HALLO Horst aan de Maas hét gratis nieuwsblad
A-merken voor outlet prijzen
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ANTRACIET
TERRAS TEGELS 80x80 cm
van @58,80 voor @ 29,95 per m
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(actie loopt de gehele maand mei)
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Spoorstraat 61 • 5865 AG Tienray • T 0478 691212

Welkom op maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-15.00 uur

www.tegel-outlet.com
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Ik word al honderd,
waar gaat de tijd heen?
In het jaar 1911 werd Nelke Huijs, dochter van
timmerman Coumans Theike, geboren. Horst is de
afgelopen eeuw veel veranderd. Nelke heeft beide
Wereldoorlogen meegemaakt, er was nog geen
elektriciteit in huis en ze heeft de eerste auto in Horst
zien arriveren.

Kerkstraat 7 | Sevenum | T 077-467 2929
www.jansen-noy.nl

“Als ze tegenwoordig in mijn tijd
zouden moeten leven, zouden ze dat
denk ik niet kunnen.” zegt Nelke. In
een kamer die volhangt met foto’s en
spulletjes die ze in honderd jaar heeft
verzameld, vertelt Nelke over haar

aankomende honderdste verjaardag:
“Ik kan gewoon niet begrijpen dat ik
al honderd jaar word, dan denk ik:
waar gaat de tijd heen?”
Als geen ander weet Nelke dat
het leven niet altijd over rozen gaat.

Toen ze tweeëneenhalf jaar was
stierf haar moeder. “We waren met
zes thuis en mijn vader bleef zitten
met de kinderen. Ik ben toen in het
Gasthoes terecht gekomen. Mijn oudste zus was toen tien, dus zij kon mij
nog niet verzorgen. Twee jaar later
heeft ze mij toch naar huis gehaald,
toen was ze twaalf.”
Nelke heeft een groot gevoel
voor humor en is dat nog lang niet
kwijt. “Toen ik op de lagere school
zat, zaten we in de klas mussen
te vouwen. ‘Coumans, kom eens
hier’, zei de juffrouw. Ik moest met
een stok op de kaart aanwijzen
waar het Kattegat lag, een zee bij
Denemarken. Ik had geen idee, dus ik
zei: was de kat maar hier, dan had ik
het gat zo gevonden. Daarna moest
ik honderd keer Kattegat schrijven”,
lacht Nelke.
In honderd jaar bouwde ze een
grote familie op. “Ik heb lieve kinderen en kleinkinderen, schrijf dat maar
op! En ook nog veertien superkleinkinderen. Ik ben eigenlijk te vroeg
mijn vriendje tegengekomen indertijd
en dan houdt alles op. Dan worden er
fouten gemaakt.”
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Ik word al honderd, waar
gaat de tijd heen?
Ze lacht er hartelijk bij. Nelke is
getrouwd toen ze zeventien jaar was
en kreeg gauw genoeg twee kinderen.
“Dit is Hallo, maar dat was ook ‘hallo
zeg’! Ik dacht als er toch elk jaar zo
één moet komen.” Daarna had Nelke
even ‘pauze’, haar derde en vierde kind
kwamen twaalf jaar later. Haar oudste
kind is nu 82.
Als je honderd jaar oud wordt,
ken je ook minder leuke perioden.
Zo heeft ze al verschillende familieleden waaronder een kind en kleinzoon verloren. “Daar heb ik toch een
hoop traantjes om gelaten, maar ik
heb het achter me gelaten. Ik heb ook
een hoop plezier beleefd. Mijn eerste
vakantie was naar Zweden, samen met
een schoolvriendin. We wisten allebei
niet waar het lag, maar wat hadden

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

we het fijn daar!” Ze vertelt ook van
die keer dat ze met haar man naar de
wijnfeesten ging. “Ik dronk nooit wijn,
maar mijn man zei dat ik het toch eens
moest proberen. Ik ben toen met de
kruiwagen naar huis gebracht!” Ook nu
lust Nelke nog af en toe een biertje en
koken doet ze ook nog. “Lekker eten
koken kan ik nog hoor, wel heb ik een
poetshulp. Maar ik ga nog niet achter
de geraniums zitten.” Nelke is nog fit,
ze heeft nog gefietst tot ze 95 was.
“De dokter zei dat ik dat toch maar niet
meer moest doen. Als ik zou vallen zou
ik van alles breken. ‘Dan zorg jij maar
voor een kleine Mercedes’, zei ik”
Ze woont nu vijf jaar op het
Kuiperplein en gaat twee keer in de
week naar zorgboerderij Wieneshof.
Naar het bejaardentehuis wil ze niet:
“Daar zitten ze maar wat te zitten en
dat is niets voor mij. Ik hoop dat ik hier
nog een tijdje mag blijven, ik wil nog
wel wat ouder worden!”
Donderdag is Nelke jarig en zondag
is er feest in Café de Lange met een
receptie van 14.00 tot 16.00 uur. “Ik
hoop dat het een fijn feest wordt en
dan zien we wel. En dan laat ze maar
drinken wat ze willen zondag, als ze
de dag erna een zieke kop hebben,
hebben ze dat aan zichzelf te danken”,
lacht ze.

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

film is Marijn Poels. De documentaire
is gebaseerd op getuigenverklaringen
van Noord-Limburgse kinderen van
onderduikouders, die er in de oorlogsjaren 1942-1944 plotseling een Joods
broertje of zusje bij krijgen.

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte

rekening van de aanbieder.

kinderen. Zij vertellen in het boek hoe
zij de onderduiktijd hebben ervaren.
In De Zonnehof werd ook de
ongeveer een half uur durende
documentaire ‘Mijn naam is Max’,
gepresenteerd. De maker van deze

1990 | 2011

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

gemeld. Bij verzuim komen kosten voor

Het uit twee delen bestaande
boekwerk brengt 155 pleeggezinnen
uit Noord-Limburg uitgebreid in beeld.
Het boek bevat, behalve de aandacht
voor de pleegouders van destijds, ook
de verhalen van zo’n veertig joodse

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

dient bij aanlevering expliciet te worden

De belangstelling voor het boek ‘Alsof het ons eigen kind was’ van Fred Roodenburg was groot. Afgelopen
zaterdag- en zondagmiddag konden de bestelde exemplaren worden afgehaald in De Zonnehof in Tienray.

Wij zoeken een
creatief dtp-er/
vormgever m/v

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

naamsvermelding van de fotograaf of auteur

Grote belangstelling voor
boekwerk pleeggezinnen
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Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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KBO Horst viert gouden
jubileum in de Mèrthal
Twee jaar geleden bezochten vijftig Horster senioren per bus de Tweede Kamer in Den Haag. Bij aankomst voor
het gebouw, bleek één persoon van het gezelschap kwijt te zijn. Wat bleek? Hij zat op het toilet toen iedereen de
bus verliet. Korte tijd later kon hij zich alsnog bij het Horster gezelschap voegen. Frans Coenders en Haij Kuijpers
lachen hartelijk over het voorval. Het tripje was georganiseerd door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
afdeling Horst. De vereniging, opgericht in 1961, viert aanstaande zaterdag 14 en dinsdag 17 mei haar gouden
jubileum.

Asperge carré`s
Heerlijke hapjes
voor bij uw feest

HORST • MAASBREE

Haij Kuipers en Frans Coenders zijn trots op de grootste vereniging van Horst
Het uitstapje naar Den Haag was
slechts een van de vele activiteiten
die de Horster KBO voor haar leden
organiseert. “Vroeger sprak men bij de
ouderenbond van de drie k’s. Kaarten,
kienen en keuvelen. Maar we doen
veel meer, al blijven de drie k’s wel
onderdeel uitmaken van ons programma”, zegt voorzitter Frans Coenders.
Hij is al elf jaar bij de KBO en secretaris
Hay Kuijpers al twaalf jaar. Toen ze bij
de KBO in Horst kwamen wilden ze
de vereniging laten groeien. Dat is ze
gelukt want de Horster ouderenbond is
met 1.200 leden de grootste vereniging in Horst. “Een groot deel daarvan is
steunend lid”, voegt Kuipers er aan toe.
Volgens Coenders en Kuipers valt
het niet mee iets te organiseren naar
ieders wens. Een uitstapje naar de
grotten in Zuid-Limburg of België levert
bijvoorbeeld problemen op voor ouderen met een rollator. “Bij elke activiteit
proberen we met zoveel mogelijk
wensen van onze leden rekening te
houden. We beseffen heel goed dat we
het niet iedereen naar de zin kunnen
maken”, zegt Frans.

Elke week
vaste activiteiten
Binnen de vereniging zijn tachtig
vrijwilligers in diverse werkgroepen
actief. “We hebben elke week vaste
items zoals kienen, kaarten, fietsen en
wandelen. Elke veertien dagen is er een
activiteit die geënt is op het seizoen en
dat kunnen diverse activiteiten zijn. Zo
hebben we in de winter meer excursies
en themamiddagen (zoals met kerst
en carnaval). In de zomer hebben we
busdagtochten naar bijvoorbeeld Den
Haag, Hilversum of onlangs nog naar
het Europees Parlement in Brussel.
De ouderen zijn dankbaar voor de
activiteiten en de manier waarop deze
georganiseerd worden”, zegt Coenders.
De twee bestuursleden stoppen, net
als veel commissieleden, heel wat vrije

tijd in de Horster KBO. “Het is allemaal
vrijwilligerswerk en wie denkt dat hij of
zij na z’n pensioen niets meer hoeft te
doen heeft het mis. Er wordt regelmatig
een beroep op de leden van de KBO
gedaan om zich op maatschappelijke
wijze in te zetten en allerlei hand- en
spandiensten voor clubs en verenigingen te verrichten.”, legt Kuipers uit.
“De ‘grijze golf’ kan nog niet gemist
worden”, vult Coenders hem aan.

Een eigen ruimte
is welkom
Waar Coenders en Kuipers enige
moeite mee hebben, is het gebrek
aan een eigen onderkomen voor de
vereniging. “Enkele jaren geleden zou
‘t Gasthoes verbouwd worden met
daarin voldoende plek voor ons, maar
zo’n verbouwing heeft nooit plaatsgevonden. Bij een grote binnenactiviteit van onze vereniging moeten we
derhalve een geschikte ruimte huren en
dat is prijzig. Veel ouderen moeten het
doen met een klein pensioentje en dan

weet je het wel. Andere KBO’s binnen
Horst aan de Maas hebben daarentegen wel een eigen ruimte. Kijk maar
naar Sevenum, Grubbenvorst, Lottum
en Melderslo”, zegt Coenders. Hij blijft
hopen op een eigen ruimte voor de
KBO in Horst en blijft daarom in overleg
met de gemeente. De vereniging is er
volgens hem groot genoeg voor. In elk
geval zo groot dat het jubileumfeest
plaatsvindt in de Mèrthal.
Op zaterdag 14 mei begint de
viering van het jubileum om 18.00 uur
met een eucharistieviering in de Sint
Lambertuskerk. Na de dienst is er een
gezellig samenzijn in de Mèrthal met
medewerking van Jac Craenmehr en de
AMC-Zangers. AMC staat voor Afhang
Meterikseweg Combinatie. Dinsdag
17 mei is er een uitgebreid feestprogramma. Naast diverse sprekers zijn er
optredens van diverse artiesten waaronder buuttereedner Pièrre Cnoops. De
middag begint om 13.30 uur met koffie
en vlaai in de Mèrthal. Om 17.15 uur is
er een uitgebreide koffietafel ter afsluiting van het jubileumfeest.

Fresh Park verhuurt
grond aan Floriade
Het bedrijventerrein Fresh Park Venlo heeft een supplierovereenkomst getekend met Floriade 2012. Het gaat om de verhuur van bijna
35.000 m2 grond van het Fresh Park Venlo terrein dat tijdens de opening
van de Wereld Tuinbouw Expo dienst zal doen als entreegebied voor
Floriade 2012.
De betreffende grond is gelegen
tegenover het Floriadepark, gescheiden door de A73 en de Venrayseweg.
Hier bevindt zich straks Fresh Park
Plaza, bestaande uit een busterminal
en parkeerplaatsen voor de Floriade,
shuttlebussen, touringcars en taxi’s.
Maar ook de fietsparkeerplaats en

verschillende servicepunten zoals
een buschauffeurlounge en rolstoelverhuur zijn hier gesitueerd. Verder
omvat Fresh Park Plaza de kassa’s
voor dag- en groepstickets voor
Floriade 2012. Na de kassa’s zullen de
bezoekers via een brug over de A73
naar het Floriadepark worden geleid.

COMPLETE BARBECUE

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

9

9chts5 p.p.
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GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Geboren 3 mei 2011

Haal kracht uit dat wat was,
om het heden aan te kunnen.

Broertje van Suze
Zoon van
Marleen Hesen en
Jeroen Nabben
Grubbenvorsterweg 57
5975 RA Sevenum

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
vrij plotselinge overlijden van

Sil

Geboren

Sven

6 mei 2011
Esther Camps &
Gertjan van de Pas
Broertje van Marit
Vlasvenstraat 43a
5962 AC Melderslo


Geboren

Nikki

6 mei 2011
Dochtertje van
Gerald en Nancy
Van den Goor-Heinemans
Zwaanen-Heike 14b
5973 PV Lottum
Bloome-Huuske Rosa
is tijdelijk gesloten…..

Mia Adams-Willems
Mia was als vrijwilligster werkzaam in ons museum en als gastvrouw
zorgde zij er voor dat de bezoekers zich thuis voelden.
Wij wensen haar echtgenoot Peter, Tonio en Annelies, Loes en Eric en
de kleinkinderen alle kracht en sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en vrijwilligers van Museum de Kantfabriek.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en het medeleven dat
ons werd betoond na het overlijden en de uitvaart van

Agnes Pouwels – van den Bekerom
Familie van den Bekerom
Familie Pouwels

De zeswekendienst is op zaterdag 14 mei om 18.00 uur
in de kerk van de H. Lambertus in Horst.

Maik
4 mei 2011
Zoon van
Marcel Philipsen en
Jolanda van Megen
St. Jansstraat 21
5964 AA Meterik

Welkom lieve

Lise

6 mei 2011
Dochter van
Susan Beelen en
Maik van Rens
Achter de Pastorie 13
5962 BB Melderslo

Wij zijn blij met de geboorte van

Tijn

26 april 2011
Zoon van
Frank en Loes
Classens
Loevestraat 81
5961 TW Horst

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Vanaf juni worden de officiële bekendmakingen van de gemeente
met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningen en regelgeving in het
nieuwe ‘elektronisch gemeenteblad’ gepubliceerd. Dit elektronisch
gemeenteblad is via de gemeentelijke website te raadplegen en ligt ook
ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek.
Tot nu toe was de gemeentelijke
voorlichtingspagina in Hallo Horst
aan de Maas het officiële publicatiemedium van de gemeente. Voortaan
wordt hierin enkel een klein aantal
bekendmakingen gepubliceerd die
per se in de voorlichtingspagina
gepubliceerd moeten worden.
Ook wordt in de gemeentelijke
voorlichtingspagina elke week een
samenvatting geplaatst van de
bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad terug te
vinden zijn.
Het elektronisch gemeenteblad is door het College van B&W
aangewezen als het enige officiële
publicatiemedium als het gaat om
gemeentelijke bekendmakingen.
In feite is het elektronisch gemeen-

teblad een tekstpagina op internet
waarin alle officiële publicaties van
de gemeente wekelijks bij elkaar
gebracht worden. Deze tekst is via de
gemeentelijke website te bekijken.
Inwoners die geen toegang
hebben tot internet kunnen gebruik
maken van een aantal aanvullende
voorzieningen. Voor een klein aantal
bekendmakingen geldt nog wel
de verplichting om deze ook in de
gemeentelijke voorlichtingspagina te
publiceren. Het elektronisch gemeenteblad biedt echter het volledige
overzicht van de gemeentelijke
bekendmakingen. Op vrijdag 3 juni
zal het eerste officiële elektronisch
gemeenteblad op de website
www.horstaandemaas.nl geplaatst
worden.

