók speciale / maatwerk rollators!
• Bij de aanschaf van een rollator krijgt u gratis een 1-jarig onderhoudscontract **

JAG’M treedt op bij
Boëms Jeu
Café Boëms Jeu in America organiseert op zaterdag 13 juni een
optreden van JAG’M. De muziek begint om 22.30 uur. De entree is vrij.
JAG’M is een rock-coverband met
een stevig, swingend en breed repertoire. De muziekgroep bestaat uit vier

muzikanten en twee zangeressen, die
voor een avond vol bekende nummers zorgen.

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst
Van 10.00 tot 15.00 uur
* Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. ** Alléén geldig op de rollatortestdag
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Medische Religie
zorg
Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen

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

zondag

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 juni 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Concert op Hoeve De Kolck
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen houdt op zondag 14 juni een concert op Hoeve De Kolck in Broekhuizenvorst.
Dit concert begint om 13.30 uur.

Broekhuizenvorst

Horst

Meerlo

09.45

service 21

Heilige mis

19.15

09.45

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

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

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
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Hoeve De Kolck ligt aan de
Swolgenseweg en is in 1904 opgebouwd op de fundamenten van het
oude kasteeltje dat in vroegere tijden
toebehoorde aan de heren van

Broekhuizen. Het concert heeft dit jaar
een internationaal tintje. Deelnemende
gezelschappen zijn Jeugdorkest BMBM,
Fanfare Sint Martinus, Juliana
Maastricht, Musikverein Walbeck en

Joekskapel Weej zien der Uut Vors &
Brokeze. De presentatie van de
Vrienden van de fanfare en de
kermiscommissie vindt tijdens het
concert plaats.

Meterik
Swolgen

Sevenum

Smeden actief in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 14 juni de smeden actief in de smederij. Het museum is deze
dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Alarmnummer

112

Kinderen kunnen zich vermaken
met een museumspeurtocht, een
miniatuurkermis en oude spelen.

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

Daarnaast is er vanaf nu de
nieuwe expositie Van CVV tot ZON:
100 jaar veiling te zien.

Kijk voor meer informatie over de
activiteiten in het museum op
www.museumdelocht.nl

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

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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Landelijke Slootjesdag
in ‘t Sohr
De landelijke Slootjesdagen vinden dit jaar plaats op zaterdag 13 en zondag 14 juni. IVN de Maasdorpen
organiseert in dit kader op zondag 14 juni van 10.00 tot 14.00 uur de Slootjesdag in ’t Sohr.

Wild Kingdom
Festival ruïne Horst
Energy Productions en Café De Lange Horst werken deze zomer samen
aan een nieuw festival in de gemeente Horst aan de Maas. Het festival,
genaamd Wild Kingdom, vindt plaats op zaterdag 5 september bij de
kasteelruïne in Horst.
Café De Lange en Tim
Timmermans van Energy Productions
zijn al enkele jaren partners. Energy
Productions produceerde eerder al
grote festivals in de regio. “Het
nieuwe festival Wild Kingdom dient
het gat, dat is ontstaan door het
wegvallen van het Alcatrazz en
Birdman Festival, weer op te vullen”,
aldus de organisatie. De minimale
leeftijd voor het festival is zestien jaar.

Wild Kingdom bestaat uit drie
podia rondom de kasteelruïne,
waarbij vooral elektronische muziek
op het programma staat. Daarnaast
wil Wild Kingdom de regio met
elkaar verbinden door ook politici en
ondernemers uit te nodigen in een
VIP-ruimte. Bij de uitvoering van het
festival gaat Wild Kingdom vrijwilligers van de lokale sportverenigingen
inzetten.

Kidsconcert
Harmonie Lottum
De Koninklijke Harmonie Lottum organiseert op zondag 14 juni een
kidsconcert. Het concert is in de Harmoniezaal van 11.00 tot 12.00 uur.
Tijdens de landelijke Slootjesdag
gaan kinderen en hun (groot-)ouders
kijken wat er in het water te vinden
is. Er zijn schepnetjes aanwezig
waarmee kinderen waterdiertjes
kunnen vangen. Daarnaast zijn er
vergrootglazen en microscopen om de
diertjes te bekijken en zijn er

zoekkaarten om te achterhalen welk
waterdiertje er gevangen is. De leden
van het IVN de Maasdorpen helpen de
kinderen door informatie te geven
over de gevangen diertjes en zijn aan
de waterkant aanwezig ter ondersteuning.
De activiteit is bestemd voor leer-

lingen van basisschoolleeftijd en hun
begeleidende ouders of grootouders.
De locatie van de activiteit is de vijver
in ’t Sohr, gelegen tussen Swolgen
en Broekhuizenvorst, waar de Legert
overgaat in de Molenweg. Het wordt
aangeraden de kinderen laarzen aan
te trekken.

Het kidsconcert is een interactief
concert voor en door kinderen.
Kinderen die komen kijken, hoeven
niet op hun stoel te blijven zitten,
maar worden uitgenodigd om me te
zingen, dansen of te spelen op de

muziek. Het kidsconcert bevat onder
andere nummers uit kinderfilms zoals
Jungle Book en Frozen. Kinderen
mogen verkleed komen, bijvoorbeeld
als prinses uit Frozen of als een dier
uit de jungle.
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schilderwerk • beglazing • onderhoud
(06) 51 54 13 13

www.vanwellschilders.nl