I n gezon d e n b rief

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons gewaardeerd lid, Ald Preens en vriend, de heer

Cor Koster
Geboren

Officiële bekendmakingen in elektronisch
gemeenteblad

Zijn inzet en grote betrokkenheid, als Ald Preens en oud-voorzitter,
bij de bloei van onze vereniging zullen wij met dankbaarheid
blijven gedenken.
Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
dit grote verlies te dragen
Bestuur, leden en Ald Preense van
Carnavalsvereniging D´n Dreumel
Horst

ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Rots&Watertraining Sociale weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Fysieke
als mentale weerbaarheid. Informatie
en aanmelding: www.weerbaarworden.nl,
tel: 06 17 05 10 89

Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl

Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst
TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

In Memoriam Cor Koster
Het ging afgelopen week als een schok door onze vereniging. Hoewel
we wisten dat Cor al langer problemen had met zijn gezondheid kwam
het bericht van z’n overlijden toch nog erg onverwacht.
Cor Koster werd op 1 februari
1969 lid van carnavalsvereniging
D’n Dreumel als Prins Cor I en werd
hierna actief binnen de toenmalige buunbouw-commissie van
D’n Dreumel. In 1976 werd Cor
voorzitter van D’n Dreumel. Een
functie die hij 10 jaar met verve vervulde. Onder zijn leiding groeide D’n
Dreumel uit tot een vereniging waar
etiquette en stijl hoog in het vaandel
staan. Cor stelde als voorzitter hoge
eisen aan de leden van de vereniging,
maar niet in het minst aan zichzelf,
en heeft daarmee onmiskenbaar een
grote stempel gedrukt op de vereniging. Na zijn aftreden als voorzitter
in 1986 trad Cor als lid, maar ook als
Ald Preens bewust wat naar de achtergrond. Hij wilde zijn opvolgers niet
voor de voeten lopen. Belangstelling

TUINROZEN te koop. In pot, kunnen
direct geplant. Grootbloemig, trosrozen,
klimrozen, miniatuur, etc. Vanaf euro
2,50 p/st. ZELFBEDIENING
Dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur.
Venweg 5A America
Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl
Te Huur: Ruimte ± 90m2 Tel: 077 398 23 27

voor de vereniging bleef hij echter
onverminderd houden.
Als stichter en uitbater van café
het Centrum hebben we jarenlang
kunnen genieten van het gastheerschap van Cor, maar ook van zijn echtgenote Corrie. Gezelligheid en sfeer
stonden daarbij altijd centraal.
D’n Dreumel heeft Cor leren
kennen als een zeer betrokken en
aimabel mens met humor en vooral
gedrevenheid bij alles waar hij voor
stond. Maar ook als gangmaker ging
hij veelal voorop bij tal van onze
interne activiteiten.
Corrie, kinderen en kleinkinderen,
wij wensen jullie veel sterkte toe.
Laat het een troost zijn dat we samen
treuren om dit grote verlies.
Bestuur en leden van
carnavalsvereniging D’n Dreumel

Gevraagd bonenplukkers/sters vanaf
14 jaar. In de periode half juli t/m
augustus. Tel. 06 55 58 00 90
Alleenstaande werkende man met
zoon (19) en hond (13 maanden en
enthousiast) zoekt een schoonmaakhulp - in eerste instantie voor een grote
voorjaarsschoonmaak en dan wekelijks
regulier - bel 06 50 20 89 30
Op 21 en 22 mei is er in Meterik een
grote 2de hands markt met veel
uiteenlopende spullen. Beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. Americaanseweg 125

Te Koop Pioenrozen €2,- per bos.
Fam Klomp, Nieuwepeeldijk 35, America
Schilder en Stucwerk
Tel: 077 464 13 80
Gevelcoating H. vd Pasch
HEERLIJKE VERSE ASPERGES! bij VERHAEG
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
ASPERGES Kranestraat 38 Horst
Tel: 077 398 65 90 MA t/m VR: 10.00 - Wij hebben een grijs konijn gevonden
12.00 en van 13.00 - 17.00 u ZA: 9.00
in de buurt van ‘t gasthoes.
- 17.00 u, ZO: 11.00 - 12.00 u
Voor infomatie bel 077 398 59 74.
twitter.com/verhaegasperges
Uw kind ontbijt niet (goed)?
Verwen je voeten met een massage.
Probeer het drinkontbijt van Optimaal
Ontspannend en stimulerend. In mei
Vitaal; eenvoudig, zeer gezond èn erg
voor slechts 25 euro. May Proosten
lekker! 06 31 78 03 05 of mail
077 398 61 14 en www.hetstiltehuis.nl
info@optimaalvitaal.com
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Kersverse
natuurambassadeurs
19 Deelnemers van de cursus ’Samen Natuur beleven’ mogen zich sinds afgelopen maandagavond natuurambassadeur noemen. Zij hebben de cursus, die werd georganiseerd door IVN Maasdorpen, Natuur en Jeugd Horst,
Jeugdnatuurwacht Venray en de stichting Mooiland, succesvol afgesloten.

De cursus was het eerste gezamenlijke project van bovengenoemde
organisaties die zich richten op het
versterken van natuur- en milieu-

educatie in de gemeente Horst aan
de Maas en Venray. De cursus bestond
uit achttien bijeenkomsten, waarmee
de organisaties nieuwe ambassadeurs

2 mei
Zondag 2

open

heeft opgeleid. De deelnemers hebben
de cursus succesvol afgerond en kregen
ter bevestiging een certificaat mee naar
huis. De cursus krijgt een vervolg.

maandag dinsdag
woensdag
★ Aardbeien bavaroisetaart
van e 12,35 voor e 10,95
★ Mini stok wit of bruin
4+1 GRATIS

Op zaterdag 7 mei vonden in Lomm de provinciale vaardigheidswedstrijden voor brandweercorpsen plaats.
Tijdens deze wedstrijden werd de vakbekwaamheid van elf regionale corpsen getoetst.

Karin Kunkeler Magneetsieraden
Tel.: 06 83 19 78 22
www.karin-balance.energetix.tv
kk.66@live.nl

AL 30 JAAR!

gasflessen afgesloten dienden worden.
Na een goed verlopen verkenning werd
een vuurhaard op de begane grond
ontdekt. Door deze af te schermen
kon het slachtoffer bereikt worden.
Tot overmaat van ramp hing deze man
aan de stroom in de meterkast.
De kunst was om hem van de
stroom los te krijgen zonder zelf
geëlektrocuteerd te worden. Vervolgens
kon onder dekking van een blusstraal
de kelder betreden worden, waarna de

brand werd geblust.
Door slagvaardig optreden wist het
brandweercorps Horst met een ruime
voorsprong eerste te worden in deze
wedstrijd. De tweede en derde plaats
waren weggelegd voor de corpsen van
Gennep en Susteren.
Het brandweercorps Horst mag nu
door naar de gewestelijke wedstrijd
in Zuid-Nederland op 28 juni. Daar zal
men gaan strijden voor een plek in de
landelijke finale.

7.00 uur

donderdag vrijdag zaterdag
★ Aardbeien schnitte
van e 6,30 voor e 5,90
★ Aardbeien croissants
3+1 GRATIS

Brandweer Horst winnaar
provinciale wedstrijden
in Lomm

Het scenario voor deze
wedstrijd was een melding van een
woningbrand. Bij navraag bleek
dat er brand was ontstaan door
werkzaamheden en dat er één persoon
vermist werd.
Ter plaatse lichtte de bewoner
de situatie toe. De brand woedde in
de kelder en de vermiste persoon
bleek de elektricien te zijn. Tijdens de
verkenning troffen brandweerlieden
een lasapparaat aan, waarvan de

0 tot 1
va n 1 1 . 0

KINDEROPVANG
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Gemeente Horst aan de Maas
gaat speelruimtebeleid harmoniseren
Voldoende en vooral veilige speelruimte voor alle kinderen heeft in Horst aan de Maas een hoge prioriteit.
Binnen de gemeente heeft elke kern in principe speelplaatsen voor de kinderen die al dan niet speciaal als
speelplek ingericht zijn. Maar niet in elke kern is de manier waarop die ruimtes zijn ingericht of worden onderhouden hetzelfde. Verschillend beleid in de voormalige gemeenten Meerlo-Wanssum, Sevenum en Horst aan de Maas
moet worden geharmoniseerd.
Het nieuwe beleidsplan dat
momenteel wordt uitgestippeld
richt zich voortaan op twee leeftijdsgroepen: 4 tot 11 jaar en 12 tot
18 jaar. Voor deze categorieën
worden nieuwe richtlijnen opgesteld.
De bestaande beheers- en onder-

houdsconvenanten worden daarna
volgens deze nieuwe richtlijnen onder
de loep gehouden.
Door het loslaten van de
bestaande regels kan nu meer
maatwerk worden geleverd. Het is
namelijk niet meer zo dat er volgens
vaste regels, op vaste afstanden van
elkaar en gebaseerd op leeftijdsopbouw per definitie een speelplek
komt. Samen met inwoners en
jongeren zal het nieuwe beleid vorm
krijgen. Er wordt hierbij zorgvuldig

gekeken naar de specifieke wensen binnen een bepaalde buurt of
woonkern bij de (her)inrichting van
speelruimten.
Op 1 januari 2012 moet het
nieuwe beleid van kracht worden.
De planning is dat op 17 mei 2011
het conceptbeleid in de commissie
Samenleving wordt besproken en
dat in de tweede helft van 2011 de
bestaande convenanten in overleg,
volgens de nieuwe richtlijnen worden
aangepast.

I n gezon d e n b rief

Aan de inwoners van Sevenum
Zoals jullie wellicht in de wandelgangen gehoord hebben is er een actiecomité opgericht om de overlast van Traffic Port bij de drie betrokken gemeentes
onder de aandacht te brengen. Traffic Port ligt voor twee derde in de gemeente

Voetbalshirts voor
Kameroen
Een aantal voetbalshirts van Sparta ’18 uit Sevenum zijn geschonken aan een dorp in Kameroen. Pastoor Verhaag uit Kessel benaderde
twee familieleden uit Sevenum met de vraag naar voetbalshirts om
deze aan mensen in Kameroen te doneren. Er werd werk van gemaakt
en de stapel shirts met logo werd dankbaar ontvangen. Het verhaal
gaat dat er in Meterik ook nog shirts klaar liggen om naar Kameroen te
gaan. Wellicht kunnen een denkbeeldig Sparta ’18 en Meterik in
Kameroen tegen elkaar spelen.

Peel en Maas en één derde in de
gemeente Venlo. Tachtig procent van
de omwonenden die er overlast van
hebben wonen in de gemeente Horst
aan de Maas. Wellicht dat hier ook
een reden in schuilt dat gemeentes
Peel en Maas en Venlo veel toestaan,
daar zij weinig tot geen bewoners
in het gebied hebben. Er is door ons
bij honderd naaste bewoners een
brief bezorgd met de vraag of men
overlast ondervind van Traffic Port en
de activiteiten daarop. Dat wil zeggen
de steeds zwaardere vliegtuigen (dus

meer lawaai) en met name de race
c.q. driftingactiviteiten die met een
hoop gekrijs van banden en piepende
remmen gepaard gaat. In deze brief
werd de mogelijkheid geboden om het
als bezwaarschrift te ondertekenen en
inleveren. Inmiddels zijn er van de 100
brieven, 75 getekend geretourneerd.
Deze bezwaarschriften zijn bezorgd
bij de drie betrokken gemeentes en
de provincie Limburg in de hoop dat
er gericht actie word ondernomen om
de overlast een halt toe te roepen. We
zullen zien of de bestuurders die drie

jaar geleden bij de oprichting van
Traffic Port zo hard riepen dat dit soort
overlast niet zou plaatsvinden nu ook
hun mond open durven doen.
Wij houden jullie op de hoogte.
Het actiecomité
Indien jullie overlast ondervinden,
gelieve contact op te nemen met de
volgende instanties:
• Handhaving Peel en Maas. Tijdens
kantooruren op telefoonnummer
077 306 66 66. Na 17.00 uur en in
het weekend op telefoonnummer
06 50 87 11 35.
• Overlast vliegverkeer Provinciale
Milieuklachtenlijn telefoon
043 361 70 70.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl
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Dochter verkoopt
winnend lot aan ouders
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Grote middeleeuwse
optocht door
Horst centrum

Het zal je maar gebeuren. Je kind verkoopt als lid van Scouting Horst loten van de Nationale Scoutingloterij
2010. Je besluit er zelf ook een te kopen en dan blijk je de hoofdprijs gewonnen te hebben. Dit overkwam de
familie Gielen uit Horst.

Kasteelpark Ter Horst in Horst staat op 13, 14 en 15 mei tijdens
De Slag om Gelre 1473 in het teken van het Hertogdom Gelre anno 1473.
Een van de hoogtepunten is ‘de blijde incomste’, een optocht van een
paar honderd middeleeuwse figuranten door het centrum van Horst.
Deze optocht vindt plaats op zaterdagmiddag.
Tijdens De Slag om Gelre 1473 is
in het kampement te zien hoe er in
de middeleeuwen werd gewoond,
gekookt, gespeeld, gegeten en muziek gemaakt. Op de handelsmarkt
zijn uitsluitend middeleeuwse voorwerpen, stoffen, kleding, speelgoed,
lekkernijen en andere spannende
producten te koop.

Een levensechte
veldslag

Eefje Gielen is al geruime tijd lid
van Scouting Horst. Vorig jaar verkocht
zij loten voor de Nationale Scouting
loterij. Haar moeder besloot het goede
voorbeeld te geven en kocht een lot
van haar eigen dochter. Het papiertje
werd ’keurig’ opgeborgen in een stapel
paperassen. Haar moeder verkeerde
in de veronderstelling ‘dat ze toch wel
niks zou winnen’.

Maar het lot bepaalde anders.
Bij de trekking van de loterij bleek
dat de hoofdprijs was gevallen op
een lot dat in Limburg verkocht was.
De organisatie van de Nationale
Scoutingloterij ging op verkenning uit
en ontdekte dat Eefje Gielen uit Horst
het winnende lot verkocht had.
Tot grote verbazing van Eefje
bleek dit uitgerekend het lot te zijn

dat ze aan haar moeder had verkocht!
Huize Gielen was in rep en roer,
maar het lot kwam boven water en
de hoofdprijs -een gloednieuwe Fiat
Panda- was inderdaad voor hen.
Op 21 april werd koers gezet
naar Woerden waar de auto door de
lokale dealer werd overhandigd aan de
dolgelukkige familie Gielen.

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Pallet inkoop: Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2010

www.verkoeijen.nl
S L I J T E R I J

Elke woensdag gehaktdag W
EIJS
DRANKENHANDEL
30% kassakorting op alle verse worst en alle soorten vers gehakt

Onderhoud
lease-auto?

ICEERD
GECERTIF

DOOR:

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Tijdens de optocht van middeleeuwse figuranten door het centrum
van Horst op zaterdagmiddag
14 mei om 14.00 uur vinden op
het evenemententerrein in de
Kasteelpark Ter Horst geen activiteiten plaats. Aan de middeleeuwse
optocht doen ridders, jonkvrouwen, hellebaardiers, bazuinblazers,
herauten, valkeniers, waterdragers,
kinderen, paarden, ezeldrijvers,
ambachtslieden, handelslui en nog
veel meer figuranten mee.
Alle deelnemers zijn zorgvuldig
gekleed en gekapt alsof ze zo zijn
weggelopen uit het Hertogdom

Gelre van 1473. Ze vormen daarmee
een kleurrijk gezelschap dat de middeleeuwen in het centrum van Horst
even doet herleven. Een bijzondere
groep die aan de optocht deelneemt
is ‘Het Woud der Verwachting’.
Deze groep staat internationaal
bekend om haar hoogwaardige
uitvoering en refereert aan het
gelijknamige boek van Hella Haasse
dat zich afspeelt in Frankrijk ten tijde
van de middeleeuwen.
Andere hoogtepunten tijdens
De Slag om Gelre zijn de doedag
voor 750 basisschoolleerlingen op
vrijdagmiddag, een echt riddertoernooi op zaterdagavond om 18.00
uur en een levensechte veldslag op
zondag vanaf 14.00 uur waaraan
honderden zwaardvechters, handboogschutters, piekeniers, haakbusschutters en kanonniers deelnemen.
Alle activiteiten tijdens De Slag om
Gelre zijn vrij toegankelijk. Alleen
voor het parkeren van motorvoertuigen moet worden betaald.
Kijk voor meer informatie en het
volledige programma op
www.deslagomgelre.nl

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de aspergetijd.
Het is een traditionele Pinot Blanc die heerlijk fris droog is met
een lange afdronk. Perfect in balans. Ook heerlijk als
er ﬂes
aperitief of bij vis en gevogelte.
€ 6,45 p
ei

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

in m
Doosprijs ,50
€ 32
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Attractiepark Toverland viert 10-jarig jubileum
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2011 viert Attractiepark Toverland haar 10-jarig jubileum. Sinds het park in 2001
haar poorten opende is het enorm gegroeid. De bezoekers van het attractiepark worden tijdens het jubileumweekend getrakteerd op tien magische momenten.
Attractiepark Toverland opende
op 19 mei 2001 voor het eerst haar
poorten voor het publiek. Het concept
bleek een groot succes en in 2004 werd
dan ook een tweede hal geopend,
genaamd Magic Forest. In deze hal
maakten de bezoekers kennis met een
spectaculaire bobsleebaan, boomstamattractie en vele andere gezinsattracties. Buiten werd nog een wereldprimeur op achtbaangebied geopend,
namelijk de Booster Bike.

Ruim 4 miljoen
bezoekers
Eind 2007 opent Toverland haar
‘paradepaardje’ Troy, de grootste,
snelste, hoogste en langste houten
achtbaan van de Benelux. In 2008
besluit Toverland dat het tijd is om haar
naam nog maar eens waar te maken
met de opening van het Toverhuis. In
dit magische huis vliegt de magie je
om de oren, bezoekers kunnen met
een toverstaf in de hand op zoek naar
verborgen magische effecten.
In 2010 breidde het park uit met
de Paarden van Ithaka en Scorpios, een
schipschommel. Tevens is Toverland in
dat jaar verkozen tot beste attractiepark

van Nederland door het consumentenprogramma TROS Radar. In tien jaar zijn
er ruim 4 miljoen bezoekers de poorten
van Toverland gepasseerd. “We mogen
trots zijn dat wij in ons 10-jarig bestaan
zoveel bezoekers een betoverende
dag hebben mogen bezorgen” aldus
directeur Caroline Maessen. Dit jaar
viert Attractiepark Toverland haar
tiende verjaardag met een betoverend
jubileumweekend en een verbouwing
van de eerste hal. De hal, het Land van
Toos, wordt geheel gethematiseerd
waardoor de beleving nog groter wordt.

Tien magische
momenten
in het park
Met het 10-jarig jubileum pakt
Attractiepark Toverland groots uit. Op 3
en 4 juni worden de bezoekers getrakteerd op tien magische momenten in
het park.

Een betoverend
jubileumweekend
Bezoekers ontmoeten de groene
fee van Medusa’s World die alle

VERDELLEN

Mind & Body Care

feesttenten
verhuur

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!

www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

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

bomen van de Magic Forest tot leven
brengt. De theateract ‘Elfenfluister’
brengt de bezoekers in de bijzondere
wereld van elfen en eenhoorns. De
eenhoornpaarden lijken rechtstreeks
uit een fantasiewereld te komen. De
nar heeft eigen gedachtes en één
talent… de clown uithangen!
Het Rad van Fortuin staat garant

voor een spannend spel en er worden
magisch mooie prijzen weggegeven.
De tafelgoochelaar probeert alle bezoekers van de wijs te brengen, met
veel onverklaarbare magische trucs.
Hypnotiseur Patrick PickArt brengt in
een spectaculaire show vrijwilligers
uit het publiek onder hypnose om zo
de wisselwerking tussen het bewuste
en onbewuste te demonstreren.
In 2010 presenteerde Toverland
Events het succesvolle theaterconcert
‘It’s a kind of Magic’. De bekendste

hits uit deze show zullen live ten
gehore worden gebracht, een muzikale belevenis voor het hele gezin.
Ook aan de smaakpupillen is
gedacht, de bezoekers kunnen
proeven van overheerlijke hapjes
en betoverende cocktails. Artiesten
brengen een warm schouwspel met
hun adembenemende vuuract. Op
beide dagen wordt het knalfeest
afgesloten met een magische vuurwerkshow, het perfecte einde van een
betoverende dag.

Proef keukenafval in Meterik
en Sevenum
Het dagelijkse afval bestaat voor een groot gedeelte uit plastic verpakkingsmateriaal en voedselresten. Het
plastic afval kan aangeboden worden bij het Plastic Punt in Horst. Het keukenafval daarentegen kan nog niet
apart worden aangeboden. Doordat dit bij het restafval wordt verbrand is de afvalstoffenheffing onnodig duur.
Bovendien kan uit keukenafval
groene energie worden gewonnen.
Daarom gaat de gemeente Horst
aan de Maas een keukenafvalproef
organiseren waarbij het keukenafval
gescheiden dient te worden aangeboden.
De keukenafvalproef start
maandag 30 mei in de bebouwde

kom van Meterik en in de wijk Het
Luttel in Sevenum. Aan de hand van de
resultaten die de proef oplevert, wordt
bekeken welke inzamelmethode het
meest geschikt is voor alle woonkernen
van de gemeente. Om de proef goed
te laten verlopen werkt de gemeente
nauw samen met de dorpsraden van
Meterik en Sevenum.

Er worden drie informatieavonden
georganiseerd om de proef nader
toe te lichten. Belangstellenden zijn
welkom op woensdag 18 mei in het
Multifunctioneel Centrum in Meterik
of op donderdag 19 of woensdag
25 mei in Gemeenschapshuis De
Wingerd in Sevenum. De informatieavonden beginnen om 19.30 uur.
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De Blokhut uit Lottum legt nadruk op sociaal aspect

Buurtvereniging bestaat
veertig jaar

Buurtvereniging De Blokhut uit Lottum bestaat veertig jaar. Het ledenaantal van De Blokhut is over de afgelopen
jaren vrij constant gebleven. Het is een van de oudere buurtverenigingen uit het Rozendorp.

Nu óók 20 mei

Asperge-avond

reserveren gewenst

tel: 047 869 23 56

www.eethuisbram.nl

Swolgen

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

WWW.MENNENKEUKENS.NL
René Breukers en John Claessen, de twee kartrekkers van buurtvereniging De Blokhut
Buurtvereniging De Blokhut is op
19 maart 1971 opgericht. De vereniging
dankt haar naam aan pastoor Kerbosch.
Deze Lottumse parochieherder liet
in 1945 een blokhut bouwen tussen de huidige Hombergerweg en
Ulsheggerweg. Het houten gebouw was
bestemd voor Jong Nederland Lottum.
Secretaris Breukers: “De Blokhut leek
ons dan ook een passende naam voor
onze buurtvereniging. Een herkenbare
naam waarbij elke Lottumer wist om
welke buurt het ging.”

Activiteiten
op sociaal vlak
De vereniging organiseerde in
die beginjaren behoorlijk wat activiteiten voor haar leden. “Zo bouwden
we met de buurt een carnavals-

Collecte
Hegelsom
De gezamenlijke collecte van
Hegelsom heeft mede door de
inzet van alle vrijwilligers geleid
tot een opbrengst van 5.450,22
euro. De opbrengst is als volgt
over de goede doelen verdeeld.
Prinses Beatrix Fonds
Hartstichting
MaagLeverDarm St.
Fonds verst. gehandic.
Brandworden Stichting
Alzheimer Nederland
Astma Fonds
Rode Kruis
KWF Kankerbestrijding
Reuma Fonds
Epilepsie fonds

418,85 euro
608,52 euro
486,24 euro
464,93 euro
423,34 euro
463,07 euro
438,74 euro
460,21 euro
771,22 euro
461,89 euro
453,21 euro

wagen en namen daarmee deel aan
de Gekke Maondigsoptocht. Ook
namen we als buurtvereniging deel
aan de Rozenfeesten en regelden
regelmatig uitstapjes. Busreisjes
naar Bobbejaanland, de Efteling en
Phantasialand zijn daar enkele voorbeelden van”, zegt Breukers. In 2004
organiseerde De Blokhut de boerenbruiloft, één van de grotere activiteiten
die door De Blokhut werd geïnitieerd.

Het ledenaantal is vrij
constant gebleven
De laatste jaren werd de animo
om als buurt gezamenlijk ergens aan
deel te nemen minder. Voorzitter John
Claessen: “We zijn een kleine buurtvereniging en zo moesten we stoppen met het bouwen van een eigen
carnavalswagen. Wel helpen sommigen
van De Blokhut met het bouwen van
een carnavalswagen voor een vriendenclub. In veel gevallen zijn ze daar
dan ook lid van. Het verschil tussen
een buurtvereniging en vriendenclub is
dat een vriendenclub is niet gebonden
hoeft te zijn aan een buurt. Je kunt uit
Broekhuizen of Horst komen en toch bij
een Lottumse vriendenclub horen. Een
buurtvereniging is er voor de buurt of
wijk waar men woont en stemt haar
activiteiten daarop af.”

Trapveldje voor
buitenactiviteiten
De veranderende activiteiten
binnen buurtvereniging De Blokhut
bleek geen effect te hebben op het
ledenaantal.
“Leden van De Blokhut die
verhuizen naar een ander deel van
Lottum mogen lid blijven van onze
buurtvereniging. Dat geldt echter alleen als er in die andere buurt geen

officiële buurtvereniging is. Deze regel
wordt ook toegepast als men naar
een ander dorp verhuist. “We hebben nu 164 leden en dit aantal blijft
de laatste jaren vrijwel gelijk. Veel
reclame maken of naar buiten treden
als buurtvereniging doen we niet. Onze
activiteiten binnen de buurtvereniging
richten zich met name op het sociale
vlak. Zo brengt een bestuursafvaardiging van De Blokhut een bezoekje aan
leden met een communicantje, een
gouden huwelijkspaar, een geboorte
of sterfgeval. We informeren wel
vooraf of zo’n bezoekje op prijs gesteld
wordt en komen pas wanneer wij als
buurtvereniging een kaartje mochten
ontvangen”, zegt Breukers. Voor de
jeugd wordt er jaarlijks een fietstocht
met barbecue, een Sinterklaasactiviteit
en jeugdkienen georganiseerd. Alle
buitenactiviteiten vinden plaats op het
trapveldje achter de bejaardenhuisjes
aan de Ulsheggerweg.

Feestbrunch
op zondag
Op het trapveldje vindt op zondag
29 mei ook het jubileumfeest plaats.
De dag ervoor, op zaterdag 28 mei
gaan de aangemelde kinderen van de
buurt naar Sevenum voor een dagje
Toverland. Een dag later staat er een
brunch op het programma. De inloop
daarvan is vanaf 10.30 uur. Na de
feestbrunch is er nog een gezellig samenzijn tot in de namiddag. “Daarvoor
zijn buurtgenoten, oud- buurtgenoten met kinderen en kleinkinderen
uitgenodigd, inclusief partner”, voegt
Claessen er aan het eind van het interview nog toe.
Voor meer informatie betreffende
het jubileumfeest kan men contact
opnemen met René Breukers, telefoon
077 463 19 96.

Mennen Keukens is opgericht in 1978 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf welk
bekend staat om haar betrouwbare kwaliteit en service. De showroom van Mennen
Keukens is in Liessel gevestigd. Hier staan ca. 30 keukens, badkamermeubelen en
kastenwanden gepresenteerd, van nostalgisch tot modern. Alle producten worden
volledig op maat gemaakt.
Werken bij Mennen Keukens betekent teamspeler zijn binnen een informele en ondernemende organisatie. Iedereen in het bedrijf levert zijn belangrijke bijdrage in het totale proces. Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, maar ook gezelligheid
en collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Uiteraard wordt de inzet van
onze medewerkers goed beloond met een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Kortom, tal van redenen die het werken bij Mennen Keukens aantrekkelijk maken.
Dus, …. waar wacht je op ?
Voor onze showroom in Liessel zijn wij op zoek naar een fulltime

VERKOPER en LEERLING VERKOPER
Functieomschrijving:
Voor deze functies zoeken wij gedreven collega’s met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De verkoper begeleidt de klant bij het maken van een ontwerp voor een
nieuwe of te renoveren keuken. De verkoper maakt de offertes en orderbevestigingen
en zorgt voor een correcte opvolging hiervan.
Wij bieden:
Een leuke functie binnen een enthousiast en hardwerkend team. Je draagt zorg voor
het zelfstandig verkopen van keukens. Door middel van het computerprogramma Pytha teken je de keukens volledig voor de klant uit. Uiteraard gebeurt dit gedurende
en na een gedegen inwerkperiode. Wij bieden uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Functie-eisen:
Een opleiding op minimaal MBO niveau 4. Voor de functie van verkoper heb je enige
jaren ervaring in de verkoop, bij voorkeur in de keukenbranche. Voor beide functies is
het van groot belang dat je technisch inzicht hebt. Je houdt van hard en doelgericht
werken. Het is belangrijk dat je creatief en zeer nauwkeurig bent. Je bent sociaal en
klantgericht. Je bent bereid om op vrijdagavond, zaterdag en enkele koopzondagen
te werken.
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Ingrid Vollenberg.
Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd in een van deze functies? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie met CV vóór 27 mei 2011.
Je kunt je sollicitatie sturen naar:
Mennen Keukens B.V.
T.a.v. Ingrid Vollenberg / P&O
Banmolen 17, 5768 ET MEIJEL
Tel. 077-3998850
Of per e-mail: ivollenberg@mereno.nl
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Groente uit ’eigen’ tuin
Het eten van biologische en verantwoorde voeding wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Hoe kun je beter
in de gaten houden of groente wel op een goede manier wordt gekweekt dan met een eigen moestuin.
In februari begint het echte werk.
Moniek van Hirtum: “Dan is het tijd
om de grond om te spitten en de
compost of mest in te werken. Als
het niet te veel vriest, kun je begin
maart al beginnen met het zaaien van
raapstelen, radijs en spinazie of het
planten van opgekweekte plantjes,
bijvoorbeeld sla of broccoli. Zorg wel
dat je de plantjes nog even afdekt
tegen de nachtvorst. Als je zaadjes hebt
gekocht, is het in het begin verstandig
om de verpakking goed te lezen. Daar
staat altijd goed op beschreven hoe en
wanneer je de zaadjes moet planten.”

Voorjaar

Niet in kurkdroge
grond planten

Maaike Kruijt en Moniek van Hirtum
hebben waarschijnlijk de grootste
moestuin van Horst aan de Maas. Aan
een zijweg van de Witveldweg tussen
Horst en Grubbenvorst ligt
’De Vrije Akker’, de biologische
zelfoogsttuin van de beide dames.
De tuin is een tussenweg voor mensen
die zelf geen tijd of ruimte hebben
voor een eigen moestuin maar wel
willen zien hoe hun groenten, kleinfruit
en kruiden worden gekweekt en het
allemaal zelf willen oogsten. Het werk
wordt gedaan door Kruijt en Van Hirtum
die beide bijna fulltime in hun tuin te
vinden zijn.
De twee tuinders kennen elkaar
van een stage tijdens hun studie
biologische landbouw. Hoewel De Vrije
Akker pas voor het tweede seizoen
open is, hebben ze al volop ervaring
met het verbouwen van gewassen.
Voor de mensen die zelf aan de slag
willen gaan met een moestuin hebben

ze daarom wel wat tips.
Net als met zoveel zaken, begint
een goede moestuin met een goede
voorbereiding. In de winter zorg je
ervoor dat de tuin leeg en onkruid vrij
is en ga je nadenken over de indeling
van de tuin. Volgens Maaike Kruijt is
het verstandig om de tuin in te delen
in ongeveer zes verschillende vakken,
ieder voor een ander soort gewas en
deze ieder jaar door te schuiven. “Zo
voorkom je dat er ziektes ontstaan.
Daarnaast vullen sommige gewassen
elkaar aan. Zo hebben koolsoorten veel
mest nodig, maar zorgen peulvruchten
juist voor een heel rijke grond.” Ook
ruimte is een belangrijke factor.
Aardappels en pompoenen hebben
veel ruimte nodig, terwijl erwten en
bonen juist de lucht in groeien.

Verpakking
goed lezen

En dan is er nog de regen. We
klagen altijd dat het zoveel regent in
ons land, maar de afgelopen weken
waren bijzonder droog voor de tijd van
het jaar. “Zaad heeft vochtige grond
nodig om te kunnen ontkiemen”,
vertelt Maaike Kruijt. “Daarom is het
goed om niet in kurkdroge grond te
planten en voor het zaaien eerst even
met de gieter de grond vochtig te
maken.” “Als je een volkstuin hebt,
kijk je gewoon goed naar wanneer
de anderen bijvoorbeeld gaan
beregenen”, vult Moniek van Hirtum
haar collega aan. “En verder is het een
kwestie van door schade en schande
wijs worden.”
Mensen die het planten en
verzorgen van de groente aan
anderen willen overlaten kunnen voor
meer informatie terecht op
www.devrijeakker.nl Als je echt
de stoute schoenen wilt aantrekken,
is er bijvoorbeeld
www.makkelijkemoestuin.nl, waar
stap voor stap wordt uitgelegd hoe
je aan de slag gaat met je eigen
moestuin of het boekje ‘Ecologisch
tuinieren voor beginners’ te bestellen
via www.velt.be

Familie Jacobs
Op zoek naar?
“Nieuwe tuinmeubels. We willen een nieuw zitje.”
Voor in welke tuin?
“We hebben een redelijk kleine tuin met een terras, zwembad en
borders, afgezet met stenen. Er staat ook een klein boompje in. Eerst
stond er wel een grotere boom, maar opeens zaten er barsten in de
garage en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben ook nog een
kleine vijver. Als decoratie staan er een windwijzer en een
terraskachel.”
Kleur in de tuin?
“Veel groen en paarse en roze bloemen. Ook nog wat wit, maar geen
geel, daar houden we niet zo van.”
Hoe ziet je ideale tuin er uit?
“Onze ideale tuin zou iets groter zijn, met meer gras voor de kinderen
om op te spelen. We hadden eerst wel wat meer gras, maar daar viel
te weinig zonlicht op.
Favoriete bloem of boom?
“Hortensia’s!”
Favoriete bezigheid in de tuin?
“Zo min mogelijk eigenlijk! In de tuin werken is niet mijn favoriete
bezigheid. Gezellig met bezoek in de tuin zitten wel.”

PERKPLANTEN

VERSLEIJEN OIRLO
Tuin- en
Parkmachines

•

Klimplanten

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Deze week:
Surfinia’s voor € 0,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
Molengatweg 4, Horst

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077-3982922/06-54306964

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Elektrische fietsen steeds populairder

Fietsen met een constant duwtje in de rug
Fietsen met hulp van een (elektro)motor had jarenlang een stoffig imago. Die tijd is echter voorbij en er worden
tegenwoordig bijna net zoveel elektrische als ’gewone’ fietsen verkocht.

voor mensen van boven de zeventig,
maar de doelgroep wordt steeds jonger.
Er zijn stiekem veel mensen die een
lichamelijk ongemak hebben wat het
fietsen lastiger maakt. Voor hen kan
zo’n fiets een hulpmiddel zijn om toch
80 kilometer te kunnen fietsen. Ook
zijn er mensen die graag willen gaan
fietsen maar zich niet kapot willen
trappen. Ik verwacht zelfs dat over een
aantal jaren de schooljeugd op een
elektrische fiets naar school gaat.”

Accu opladen op je
kamer

Op dit moment heb je bij de
aanschaf van een nieuwe fiets grofweg
drie keuzes: een fiets zonder elektromotor, eentje met een motor die met

je ’meetrapt’ of een model waarbij
de elektromotor al het werk van je
overneemt. Alhoewel de laatste optie
misschien aanlokkelijk klinkt, verkoopt

Geert Rijs in zijn fietswinkel in Horst
vooral modellen met alleen trapondersteuning. Geert Rijs: “Tien jaar geleden
was een fiets met elektromotor iets

De prijs van een elektrische fiets
varieert tussen de 1.500 en 2.500 euro.
De belangrijkste keuzes die je kunt
maken zijn voor- of achteraandrijving,
de actieradius die kan variëren tussen
25 en meer dan 100 kilometer en of
de accu in het frame is weggewerkt of
afneembaar is. Als de fiets een losse
accu heeft, zit deze vaak onder de bagagedrager. De keuze voor wel of geen
losse accu is niet alleen een esthetische.
Rijs: “Zonder accu is de fiets al gauw
vier of vijf kilo lichter. Daarnaast heeft
niet iedere fietsenstalling bij een hotel
of flat een stopcontact om de accu op te
laden. Een losse accu kun je in dat geval
meenemen en in je kamer opladen.”

Altijd even wennen
“Het fietsen met een elektrische
fiets is altijd even wennen. Het geeft
je een gevoel alsof je constant een
duwtje in de rug krijgt”, aldus Rijs.
Ook voor de fietsverkoper is er met
de komst van elektrische fietsen het
nodige veranderd. Het belangrijkste
gereedschap is niet meer de steeksleutel, maar een computer. Bij een
servicebeurt of reparatie wordt de
fiets met een kabel aan de computer
gekoppeld en kan de reparateur
precies zien hoe de fiets wordt
gebruikt. “We raden onze klanten
altijd aan om één of twee keer per jaar
de fiets te brengen voor een onderhoudsbeurt. Bijna altijd is er nieuwe
software beschikbaar voor de fiets
waardoor de motor nog beter gaat
werken of de accu beter wordt benut.”
Door de extra techniek op de fiets is
het volgens Geert Rijs niet verstandig
om zelf al te veel reparaties aan de
fiets uit te voeren. “Een band plakken
kan nog wel, maar haal nooit zelf het
wiel waar de motor aan zit los. De kans
is groot dat hij het bij het terugplaatsen
niet meer doet. En je hebt het wel
over een fiets van zo’n 2.000 euro, dus
dat tientje dat je daarmee bespaart is
nauwelijks de moeite.”

Linders
Linders

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06
5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel:
06
53
22
54
25
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

Voor meer info zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (130 srt.), Buxus,
(bijz.) vaste planten, bodem
bedekkers v.a 0,85, heesters,
grassen en bamboe.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag
van 9.30-16.30 uur of bel:
0640327108/ 0774653283

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Al 15 jaar een begrip in de regio!

Te koop

verse aardbeien

Maandag t/m zaterdag
van 8.00 - 18.00 uur
Aardbeienbedrijf
P. Sijbers
Campagneweg 26
Meterik
06-36156472

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

(Alleen eigen voorraad en op=op)

voor tuin

Aanplantgarantie
•••Aanplantgarantie
Sierbestrating
• Sierbestrating
•• Sierbestrating
Sierbestrating
Al 10
10
jaar
een
begrip
in de
de
regio!
Al
begrip
in
regio!
Al 10
jaarjaar
eeneen
begrip
in de
regio!

AANBIEDING!!!
Div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00 of 10 voor € 27,50
ALLE HOSTA’S 30% Korting!!

Uw ideale partner

• Tuinonderhoud
Uwveelzijdige
veelzijdige• Tuinonderhoud
Uw
Tuinrenovatie
•••Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
• Tuinrenovatie
Uw
veelzijdige
Uw
veelzijdige
hoveniervoor
voor • Tuinaanleg
•••Tuinrenovatie
Tuinaanleg
Tuinrenovatie
hovenier
hovenier
voor • Tuinontwerp
hovenier
Tuinaanleg
•• Tuinaanleg
Tuinontwerp
uw
tuin
Tuinontwerp
uw
tuin
•••Tuinontwerp
Aanplantgarantie
• Aanplantgarantie
uw
tuin
uw
tuin

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl
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Beste Weber BBQ specialist van Nederland!
Elke
zondag
open

Weber gas
BBQ Q220
met luxe onderstel
en thermometer.
voor
Van 439,9,OP = OP

38

Weber gas
BBQ Q200

d
o
o
g
l
e
e
F

met verbeterd onderstel!

slechts
OP = OP

299,-

www.leurs.nl
Straelseweg 370 Venlo | 077 321 60 00

Tuindeskundigen
Een rustpunt in de tuin
Jack Cox van vijverspeciaalzaak
Vijverflora in Swolgen heeft van zijn
hobby zijn beroep gemaakt: “Een
stukje water brengt leven in je tuin:
de vissen natuurlijk, maar het trekt
ook vogels en insecten. Mensen zijn
over het algemeen geïnteresseerd in
het mysterie water. Er zijn heel veel
verschillende vijvers en verschillende
wensen, bij ons moet niets, alles mag.”
Het afgelopen decennium zag Jack,
die zijn bedrijf gaat uitbreiden met zeeen zoetwatervissen, een groeiende
interesse in koikarpers. “Toch is dat
aantal weer een beetje teruggezakt.
Het houden van koikarpers zet de vijver
op z’n kop. De kwaliteit van het water
daalt als je er niet genoeg aan doet
en die kwaliteit hooghouden is juist
het belangrijkst. De laatste tijd willen
mensen met hun vijver terug naar
de natuur, een biologische vijver met
eenvoudige vissen.”
Bij Vijverflora in Swolgen zijn

Vijvers – Gonny en Jack Cox van Vijverflora in Swolgen
alle soorten vijvers mogelijk, maar
wat is de ideale vijver voor Jack?
“Een rustpunt in de tuin, waarin de
dieren zich prettig voelen. Zo logisch
biologisch mogelijk.”

Nog een tip voor vijverliefhebbers: Houdt rekening met planten,
mineralen, bodemmateriaal enzovoort.
De kwaliteit van het water is bepalend
voor de vijver en vissen.”

Geen enkel boeket is standaard

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
geraniums hang en staand € 0,59

alle soorten groen
te en fruitplanten
al
voor € 0,10 per st
uk. Chrysanten st
ekken
pus 2.2
grote winterharde palmen trachycar
voor € 149,meter hoog, dikke stam van € 295,Lavendel € 0,49 per stuk

een grote hangpot voor € 7,95
en nog veel meer kuipplanten

gratis een tuinplan laten

maken

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

Annemie Janssen is bloembinder
bij Witveld Bloembinders. De Horster
bloemenwinkel staat in de omgeving
bekend om het samenstellen van
boeketjes voor elke gelegenheid. Het
losgebonden boeket wordt dan ook het
vaakst verkocht volgens Annemie.
“Geen enkel boeket is standaard.
Er zijn bijvoorbeeld geen vaste
combinaties, je kunt alles proberen.
Iedereen zoekt voor elke gelegenheid
wat anders en heeft daarin ook nog
een andere smaak. Toch zijn sommige
bloemen geschikter voor de ene
gelegenheid dan voor de andere. Bij een
geboorteboeket gebruik ik wat fijnere
bloemen. Is iemand geslaagd, dan moet
het spetteren: groots en kleurrijk.”
Annemie is zelf langzaam in het
bloemenvak gegroeid. Tulpen blijven
haar favoriete bloemen. “Ik zou zo niet
één boeket kunnen noemen dat ik
gemaakt heb wat ik echt heel speciaal
vond. Ik ben eigenlijk blij met elk mooi
boeket dat de winkel uitgaat. Daar ben
ik trots op, daar wil ik graag mijn eigen
sticker op plakken.”
Boeketjes – Annemie Janssen van Witveld Bloembinders

Het ontstaat vanzelf
Nu alle tuinen weer volstaan met
prachtige bloemen is bloemschikken
een populaire bezigheid. In Horst aan
de Maas kan op verschillende plaatsen
een workshop gedaan worden. Ook
Karin Wijnen van Bloem & Zo in
Melderslo geeft workshops bloemschikken. Het bloemenwinkeltje, dat
nu ruim een jaar bestaat, heeft losse
bloemen, boeketten en sierstukjes.
Voor ieder wat wils.
Karin: “Het leukst van bloemschikken is dat iedere dag anders is. Je
werkt steeds met andere materialen
omdat ze seizoensgebonden zijn. Bij
het kleurgebruik kun je zo ook rekening
houden met het seizoen: Met Pasen
gebruik je geel en nu met Moederdag
bijvoorbeeld veel rood. Paars is de
laatste tijd ook erg in trek!”
“De trend van nu is het gebruik van
een kamerplantje in een sierstuk. Ook
zie je iets strakkere stukken, waar ,wol

Bloemschikken – Karin Wijnen van Bloem & Zo in Melderslo
of vilt in gebruikt wordt. De staafboeketjes doen het ook altijd wel goed.
Zelf vind ik tulpen en rozen erg mooi.”
Het combineren van natuurlijke
materialen is niet iets wat iedereen

vanzelfsprekend kan. Karin: “Je hebt
wel een beetje aanleg voor vorm en
kleurcombinatie nodig. Ik weet voordat
ik iets ga creëren niet hoe het eindproduct wordt, dat ontstaat vanzelf.”
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Op zoek naar?
“Bloemetjes voor in de bloembakken, van alles wat.”
Voor in welke tuin?
“Een patio. Ik heb borders met plantjes en veel bloembakken die ik nu
dus ga vullen.”
Kleur in de tuin?
“Allerlei!”
Hoe ziet je ideale tuin er uit?
“Zoals hij nu is vind ik hem prima. Hij is hartstikke onderhoudsvriendelijk met veel kleurige bloemen.”
Favoriete bloem of boom?
“De roos is toch wel mijn favoriet. Die heb ik ook in mijn tuintje.”
Favoriete bezigheid in de tuin?
“Een beetje ‘knommelen’, maar vooral relaxen en ontspannen.”

Het voorjaar is al een tijdje bezig. Tijd om de ramen en deuren eens wijd open te gooien en een grote
voorjaarsschoonmaak te houden. Hier een aantal tips, trucs en grootmoeders weetjes.
In het voorjaar wil je al het stof het
huis uit. Je kunt gordijnen en dergelijke stomen, maar je kunt ook een
heleboel zelf. Luxaflex kun je prima
wassen in de badkuip bijvoorbeeld,
daarna drogen met een badhanddoek.
Wittere gordijnen krijg je door een
zakje bakpoeder aan het waspoeder
toe te voegen. Twee of drie Steradent
bruistabletten (voor het kunstgebit)
bij de was doen werkt ook prima,
de gordijnen zullen witter dan wit
worden. Deze bruistabletten werken
ook prima om koffieaanslag uit de kan
te verwijderen. Is er bij het wassen per
ongeluk een papiertje achtergebleven?
Dit geeft irritante snippers en pluisjes.
Was het nog een keer met een oude
panty: de pluisjes zullen aan het nylon
blijven hangen. Grootmoeders tip voor
dekbedden drogen: stop een paar
schone tennisballen in de droger erbij
en je dekbed wordt weer lekker luchtig.
Na het poetsen kunnen je handen
flink stinken. Strooi wat zout over je
handen en was ze hiermee. Voila, geur
verdwenen. Deze tip geldt ook voor
uien snijden. Poetsdoekjes kunnen ook
nog wel eens gaan stinken. Leg het
doekje drie minuten in de magnetron
op ongeveer 900 watt en de geur is
verdwenen.
Met het voorjaar komen ook
de beestjes letterlijk aanwaaien.
Ingedroogde insecten op de autoruit
kun je makkelijk weghalen door er
natte kranten op te leggen. Zorg wel
dat de kranten in de schaduw liggen.
Na een uurtje wrijf je de insecten er
binnen een paar seconden van af.
Afspoelen met koude thee kan ook,
hierdoor blijven de vliegjes langer weg

van ramen en ruiten. Muggen hou je
op afstand door een halve citroen met
kruidnagels in de kamer te zetten.
Kauwgom op de mooie houten
vloer? Deze plekken kun je volgens
grootmoeder het beste insmeren met
tandpasta. Daarna zachtjes met een
doekje wegwrijven. Heb je overigens
kauwgom in je haar? Smeer het dan in
met pindakaas: dat maakt de kauwgom zacht en vet, zodat je deze
gemakkelijker kunt verwijderen.
Een houten krakende vloer of trap
kan erg irritant zijn. Je lost dit op door
een bakje met heet water een nacht
te laten staan met een stuk zeep. De

zeep is hierdoor voor een gedeelte
opgelost in het water. Met dit water
wrijf je met een doekje goed de
houten traptreden in en je bent verlost
van het gekraak.
Ramen wassen is met het stoffige
voorjaar ook een kwelling. Wassen
met Calgonit (5 milliliter op een
emmer water) is een goede optie om
je ramen te reinigen. Ammoniak of
spiritus aan het water toevoegen helpt
ook, maar is erg milieuonvriendelijk.
Een ui in vieren snijden en bij je water
doen is een natuurlijkere oplossing.
Je zult daarna twijfelen of je nog wel
ramen hebt.

25% korting*
op jacks

* tenzij anders aangegeven

Annie Janssen

Grootmoeders tips voor
de voorjaarsschoonmaak

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Voorjaar
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Regen uit de grond
Het weer was heerlijk de afgelopen weken, maar voor de planten in de tuin ontbrak er toch iets: regen. Tijd om
de natuur een handje te helpen en zelf de tuin te beregenen. Met een beetje tuin is het al aardig wat werk om zelf
met het gietertje rond te gaan. Misschien toch eens tijd voor een regeninstallatie?

Eddy Schattevoet
Op zoek naar?
“Hout voor een zelf te bouwen schuurtje.”
Voor in welke tuin?
“Een tuin met heel veel terras, wat struikjes en een groot overdekt
zwembad. Er staan een paar kleine boompjes en een pruimenboom
die aan is komen waaien. Ik heb ook een beeld in de tuin, van twee
mensen die elkaar omarmen. Eerst had ik wat meer groen, maar toen
dat te veel rotzooi gaf heb ik maar een groot terras aangelegd.”
Kleur in de tuin?
“Wat paars, geel en roze.”
Hoe ziet je ideale tuin er uit?
“Een tuin met veel zitplaatsen. Dan kan ik kiezen of ik in de zon of in
de schaduw wil zitten zonder de stoelen mee te hoeven slepen:
dan hoef ik alleen mezelf te verplaatsen!”
Favoriete bloem of boom?
“Zo’n mooie grote treurwilg aan een grote vijver, maar daar heb ik
helaas geen plaats voor.”
Favoriete bezigheid in de tuin?
“Zwemmen en lekker lui genieten.”

Volgens hovenier Wilfred Veldpaus
uit Sevenum is het vooral bij grotere
tuinen verstandig om bij de aanleg van
een tuin goed na te denken over de
beregening. Veldpaus: “Bij een grote
tuin leggen we als het kan de leidingen
onder de grond en sluiten we daar de
sproeiers op aan. Je krijgt dan vaste
sproeiers die boven de beplanting uit
steken. Bij gazons wordt vaak een
zogeheten pop-upsproeier gebruikt.
Als die niet wordt gebruikt, zit hij in de
grond, maar zodra er druk op de leiding
komt, steekt hij boven het gazon uit”,
aldus de Sevenumse Hovenier. Voor
mensen die geen vaste sproeiers in

hun tuin willen, is er ook een optie.
Veldpaus: “Je kunt ook verdeeld over de
tuin een paar punten maken waar een
buisje omhoog komt. Op dat aansluitpunt kun je dan zelf een sproeier met
slang aansluiten.”
De ondergrondse leidingen worden
over het algemeen zo’n 50 à 60 centimeter diep gelegd. “Dat wordt vooral
gedaan om ervoor te zorgen dat je met
het werken in de tuin niet direct op de
leiding stuit. Ondanks de diepte is het
geheel niet vorstbestendig en moet
je in de winter altijd het water van de
regeninstallatie halen, anders kunnen
leidingen en sproeiers kapotvriezen”,
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Het adrar kb eh eer! SCHRIK voor de
OPLOPENDE HYPOTHEEKRENTE ??
wagenp

LEES DAN VERDER!
De verkoper van deze leuke woning levert de koper
van zijn huis een VASTE RENTE van 5% gedurende
een looptijd van maar liefst 27 jaar!

* Dit aanbod laat je toch niet zo maar lopen! *

Vakgarage Gommans & de
Wit
HORST, Groenewoudstraat 16
Gezellenbaan 8 |Goed
5813onderhouden
EA Ysselsteyn
(L)
tweekapper
in het Centrum van Horst,
met
een
eigen
parkeerplaats
en garage, die nu in gebruik
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
is als berging en bijkeuken, met zolder. Woonkamer (24 m2),
www.gommansendewit.nl
moderne keuken, 3 slaapkamers met badkamer en vlizotrap

naar grote zolder. Betegelde tuin van ca. 36 m2, pal op het
Zuiden! Dus heerlijk genieten van de zon! En wil je mensen
zien? Binnen 2 minuten lopen zit je op een terras op
het Wilhelminaplein!

Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.
Meer info en brochure op

www.groenwonen.nl

tipt Wilfred Veldpaus. Bij grotere tuinen
wordt meestal geen gebruik gemaakt
van leidingwater maar van een eigen
waterput. De capaciteit van een dergelijke put is vaak groter dan die van de
waterleiding en voor het verbruik hoeft
niet te worden betaald.
Volgens Jan van den Bekerom van
Bekro in Horst, gespecialiseerd in het
aanleggen van putten en pompen, kun
je binnen de grenzen van Horst aan de
Maas vrijwel overal een put slaan voor
het oppompen van grondwater. “Hoe
diep je moet graven is echter afhankelijk van de geologische toestand van
de grond. De aarde is in zeven dagen
geschapen, maar wij waren er niet bij.
Anders hadden we wel verteld waar
het grondwater moest komen”, grapt
Van den Bekerom.
Naast de diepte is ook de kwaliteit van het grondwater een onzekere
factor. Iets waar veel tuinliefhebbers
niet op zitten te wachten is ijzer in het
water, ook wel roestwater genoemd.
Volgens Van den Bekerom is dat water
niet schadelijk voor de planten, maar
het geeft bruine plekken. “Wij kunnen
van tevoren nooit garanderen dat er
geen ijzer in het water zit omdat het
ijzer pas vrij komt als er boven de
Vakgarage Gommans & de Wit
grond
zuurstof
bij komt.
In onze
Gezellenbaan
8 | 5813
EA Ysselsteyn
(L) geT 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
meente
kunnen
we
echter
uit
ervaring
www.gommansendewit.nl
wel redelijk inschatten of dat wel of
niet het geval is.”
De kosten voor het laten aanbrengen van een put liggen rond de 450
euro. De prijs van de pompinstallatie
varieert, afhankelijk van de wensen
van de klant. Van den Bekerom: “Het is
een aardige investering, maar als het
een paar jaar zo droog is als nu, dan
heb je de hele installatie binnen enkele
jaren terugverdiend.”

t!
mobilitepilete
i
n
r
e
t
n
Uw par es voor uw com
Het adr rkbeheer!
wagenpa

er
n
t
r
a
p
w
U
eit!
t
i
l
i
b
o
m
in res voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Laat uw weiland

GRATIS
injecteren/
bemesten!

Bel: 06 181 164 80
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’t Brugeind begint restaurant de Bourgondiër
Een stoofpotje, een sateetje of een runderlapje ’t Brugeind of een andere keuze gegarneerd met groente of
rauwkost en bijgevoegd een aardappelgarnituur. Sport- en zalencomplex ’t Brugeind in Meerlo begint aanstaande
zaterdag in een van hun zalen, de Bourgondiër, een restaurant.

gekomen omdat de vraag naar hun
zelfgemaakte koude schotel steeds meer
toenam. Bij de bruiloften en partijen die
het echtpaar regelmatig in ’t Brugeind
verzorgt, staat Gertie in de keuken om
deze specialiteit te maken. “We kregen
soms op vrijdag de vraag om een dag
later onze ambachtelijke lekkernij te
leveren.” Dat was niet realiseerbaar,
maar met een restaurant hebben we
meer mogelijkheden”, zegt Twan.

Rollen en snollen

“We hebben de zaal gerestaureerd,
door er bijvoorbeeld een eikenvloer in
te leggen. Het is nu meer dan alleen
een vergaderzaal”, aldus eigenaren
Twan en Gertie Kleeven. Ze hebben
ervoor gekozen om voor het hoofdmenu

niet meer dan 14,50 euro te vragen.
Het nieuwe restaurant biedt plaats aan
32 personen en de keuken is geopend
op vrijdag, zaterdag en zondag van
17.00 tot en met 20.30 uur. “Aanstaande
zaterdag is onze eerste proefavond.

BIJ ONS VINDT U MODE VOOR DAMES EN HEREN,
VOOR JONG EN OUD, SLANK EN EEN MAATJE MEER.
En voor een goed en eerlijk advies.
Graag tot ziens bij Henk en Lies Cox van Lico Fashion.

De zaal is af, de tafels zijn gedekt,
Gertie staat in de keuken en ik ben er
ook helemaal klaar voor”, aldus Twan.
Samen met zijn vrouw heeft hij besloten
om deze extra service te bieden.
Twan en Gertie zijn op het idee

’t Brugeind is een sport- en
zalencomplex met café, waar
Twan en Gertie ook verschillende
buitenactiviteiten organiseren, zoals
klootschieten, boeren- en frisbeegolf. In
het gebied van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum kunnen gasten een
arrangement boeken waarbij ze sportief
bezig zijn en tussendoor genieten van
een lekkere maaltijd. De deelnemers
fietsen 20 of 40 kilometer en passeren
halverwege ’t Brugeind om van hun
hoofdgerecht te genieten. Daarna
vervolgen ze hun weg. “Wij hebben
dit arrangement rollen en snollen
genoemd”, aldus Gertie.
In sport- en zalencomplex zetelen
tal van verenigingen, zoals diverse
sportclubs, maar ook zangverenigingen.
“In de sporthal kunnen bijna alle
zaalsporten worden beoefend. Alleen
een potje basketbal is niet mogelijk”,
zegt Twan. Elke week maken diverse
basisscholen uit Meerlo, Tienray,

Rits Kapot???

Swolgen en Blitterswijck gebruik
van het sportcomplex, dat acht jaar
geleden gedeeltelijk werd opgekocht
door de gemeente Horst aan de Maas.
“Wij hebben nu niets meer met de
verhuur van dat gedeelte van het
complex te maken. Dat regelt de
gemeente voortaan. Zij wilde alle
verenigingen dezelfde subsidie en
faciliteiten kunnen bieden”, zegt Gertie.
“Dat vonden wij een prima oplossing.
Wij hebben met de verhuur niets meer
te maken”, zegt Twan.

Carbootsale
Het relatief rustige zomerseizoen
betekent voor Twan en Gertie niet
dat ze het rustiger aan gaan doen.
Tal van activiteiten hebben ze al
gepland. Zo is in het weekend van
29 mei op de parkeerplaats en op de
doodlopende straat rondom ’t Brugeind
een carbootsale. Dit is een evenement
waarbij particulieren tussen 08.30
en 16.00 uur hun gebruikte spullen
afkomstig van zolder en garage vanuit
hun kofferbak verkopen. “Dit evenement
organiseren we later dit jaar nog twee
keer”, aldus Twan. Op deze manier
probeert het echtpaar er alles uit te
halen om het complex zo efficiënt
mogelijk te exploiteren. “Samen met
tal van activiteiten en ons nieuwe
restaurant krijgen wij nog meer te
maken met mensen die altijd goede
zin hebben. Dat vinden we leuk aan dit
werk”, aldus Twan.

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

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis

www.licofashion.nl

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum
Tel. 077-4670520

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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SEP PEETERS OIRLO B.V.
Uitzendorganisatie
www.seppeeters.com
SEP Peeters Oirlo B.V. is een professionele uitzendorganisatie die in
hoofdzaak medewerkers van Poolse afkomst uitzendt naar diverse
bedrijven. Wij zijn op zoek naar een:

Allround medewerker M/V, fulltime
Functie-eisen:
• Kennis van de Duitse en Engelse taal (Poolse taal is een pré)
• In bezit van het autorijbewijs
• Goede contactuele eigenschappen
• Automatiseringskennis, goede kennis/ervaring met Excel + Word
• Stressbestendig, flexibel, accuraat en collegiaal
Functieomschrijving:
• Uitvoeren van onderhouds- en controlewerkzaamheden
op onze woonlocaties
• Verzorgen van de huisvestingsadministratie m.b.t. de certificering
• Informeren, instrueren en begeleiden van uitzendkrachten
• Correspondentie verzorgen met Poolse contacten
• Onderhoud en beheer van de website
Voor meer informatie zie www.seppeeters.com of bel 0478 571860.
Sollicitaties vóór 22 mei per post of per e-mail aan:
SEP Peeters Oirlo B.V., t.a.v. Theo Peeters, Hoofdstraat 25c,
5808 AS OIRLO, e-mail: theo.peeters@seppeeters.nl
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‘Visie of Visioen?’ belooft
spektakel
Op woensdag 1 juni 2011 vanaf 19.15 uur organiseert Ronde Tafel 160 Venray-Horst het seminar ‘Visie of Visioen?’.
Voor de elfde maal op rij vindt er
een seminar plaats in de Schouwburg
te Venray. De organisatie heeft een
gedreven spreker weten te strikken:
Adjiedj Bakas. Na de unieke presentatie
van Bakas zal cabaretier en trainer Paul
Smit op geheel eigen wijze en met een
aardige dosis humor op het inspirerende verhaal van Bakas ingaan. Het
seminar wordt jaarlijks georganiseerd
met als uitgangspunt de inzameling
van geld voor een goed doel. Dit jaar
gaat de opbrengst onder andere naar
Erato Muzikaal Contact uit Horst. Deze
stichting organiseert muzikale optredens in een vijftiental zorginstellingen

in de regio Venray-Horst.
Adjiedj Bakas werd verkozen tot
‘Trendwatcher van het Jaar 2009’.
Het innovatieblad ‘Sprout’ riep hem
uit tot één van de vijftig invloedrijkste Nederlanders onder de 50 jaar.
Het NIMA, de branchevereniging van
marketeers, heeft hem uitgeroepen tot
de belangrijkste trendwatcher onder de
vaderlandse marketeers.
Bakas schreef diverse bestsellers
over de toekomst, die onder andere
in Nederland, de VS, China, Brazilië en
Engeland verschijnen. Hij is provocerend maar altijd positief. Deze Europese
toptrendwatcher gaat aan het publiek

van de Ronde Tafel vertellen hoe ‘2020
er echt uit ziet’ en gaat in op thema’s
als vergrijzing, de multiculturele
samenleving, spiritualiteit, social media
en natuurlijk ondernemen. Ronde Tafel
160 Venray-Horst is een initiatief van
jonge ondernemers en werd opgericht
in 1984. De Ronde Tafel kent achttien
leden, gelijkelijk verdeeld over de regio’s Horst en Venray. Voor het seminar
zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
Ze zijn te bestellen via www.rt160.com
De prijs per kaart bedraagt 69 euro.
Voor meer informatie: Bart van der
Sterren, Ronde Tafel 160 Venray-Horst,
06 10 55 50 35.

Beleef de Zeesweg
In het buitengebied van Sevenum vindt op zondag 22 mei ‘Beleef de Zeesweg’ plaats. Een bijzonder initiatief
waarbij een aantal ondernemers, gevestigd aan de Zeesweg, de deuren van het bedrijf open zet en zodoende het
publiek een blik achter de schermen gunt.
Men kan onder meer een kijkje
nemen bij het agrarisch bedrijf van de
familie Janssen, waar asperges -‘limburgs trots’- verkoopklaar worden gemaakt. Bij Passie voor Vis wordt uitleg
gegeven over het kweken en roken
van paling en hoveniersbedrijf Wilfred

Veldpaus zet op zijn beurt de deuren
van de showtuin open. Bovendien
wordt de gelegenheid geboden om
de privétuin van Wilfred en Esmeralde
Veldpaus te bezoeken. Op dezelfde
locatie wordt door Chris Verstappen
van Verstappen Landschapsonderhoud

& Boomverzorging een presentatie
gegeven over het vakkundig snoeien
en rooien van bomen. De Zeesweg is
uitstekend per auto of fiets bereikbaar
en er is voldoende parkeergelegenheid
bij de verschillende locaties. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Veel herinschrijvers
nieuwe Limburgse
woningsite
De website www.thuisinlimburg.nl is inmiddels ruim twee maanden
in de lucht. Sinds 1 maart bieden acht Limburgse corporaties op deze site
hun totale woningaanbod aan. Met gemiddeld ruim 3.500 bezoekers per
dag heeft de nieuwe website al flink wat bekendheid.
De acht corporaties stuurden
gezamenlijk aan 33.000 woningzoekenden die bij hen geregistreerd
zijn een brief om ze te informeren
over het nieuwe zoeksysteem.
Inmiddels heeft ongeveer 45% van
deze groep zich als woningzoekende
heringeschreven. Volgens aangesloten corporatie Wonen Limburg is
dat een prima resultaat. In de loop
der jaren hebben veel mensen zich
ingeschreven, een groot aantal van
deze mensen is inmiddels niet meer
op zoek naar een woning.
Het nieuwe woningaanbodsysteem kent meerdere zoekmodellen, zodat beter maatwerk mogelijk
is. Zo is er het aanbodmodel, het
optiemodel, het direct te huur
model, het lotingmodel en het koopmodel. Iemand die de tijd en een
specifieke woonwens heeft, kan zich
bijvoorbeeld het beste vinden in het
optiemodel. Hij of zij neemt dan een
optie op woningen die nog bewoond
zijn. Zodra een dergelijke woning

vrijkomt is degene met de oudste
optieneemdatum aan de beurt.
Voor starters is het lotingmodel
interessant waarbij iedereen gelijke
kansen heeft. Het direct te huurmodel is bedoeld voor mensen die
snel een woning nodig hebben en
minder eisen stellen. De meeste
woningen worden echter nog steeds
verhuurd via het aanbodmodel waarbij de inschrijfduur bepalend is.
Herinschrijven met behoud
van de opgebouwde inschrijfduur
bij Wonen Limburg of een van de
andere deelnemende corporaties
kan nog tot 1 juni 2011 op
www.thuisinlimburg.nl
De deelnemende corporaties
aan Thuis in Limburg zijn: Wonen
Limburg, Wonen Zuid regio NuthValkenburg en Parkstad Limburg,
Woningstichting Voerendaal,
Woningvereniging Ubach over
Worms, Hestia groep, Woonpunt,
Woningstichting Land van Rode en
Woningstichting Simpelveld.

van Hout&Janssen
meubelen Liessel

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat van
modern tot klassiek en lifestyle,
seniorenmeubelen en een ruime keuze
aan relax-fauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen,
zonweringen, vinyl, vloerbedekking,
pvc vloeren, laminaat, houten vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief meten,
vakkundig hangen en leggen
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277
www.vanhoutenjanssen.nl

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

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

Voor
haar:

Volop
leuke
tunieks

Voor
hem:

Grote keuze
in Herenoverhemden
korte mouw

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)
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Bakkerij Broekmans op RTL4
Topkok en televisiepersoonlijkheid René Pluijm bracht onlangs een
bezoek aan Bakkerij Broekmans uit Panningen om opnames te maken voor
het RTL4-televisieprogramma ‘Lekker weg aan tafel’. De bakkerij heeft ook
een vestiging in Horst.

Starters in de regio
Bedrijf

Gertie Mooren
pedagogische praktijk
/ rouw- en verliesbegeleiding
Eigenaar Gertie Mooren
Adres
van Myrlaerstraat 26
Plaats
Meerlo
Telefoon 06 23 77 66 70
E-mail
gertiemooren@
online.nl
Website www.gertiemooren.nl
Sector
hulpverlening/
coaching
Start
april 2011
Activiteiten
In de praktijk van Gertie
Mooren komen vooral kinderen
en jongeren die individuele
begeleiding nodig hebben omdat
ze worstelen in een rouwproces
of met problemen die zij ervaren
naar aanleiding van de scheiding
van hun ouders.
De praktijk is ook bedoeld
voor gezinsbegeleiding bij ziekte
of overlijden van een dierbare.
Gertie Mooren geeft speciale
trainingen ’Gedeeld Verdriet’
voor lotgenoten, zowel bij verlies
van een dierbare als kinderen
van gescheiden ouders. Deze
kunnen zowel in de praktijk als
op locatie (bijvoorbeeld op
school) plaatsvinden.
Verder geeft Gertie lezingen
en workshops ’op maat’ (thema
naar behoefte) voor iedereen die
betrokken is bij het welzijn van
kinderen en jongeren in verliessituaties, bijvoorbeeld voor
scholen, kinderopvang, verenigingen en begrafenisondernemingen.
Daarnaast zijn kinderen of
jongeren en hun ouders ook
welkom voor alle voorkomende
pedagogische problemen zoals
(faal)angst, heimwee, plotselinge gedragsverandering
etcetera.
Doelgroep
Iedereen. Op de eerste plaats
kinderen en jongeren die op
welke manier dan ook een
verlies hebben meegemaakt en
daardoor moeite hebben om de

draad van het leven weer op te
pakken. Maar ook volwassenen
zijn van harte welkom.
Op de tweede plaats behoren
alle betrokkenen bij bovenstaande mensen tot de doelgroep.
Middels lezingen en workshops
wil Gertie Mooren bijdragen aan
bewustwording voor de problemen die rouwenden kunnen
hebben, en de mogelijke
ondersteuning die betrokkenen
daarbij kunnen geven. Niet
alleen de eerste dagen na het
verlies, maar vooral ook de lange
weg daarna.
Erkenning van problemen in
een vroeg stadium leidt tot
minder problemen later.
Onderscheidend vermogen
Gertie Mooren heeft naast de
studie pedagogiek een Post-hbo
studie ’Omgaan met verlies’
gevolgd, speciaal voor begeleiding aan mensen in verliessituaties in de breedste zin van het
woord.
De praktijk van Gertie Mooren
is erg op de behoefte van de
cliënt gericht: flexibel in werktijden, dus in de regel geen lange
wachttijden voor een afspraak.
En flexibel wat betreft locatie:
begeleiding vindt naar de wens
van de cliënt plaats in de praktijk
of op locatie (bijvoorbeeld bij de
mensen thuis).
De praktijk van Gertie Mooren
wil drempelverlagend zijn.
Daarom is in de maand mei en
juni het eerste (intake)gesprek
gratis en verdere vrijblijvend.
Tevens worden vragen die per
mail aan haar gesteld worden
door kinderen, jongeren of
ouders die problemen hebben in
een verliessituatie, door Gertie
Mooren kosteloos en zonder
verdere verplichting binnen drie
dagen beantwoord. Datzelfde
geldt voor personen of instanties
die bij deze mensen betrokken
zijn en niet goed weten hoe ze
naar hen toe het beste kunnen
reageren.

In elke aflevering staat een familie,
die iets te vieren heeft, centraal.
De familie onderneemt een drietal
activiteiten in een bepaalde regio en
aan het einde van de dag verzorgt
René Pluijm een feestelijk diner, dat is
samengesteld uit de beste ingrediënten
en lekkernijen uit de streek.
Typisch voor onze regio zijn vlaaien
en, in deze tijd van het jaar, de asperges.
Speciaalzaak Bakkerij Broekmans
weet deze twee Limburgse streekproducten op bijzondere wijze te
combineren. Dat heeft de aandacht van
de samenstellers van het programma

Lekker weg aan tafel getrokken en daar
is men bij Broekmans bijzonder trots
op.
Net als de consumenten verheugen
01 zich ieder voorjaar op de
ook bakkers
10de asperge. Volgens Thijs
komst van
Broekmans, eigenaar van Bakkerij
Broekmans, is de asperge een product
met specifieke eigenschappen, waarmee een bakker zijn vakmanschap kan
bewijzen. Bakkerij Broekmans heeft
een viertal aspergeproducten in het
assortiment; de aspergekruier, de aspergecarré en –flap en een quiche met
aspergevulling.
Hij onderschrijft het devies van

René Pluijm: “Doe zo min mogelijk
met een zo hoogwaardig mogelijk
ingrediënt.” Dit resulteert in kwalitatief
hoogwaardige producten met behoud
van de echte smaak van asperges.
Bakkerij Broekmans is genomineerd
voor de landelijke verkiezing ‘Bakker
met Ster’, waarbij 1, 2 of 3 sterren
uitgereikt worden. Deze verkiezing
vindt plaats op 14 mei in Eindhoven.
Broekmans gaat er voor strijden dat
de nominatie daadwerkelijk in een prijs
wordt omgezet.
Het programma Lekker weg aan
tafel wordt uitgezonden op zondag
22 mei om 17.30 uur bij RTL4.

cultuur 01

Munckhof opnieuw
beoordeeld als
Best Managed Company
Munckhof Groep uit Horst is voor de derde maal beoordeeld als een van de Best Managed Companies van
Nederland. De organisatie is derhalve ook benoemd tot Requalified winnaar.
Om kans te maken op de titel Best
Managed Company worden er door
de organiserende partijen, Deloitte,
VNO-NCW, Management Team, de KvK
en TiasNimba, uitgebreide analyses
uitgevoerd op de genomineerde
bedrijven. De competitie richt zich op
ondernemingen in Nederland binnen
het groot- en middenbedrijf. Tijdens
bedrijfsbezoeken worden verschillende
disciplines en kenmerken van de bedrijven onder de loep genomen.
Een onafhankelijke jury maakt
vervolgens op basis van de rapporten
een selectie van de winnende ondernemingen.
Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof is blij met het winnen van de

prestigieuze prijs: vooral omdat het de
derde keer is dat Munckhof de titel in
de wacht heeft gesleept, is men extra
trots deze weer een jaar te mogen
voeren.
Munckhof heeft volgens de jury de
prijs gewonnen door een optimale balans in onder meer de pijlers strategie
& beleidsvorming, organisatie & processen en mensen & cultuur. Deze pijlers
liggen bij Munckhof op hetzelfde hoge
niveau wat een belangrijke basis vormt
voor de stabiliteit en het toekomstperspectief van de organisatie.
Met het winnen van de Best
Managed Company-titel sluit Munckhof
een periode af die gekenmerkt
wordt door het binnenhalen van vele

opdrachten, prijzen en certificaten.
Door continu innoveren weet men de
kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Dit streven heeft Munckhof
de afgelopen periode veel gebracht.
Het bedrijf is sinds enkele maanden
ISO14001 gecertificeerd en beloond
met de Best Business Travel Agency
Award van Airberlin.
Voorts hebben circa 100 taxichauffeurs de interne MBO2-opleiding
succesvol afgerond en is de organisatie
officieel vervoers- en travelpartner van
de Floriade geworden.
Munckhof Groep omvat 26 bedrijven, die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. De organisatie
telt in totaal 800 medewerkers.

Ad ve rtorial

Kindermiddag
Phicoop Shopping
Center Sevenum
Bij gelegenheid van haar 40 jarig bestaansjubileum organiseert Phicoop Shopping Center diverse activiteiten voor haar klanten. Naast een heilige mis en het muziekfeest is er ook gedacht aan de jeugdige klantjes.
Op woensdag 25 mei 2011 organiseert Phicoop een grandioze kindermiddag in de Wingerd in Sevenum.
Hiervoor zijn alle basisschoolkinderen van de Gemeente Horst aan de
Maas en omgeving uitgenodigd.
Ze kunnen op deze middag
deelnemen aan een heleboel leuke
activiteiten, die zowel voor de jongste
kinderen aantrekkelijk zijn, maar die
ook zeker de wat oudere basisschoolkinderen zullen weten te boeien!
Zo kunnen de kleintjes zich laten
schminken, terwijl de groteren het
misschien stoer vinden om een coole
glittertattoo te laten zetten. Ballonnenclown Pip & Saartje zal voor de
kinderen de mooiste ballonfiguren
in elkaar draaien. Er is een grote
binnenspeeltuin waar alle kinderen
tot 12 jaar naar hartenlust in kunnen
ravotten. Zijn ze dan nog niet moe,
dan kunnen ze zich uitleven op

het springkussen, of ze kunnen mee
swingen op de muzikale spelletjes
van discotheek Ietsje Anders. Er zal
een professionele fotograaf aanwezig
zijn die de kinderen portretteert; deze
foto’s zijn op een later tijdstip gratis af
te halen bij Phicoop.
Er kan de hele middag gekleurd
worden aan grote kleurtafels. Onder
de mooiste kleurplaten worden aan
het einde van de middag leuke prijsjes
verloot. En dan zijn er nog meer mooie
prijzen te winnen: er staat namelijk een
tafelvoetbalspel en een reuze vierop-een-rij. Nadat de jeugd hierop met
elkaar de strijd aan is gegaan, worden
ook deze spellen onder de deelnemers
verloot! Dus misschien staat die grote
voetbaltafel of dat reuze vier-op-een-rij
spel ’s avonds wel op jouw slaapkamer!

En natuurlijk geldt; wie jarig is
trakteert. Dus worden er ook lekkere
traktaties uitgedeeld op dit veertigste
verjaardagsfeest van Phicoop.
Kom daarom allemaal samen
met je vriendjes en vriendinnetjes
van school, of met je broertjes en
zusjes naar deze middag. En breng
gerust je ouders of je opa en oma
mee, zij zijn ook van harte welkom
op ons feest!
Wat moet je verder nog weten?
Het is dus op woensdag 25 mei
2011 van 14.00 tot 16.00 uur in De
Wingerd in Sevenum.
En zowel de toegang als deelname aan alle activiteiten is geheel
gratis! We zouden het heel erg leuk
vinden als je dit feest samen met ons
komt vieren.
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GEPLUKT

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

Peter Roosenburg
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Niet alleen agrariërs wachten op regen, ook mensen die minder
afhankelijk zijn van het weer. Iemand die van buien houdt is Peter
Roosenburg uit Broekhuizen. Voor onweersbuien met donder en bliksem
komt hij zelfs zijn bed uit. Deze week wordt de 55-jarige Peter Geplukt.
Hij woont samen met zijn twee jaar jongere echtgenote Marianne aan de
Veerweg in Broekhuizen. Het echtpaar Roosenburg heeft vier volwassen
kinderen: drie zoons en een dochter.

Fan van onweer en
zware buien

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Naast het huishouden besteedt
hij ook veel aandacht aan zijn kleinkinderen. En ook in het onderhouden
van zijn tuin zit veel tijd. De import
Broekhuizenaar is een echte natuurliefhebber. Hij kijkt graag naar in de
omgeving voorkomend wild. Van
wandelen in de omgeving kan hij
genieten en hij leest graag een goed
boek. Romans leest hij meestal niet
al spreekt Shogun van James Clavel
hem wel aan. Onweersbuien en stormen vindt hij al van jongs af aan iets
geweldigs. “Hoe zwaarder een bui met
flink wat ontladingen, hoe mooier ik
het vind”, zegt hij. Ze mogen hem voor
een pittige onweersbui zelfs midden in
de nacht wakker maken.
Over wonen in Broekhuizen zegt
hij: “Het is een klein dorp waar het

Bosse bollen
Benodigdheden:
Soezen beslag:
80 gram boter
2 dl water
100 gram bloem
4 eieren
zout
Vulling:
1 zakje vanille suiker
5 dl gezoete slagroom
Glazuur:
150 gram poedersuiker
1 eetlepel slagroom
40 gram chocolade reep
Bereiding:
· De boter met het water en het
zout al roerend aan de kook
brengen;
· in een keer alle bloem erbij roeren
en het deeg flink roerend
verwarmen, tot het glad is en van
de pan loslaat;
· neem de pan van het vuur. Laat
het circa 2 minuten afkoelen;
· roer nu de eieren er een voor een
door en laat ze opnemen in het
deeg;
· nu moet het deeg glad en
glanzend zijn;
· bekleed de bakplaat met bakpapier en schep er circa 8 deegbergen op met voldoende ruimte
ertussen want het deeg gaat flink
soufleren;
· bak ze af op 200 graden en bak ze
in circa 30 minuten goudbruin;
· de slagroom met de vanille suiker
stijfkloppen en in spuitzak doen;
· spuit de slagroom in de afgekoelde soezen;
· voor het glazuur de poedersuiker
zeven en met de slagroom tot een
dik glanzend glazuur roeren;
· de chocolade smelten tot
35 graden en het glazuur erbij
roeren ( en afgedekt warm
houden boven een pan met
kokend water);
· de soezen door het glazuur halen
en dit laten opstijven op een
rooster.

woont of met meerdere gezinsleden.
“Vroeger werkte ik 80% en deed
het huishouden met de kinderen
er omheen. We moesten behoorlijk
aanpoten maar we waren jonger en
konden het hebben. Het op en neer
rijden naar Eindhoven kostte veel tijd
en natuurlijk geld. Iedereen die binnen
de gezondsheidzorg werkt, weet dat de
reiskostenvergoeding de daadwerkelijk
gemaakte reiskosten niet voldoende
compenseert. Door te stoppen met
werken vielen mijn onregelmatige
diensten weg en werd het leefritme
beter. Dat werkte positief uit, zeker
voor mijn vrouw die als manager vaak
een behoorlijk zware kar te trekken
heeft”, aldus Peter.

Peter en Marianne Roosenburg
wonen sinds 2003 in Broekhuizen en
voor die tijd in Geldrop. Marianne werkt
als manager bij Dichterbij en Peter was
tot vorig jaar werkzaam als teamhoofd
bij Lunet zorg in Eindhoven. De oudste
zoon Alwin is 31 jaar en beroepsmilitair
bij de Landmacht. Hij woont samen met
zijn vrouw Femke en dochtertje Saar
in Horst. De tweede zoon Michiel is
30 jaar oud en eveneens beroepsmilitair. Michiel woont samen met zijn
vrouw Debbie en dochtertje Fenna in
Apeldoorn. De jongste zoon Hans is

gewezen beroepsmilitair en woont in
Eindhoven. Hans is 28 en zit momenteel
zonder werk vanwege de defensiebezuinigingen. Dochter Anouk is 27
jaar oud, woont in Meerlo met haar
dochtertje Mila en werkt in Zorgcentrum
La Providence te Grubbenvorst.
Peter is niet meer werkzaam voor
een werkgever. Hij bindt elke dag zijn
schort voor en doet het huishouden.
“Dat is niet zomaar iets, daar moet
je behoorlijk aan trekken wil je alles
bijhouden”, zegt hij. Het maakt volgens
hem niet uit of je met z’n tweeën

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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rustig en prettig wonen is. De evenementen die elk jaar terugkeren geven
een prettig, basaal gevoel van ritme.
Wij wonen tegenover de begraafplaats
maar dat vinden we niet erg. Het doet
goed om te zien dat mensen de
graven verzorgen. Lotgenoten maken
een praatje met elkaar en zijn elkaar
mogelijk tot steun. De kerk en zijn
begraafplaatsen met de aanliggende
panden in het dorp behoren tot de
mooiste plekjes in Broekhuizen. Maar
ook de streek rond de Vonkelsebosweg
en de bossen bij het Schuitwater
zijn erg mooi”, zegt Roosenburg.
Alleen over de snelheid waarmee het
gemotoriseerd verkeer door het dorp
raast is hij ontevreden. “Ik maak me
daarover dan ook echt zorgen.”

Een echte
natuurliefhebber
Uitgaan doet het echtpaar zelden.
Als de tv aanstaat kijken Peter en
Marianne graag naar een goede detective zoals Frost of Midsummer Murder.
Ook Discovery of National Geographic
zijn favoriete zenders. Peter: “Ik heb
een enorme hekel aan programma’s
waar ingespeeld wordt op sensatie en
voyeurisme van kijkers. Het meekijken
hoe slecht een ander het heeft en hoe
dit uitgediept wordt. Programma’s als
Oh Oh Tirol vind ik slecht en redelijk
hersenloos. Daar kijk ik dus niet naar.”
Het interview zit erop. Voor Peter
breken spannende tijden aan want de
radio meldt mogelijk onweer na het
warme weekend. Voor Peters nachtrust
is het te hopen dat de onweersbuien
overdag komen en niet ’s nachts.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Examenstuntelaars gestraft (Dendron)

Veul liërare kos ’t ni behaage,
Aal di rommel ván die blaage.
Pistole en bomme,
Deej ieder verstomme,
As ze vur eur exame da ma slaage!

Hallo en zo
rechtsonder:
Bakkerij Derix
H3129
DE HELE
MAAND MEI

Aarbeien Taartje
boordevol verse aardbeien
uit Horst

€ 6,95

Asperge Taartje
voor lunch, barbecue,
of bij 'n goed glas wijn

€ 7,50

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 mei 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

SCEA 2011
De gemeente Horst aan de Maas heeft een bijdrageregeling voor sociaal-culturele en educatieve
activiteiten (SCEA).
Sociaal-culturele activiteiten
De bijdrageregeling is voor kosten van deelname aan activiteiten zoals amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur, bioscoopbezoek, sport en sportieve recreatie, vormings- en ontwikkelingswerk,
EHBO-lessen, ballet-, dans- en muzieklessen en abonnementen op telefoonaansluiting, krant en
radio/tv-gids.
Educatieve activiteiten
De bijdrageregeling is voor kosten voor leermiddelen en activiteiten die verband houden met studie
die niet op andere wijze worden vergoed. Bijvoorbeeld de kosten van schrijfgerei en sportkleding voor
de gymnastiekles.
De bijdrage
Voor sociaal-culturele activiteiten is de bijdrage
- Voor elk kind dat nog geen 18 jaar is
- Voor een alleenstaande van 18 jaar of ouder.
- Voor een gehuwde/samenwonende van 18 jaar of ouder.

€ 264,00
€ 210,00
€ 318,00

Voor educatieve activiteiten is de bijdrage
- Voor elk kind van 12 tot 18 jaar dat onderwijs volgt.

€ 108,00

Voorwaarden:
U (en uw kinderen):
- moet(en) ingeschreven staan in het gemeentelijke bevolkingsregister
- moet(en) Nederlander zijn dan wel met Nederlander gelijkgesteld zijn.
Verblijft u in een inrichting? Dan geldt deze regeling niet.
Inkomen
Het totale (gezins)inkomen mag niet meer bedragen dan:
Onder inkomen wordt verstaan alle netto inkomsten zonder vakantietoeslag
Norminkomen
< 65 jaar
> 65 jaar

Alleenstaande
€ 1.005,00
€ 1.102,00

Alleenst. ouder
€ 1.292,00
€.1.386,00

Gehuwden/samenwonende
€ 1.435,00
€ 1.517,00

Vermogenstoets
Doet u bij de Belastingdienst aangifte voor inkomen uit vermogensbestanddelen in box 3? Dan komt u
niet in aanmerking voor een bijdrage voor sociaal-culturele en educatieve activiteiten.
Verdiencapaciteit
Indien u jonger dan 65 jaar en in staat bent om arbeid in loondienst of sociale arbeid (vrijwilligerswerk)
te verrichten, heeft u geen recht op de bijdrage.
Aanvragen
Om een bijdrage voor sociaal-culturele en educatieve activiteiten aan te vragen kunt u vanaf 9 mei
een aanvraagformulier opvragen bij team WIZ van de gemeente Horst aan de Maas. U krijgt na het
indienen van uw aanvraag binnen 8 weken bericht of u in aanmerking komt voor deze bijdrage.

NIEUWE VERORDENING
CLIENTENPARTICIPATIE
In de oude gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum gaven diverse geledingen de advisering vanuit cliëntenparticipatie
ten behoeve van de colleges van B&W inhoud.
Voorafgaande aan de gemeentelijke herindeling
is besloten om deze geledingen zelf een belangrijke rol te geven bij de totstandkoming van een
nieuwe structuur voor cliëntenparticipatie binnen
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Het
doel was en is één participatieplatform.
Aan de hand van enkele gestelde kaders vanuit
de gemeente en met behulp van externe procesondersteuning hebben de mensen uit de diverse
geledingen zelf gewerkt aan een nieuwe structuur
voor een te vormen Participatie Platform Horst
aan de Maas.
Vervolgens is het platform opgegaan in een
nieuwe stichting. Verder heeft het college een
besluit genomen over de stimuleringssubsidie
voor het nieuwe participatieplatform Horst aan de

Maas met ingang van het jaar 2011.
Tenslotte is de verordening cliëntenparticipatie
op 12 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Voorafgaand aan de besluitvorming door de
gemeenteraad is het concept verordening
cliëntenparticipatie inhoudelijk besproken met
het bestuur van het nieuwe Participatieplatform
Horst aan de Maas. Het platform stemt geheel in
met de inhoud van de verordening.
Hierin zijn de ‘spelregels’ tussen het platform
(adviserend) en de gemeente (adviesvrager)
opgenomen.
De verordening ligt tot 1 juli 2011 voor iedereen
tijdens kantooruren in de informatiehoek in het
gemeentehuis ter inzage. De verordening is ook
te raadplegen op site van de gemeente,
www.horstaandemaas.nl.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 13 mei
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 14 mei
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 16 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
• Inzameling KGA Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Melderslo
Dinsdag 17 mei
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
• Inzameling KGA Grubbenvost, Lottum
Woensdag 18 mei
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord,
Kronenberg, Sevenum

• Inzameling KGA Hegelsom, Meterik
Donderdag 19 mei
• Inzameling restafval Horst-Oost
• Inzameling KGA America, Griendtsveen, Horst
Vrijdag 20 mei
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 21 mei
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Commissie
Samenleving
17 mei 2011

De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 17 mei 2011 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Samenleving van
5 april 2011
• Vereenvoudiging toeristenbelasting
• Speelruimtebeleid 2012-2016
Na de herindeling vindt de nieuwe gemeente HadM het belangrijk om ook de speelruimtebeleidsplannen te harmoniseren.
• Informatie over maatschappelijke ondersteuning
De commissie ontvangt informatie over de lopende Wmo-initiatieven.
• Technische behandeling raadsvoorstellen voor raadsvergadering 24 mei 2011
Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of er
moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de
raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 17 mei 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Bekendmakingen
Vanaf juni a.s. zijn de officiële bekendmakingen met volledige toelichting te raadplegen in het elektronisch gemeenteblad
op www.horstaandemaas.nl.

Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het vervangen van diverse asbesthoudende
golfplaten op het perceel gelegen aan de
Fabrieksstraat 8 te Horst, ingekomen 10 maart
2011.
• Het verbouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Meterikseweg 43 te Horst,
ingekomen d.d. 2 mei 2011.
• Het plaatsen van reclame op het perceel gelegen
aan de Kerkstraat 2c te Horst, ingekomen 28
april 2011.
• Het oprichten van een transportverdeelstraat op
het perceel gelegen aan de Eikelenbosserdijk 33
te Melderslo, ingekomen d.d. 29 april 2011
• Het plaatsen van een combiwasser op een bestaande vleesvarkensstal op het perceel gelegen
aan de Hoogheide 6 te Lottum, ingekomen
d.d. 28 april 2011.
• Melding in het kader van het Besluit landbouw
milieu beheer op het perceel gelegen aan de
Ulfterhoek 27 te Sevenum, ingekomen 5 mei
2011.
• Het oprichten van een dakkapel aan de voorzijde op het perceel gelegen aan de Spoorstraat
49 te Tienray, ingekomen d.d. 27 april 2011.
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning week 18:
• Het oprichten van een woning aan de
Bemmelstraat ong. te Horst, dit moet zijn het
oprichten van een woning aan de Pastoorsveld
73 te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het kappen van 5 knotwilgen en 3 lindebomen
aan de Stationsstraat ongen. te Hegelsom en
de Spoorstraat ongen. te Horst.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is verstuurd op 28 april 2011.
• Het oprichten van een verblijf voor hobbydieren op het perceel gelegen aan de
Griendtsveenseweg 41 te America.
• Het oprichten van een bedrijfswoning op het
perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg 48 te
America.
• Het slopen van de aanbouw van de woning en
een gedeelte van de champignonkwekerij op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg 59 te
Grubbenvorst.
• Het vervangen van diverse asbesthoudende
golfplaten op het perceel gelegen aan de
Fabrieksstraat 8 te Horst.
• Het uitbreiden en aanpassen van winkelruimten
op het perceel gelegen aan de Steenstraat 9, 11
en 13 te Horst.
• Het verharden van een inrit op het perceel
gelegen aan de Melatenweg 17 te Horst.
• Het gedeeltelijk slopen van een kantoorpand op
het perceel gelegen aan de Houthuizerweg 20
te Lottum.
• Het aanleggen van een inrit op het perceel gelegen aan de Crommentuynstraat 51 te Meterik.
• Het vervangen van golfplaten en een vlakke
plaat van een stal op het perceel gelegen aan de
Industrieweg 22 te Sevenum.
• Het slopen van een dak van de woning op het
perceel gelegen aan de Westerholtsingel 6 te
Sevenum.
• Het aanleggen van diverse in- en uitritten bouwterrein Greenportlane (tijdelijk) te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 12 mei 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift kan

tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan
het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
geweigerd:
• Het vervangen van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Griendtsveenseweg 3 te
America.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 4 mei 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 12 mei 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning. In het belang van de
bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de
volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
Van Leendert bv
Adres inrichting:
Mackayweg 4 Tienray
Datum aanvraag:
30 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 Veranderingsvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 13 mei 2011 tot en met 23
juni 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van
de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer J.
Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van ‘onverwijlde
spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u
vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze melding dient Burgemeester en wethouders bekend
te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
7 april 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis
Adres Inrichting:
Veld-Oostenrijk 27 Horst
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
21 februari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit landbouw
milieubeheer
Aanvrager:
G.J.P.M. van der Heijden
Adres Inrichting:
Schatbroekdijk 5
Sevenum
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
13 april 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding Besluit
Landbouw
Aanvrager:
Van den Broek
Adres Inrichting:
Venloseweg 17 Sevenum
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
21 april 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
melding in het kader
van het besluit landbouw milieubeheer
Aanvrager:
Stal de Leijgraaf
Adres Inrichting:
Donkstraat 14 Swolgen
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
1 april 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Praktijk voor
Parodontologie en
Implantologie Horst
Adres Inrichting:
Gasthuisstraat 89 Horst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 13 mei 2011 tot en met 9
juni 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van
de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer J.
Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077-477 97 77.
Horst, 12 mei 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV/
Bijzondere Wetten
Evenementenvergunning
Mega Tuinparty
Status aangevraagd. Locatie 5964AB47.
Publicatiedatum 10-05-2011.
Vervaldatum 27-05-2011

Banana pancakes organiseert een Mega tuinparty op 26 augustus 2011 op het perceel St.
Jansstraat 47 te Meterik
Harmoniefeesten
Status aangevraagd. Locatie 5961ES.
Publicatiedatum 10-05-2011.
Vervaldatum 27-05-2011
Beschrijving
Koninklijke Harmonie Horst voor het organiseren van Harmoniefeesten in het centrum
van Horst op 19, 20 en 21 augustus 2011
Verdere procedure
Gemeentebestuur
Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen
gericht worden aan:
Gemeentebestuur Horst aan de Maas
t.a.v. afdeling Vergunningen
Postbus 6005
5960 AA Horst
De afdeling Vergunningen zorgt er voor dat
uw reactie ingediend wordt bij het bevoegd
bestuursorgaan binnen het gemeentebestuur
Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze
publicatie liggen ter inzage met ingang van
13 mei 2011 t/m 26 mei 2011. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken wilt
inzien, kunt u contact opnemen met team
Vergunningen,
tel. (077)477 97 77.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen tot het einde van de
inzagentermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen
met team Vergunningen tel. (077)477 97
77. Na afloop van de inzagentermijn nemen
Burgemeester en Wethouders een definitief
besluit. Let op: U kunt alleen beroep tegen
dit definitieve besluit instellen, als u zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Algemene informatie
Informatiehoek
Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Openingstijden informatiehoek: ma. van
8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00
tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.
Wanneer u een toelichting wenst bij de ter
inzage liggende stukken, houdt dan rekening
met de kantoortijden.
Bezwaarschriften/zienswijzen
Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v.
team Vergunningen Postbus 6005 5960 AA
Horst

Wet ruimtelijke
ordening
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit ‘De Zumpel-KloosterstraatJulianastraat Grubbenvorst’
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening kennis van
haar voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden voor:
• Het oprichten van een winkel- en appartementencomplex op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie C
nummers 3107, 3555, 3556 en 4491, plaatselijk bekend De Zumpel-KloosterstraatJulianastraat ong. te Grubbenvorst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
We zijn voornemens om dit voornemen

overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt,
wie daartegen op welke wijze zienswijzen
kan indienen en binnen welke termijn die
zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Ontwerpbestemmingsplan ‘BurgveldZuid III, Meerlo’
Op de locatie gelegen tussen de Julianatraat
en de Leeuwerik te Meerlo is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld ten behoeve
van de ontwikkeling van 20 woningen. In
het bestemmingsplan is ook voorzien in een
nieuwe woonstraat die de Julianastraat en
de Leeuwerik met elkaar verbindt.
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas maken bekend dat met ingang
van dinsdag 17 mei 2011 voor de duur van
zes weken het ontwerpbestemmingsplan
‘Burgveld-Zuid III, Meerlo’ ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 09.00-12.00 uur en van
14.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de website
www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze indienen. Wij ontvangen
uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.
U kunt deze richten aan Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5960 AA Horst onder
vermelding van ‘zienswijze Burgveld-Zuid
III, Meerlo’. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruimte
(077- 477 97 77).
Horst, 12 mei 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Ontwerp Verkeersbesluit
Tijdelijke zebra Berkelstraat Horst

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij voornemens zijn: om als
tijdelijke verkeersmaatregel voor de periode van anderhalf jaar in de Berkelstraat
te Horst, vlak bij de aansluiting met de
Doolgaardstraat, een voetgangersoversteekplaats (zebra) te realiseren
De stukken die betrekking hebben op
deze publicatie liggen met ingang van 13
mei 2011 gedurende 6 weken ter inzage,
elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en
op elke maandag van 8.00 tot 20.00 uur
in de informatiehoek van het gemeentehuis.
Zienswijzen kunnen tot het einde van de
inzagentermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met het cluster Ruimtelijke
Ontwikkeling tel. (077) 477 97 77. Na
afloop van de inzagentermijn nemen
Burgemeester en Wethouders een definitief besluit. Let op: U kunt alleen beroep
tegen dit definitieve besluit instellen, als
u zienswijzen heeft ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.
Ontwerp Verkeersbesluit
Looierstraat Broekhuizen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij voornemens zijn: om
in de Looierstraat te Broekhuizen, het
bestaande inrijverbod voor voertuigen
met een asdruk van meer dan één ton
(C20) te voorzien van een onderbord met
‘m.u.v. laden en lossen’.
De stukken die betrekking hebben op
deze publicatie liggen met ingang van 13
mei 2011 gedurende 6 weken ter inzage,
elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en
op elke maandag van 8.00 tot 20.00 uur
in de informatiehoek van het gemeentehuis.
Zienswijzen kunnen tot het einde van de
inzagentermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met het cluster Ruimtelijke
Ontwikkeling tel. (077) 477 97 77. Na
afloop van de inzagentermijn nemen
Burgemeester en Wethouders een definitief besluit. Let op: U kunt alleen beroep
tegen dit definitieve besluit instellen, als
u zienswijzen heeft ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.
Horst, 12 mei 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

TUINAFVALKORVEN ZIJN ALLÉÉN VOOR
FIJN GROENAFVAL (TOT 50 CM) EN
NIET VOOR TUINHOUT, SCHUTTINGEN,
PALLETHOUT, HUISAFVAL, PLASTIC ETC.!!!
Wij rekenen op uw medewerking!!!
Gemeente Horst aan de Maas.

Eerder dit jaar won recreatiepark De Schatberg uit Sevenum de
Landal Hostmanship Award voor de totale gastvrijheid van het
park. Wethouder Selen feliciteerde vader en zoon Hoppzak, de
eigenaren van het bedrijf.

Het onlangs door Eric Rutten aan de Boomsweg 12 in Melderslo gestarte
bedrijf ER – Bedrijfsadvisering is o.a. gespecialiseerd in het adviseren en
begeleiden van boomteelt, het opstellen van begrotingen, het berekenen
van kostprijzen en het verschaffen van informatie met betrekking tot
vergunningen. Uit handen van wethouder Selen ontving de ondernemer
een felicitatieboeket.

In het centrum van Horst openden Huub en Marga Braken hun
speciaalzaak “Hoorcentrum Horst” aan de Veemarkt 1B (de Smidse).
Hoorcentrum Horst verkoopt hoortoestellen en toebehoren. Denk hierbij
aan gehoorbescherming, zwem- of slaapdoppen, speciale telefoons
en infrarood- en FM-systemen. Wethouder Litjens overhandigde het
echtpaar een bos bloemen en feliciteerde hen met de opening.
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Het wordt tijd dat de koningin haar verjaardag viert in Horst aan de Maas
Drie op de tien stemmers was het met de stelling eens en een ruime meerderheid van 69% vindt dat onze koningin haar verjaardag in de gemeente Horst
aan de Maas niet moet vieren. Dit jaar vierde hare majesteit Koninginnedag in
de Limburgse plaatsen Thorn en Weert. Gouverneur Frissen vond het geweldig dat de koningin in zijn provincie Koninginnedag vierde. “Met haar keuze
stonden twee prachtige Limburgse plaatsen in het middelpunt van de belang-

stelling. Limburg kwam daar fantastisch mee voor de dag”, aldus gouverneur
Frissen. Horst aan de Maas heeft ook heel veel te bieden: zestien dorpen met
elk hun eigen dialect, verse asperges, prachtige rozen, schitterende fietsroutes
en natuurlijk Rowwen Hèze. Het is nog niet bekend waar de koningin volgend
jaar naartoe gaat. En een meerderheid van de stemmers staat ook niet te
springen dat ze deze kant opkomt. Waarom eigenlijk niet?

Keukenafval scheiden maakt geen verschil
voor het milieu

Geldsmijterij

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas start op 30 mei in de bebouwde kom van
Meterik en in de wijk Het Luttel in Sevenum een proef om keukenafval gescheiden in te zamelen. Het grootste gedeelte van het dagelijks huisafval bestaat
namelijk uit plastic verpakkingsmateriaal en voedselresten. Plastic wordt al
aangeboden bij Plastic Punt in Horst en de voedselresten worden nu samen
met het restafval verbrand. Meer dan 30% van het restafval bestaat uit keukenafval. Hierdoor zijn de afvalstoffenheffingen onnodig duur. Daarnaast vindt de

gemeente dat het keukenafval groene energie kan opleveren. Genoeg redenen
voor de gemeente om deze keukenafvalproef te organiseren. Aan de hand van
de resultaten, bekijkt de gemeente welke inzamelmethode de meest geschikte is
voor alle woonkernen van Horst aan de Maas. De gemeente denkt met deze proef
aan het milieu en ook aan de portemonnee van haar inwoners. De vraag is of de
opbrengsten wel opwegen tegen de kosten. En is deze proef niet juist belastend
voor het milieu door bijvoorbeeld het verbruik van extra brandstof? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Moederdag is alleen nog maar een commercieel evenement > eens 62% oneens 38%

De Maassche persoonlijke service

De Maassche bv
Vestiging Venlo
Hudsonweg 1
5928 LW Venlo
T (077) 355 23 33

BMW maakt
rijden geweldig

De Maassche, uw persoonlijke BMW- en MINI-dealer
Van links naar rechts de medewerkers van service & onderdelen:
Wendy van Wylick, Ankie Reumkens, Ruud Verbeek en Guido ten Brink

www.demaasschebmw.nl • www.demaasschemini.nl

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Cactus
Column

De aankondiging van het
volbouwen van het voormalige
kazerneterrein in Blerick wordt
met argusogen en de nodige
scepsis gevolgd. Omdat bijvoorbeeld de voetbalclub VVV een
nieuw stadion op het oog heeft
en verwacht de eerstkomende
jaren topprestaties te gaan
leveren. En het nieuwe Holland
Casino, een ballen- en balletjestent waar gokverslaafden en zij
die het gaan worden, de dure
Euro’s kwijt kunnen. Het Rijk pakt
daar dan wel het nodige deel
vanaf maar overblijft dat de
ellende van in nood verkerende
gezinnen niet door casinogeld
kan worden goedgemaakt.
Daarbij heeft Holland Casino in
2010 al het nodige verlies
geleden zodat eerder over sluiting
dan over uitbreiding moet
worden gesproken. Dat de
gemeente Venlo de gang van
zaken rond het kazerneterrein
toch actueel gaat maken moet ze
zelf weten. Maar gegarandeerd
wordt er te zijner tijd aan de
achter- of voordeuren van de
regiogemeenten geklopt. En dan
is het de hoogste tijd dat er
alarmbellen gaan rinkelen.
Natuurlijk is er ook het
hoofdstuk werkgelegenheid,
werkgelegenheid die hard nodig
is om ook in deze regio de
schoorstenen te kunnen laten
roken. Dat neemt niet weg dat
meer en meer werkzoekenden uit
Oost-Europese landen zich
aanmelden terwijl Nederland
over zeer veel werklozen
beschikt. Dus Venlo, denk nog
eens even goed na voordat de
schop de grond in gaat, de Koel is
toch ook nog gezellig, nietwaar?
In Horst was het op
Koninginnedag óók gezellig in de
Mèrthal. Daar werden de zestien
schilderijen gepresenteerd die
waren gemaakt door Toon
Christiaans. Deze schilderijen
tonen een karakteristiek uit alle
plaatsen die bij de nieuwe
gemeente horen. Bij deze
presentatie behoorde ook een
overzicht van de bestaansgeschiedenis van de Mèrthal maar vooral
van de inzet van alle betrokkenen. Betrokkenen die alles goed
laten draaien zonder inbreng van
gemeentegeld! Kom daar nog
maar eens om in deze tijd!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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15 VRAGEN aan Jouran Hanegraaf Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jouran Hanegraaf
19 jaar
Lottum
CIOS

Waar word jij later een talent in?
Ik wil graag sportleraar op een
middelbare school worden, ik vind
lesgeven aan kinderen erg leuk. Ik
zou ook wel willen ondernemen in de
sportbranche.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak op het CIOS is het
vak over les- en leidinggeven. Het
minst leuke vak vind ik TKF (trainingskundige fundering). Dat is een erg
theoretisch vak.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt iemand waar ik het
meest mee omga. Wij hebben een
grote groep die bestaat uit vrienden
en vriendinnen. Natuurlijk zijn er altijd
vrienden bij waar je meer mee optrekt
dan met anderen.
In het weekend ben jij te vinden
in?
Vrijdags ga ik meestal naar De Lange
in Horst. Op zaterdag stroop ik de hele
gemeente en omstreken af en zondags
trap ik een balletje bij het eerste team
van het legendarische SV Lottum.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Lekkere drankjes, een vette bak chips,

een tof muziekje erbij en natuurlijk een
leuke dame.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik kan het geld nu goed gebruiken
maar toch zou ik het op de bank zetten.
Anders ben ik bang dat het binnen een
week op is.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik dit jaar, na alles wat ik mee heb
gemaakt, toch zou blijven zitten. Ik heb
namelijk een blessure aan mijn knie
gehad. Daar ben ik in september aan
geopereerd en heb hierdoor een jaar
moeten missen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een dikke koffer met kleding, mijn

vrienden uiteraard en een rugzak vol
goede zin.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik lust bijna alles, maar het liefst eet ik
toch uit de Oosterse keuken.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Mijn sport-outfit zit wel erg lekker.
Maar buiten het sporten draag ik toch
het liefst een tof T-shirt en een hippe
spijkerbroek.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan sport
op school, tennis en voetbal. Het liefst
besteed ik tijd aan het op stap gaan
met mijn vrienden en lekker los gaan
op een snowboard in Oostenrijk.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou willen dat er een paar leuke
kledingwinkels komen. Een grote
supermarkt zou trouwens ook wel erg
fijn zijn.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik kijk het liefst Spongebob de film.
Daarnaast houd ik ook wel van
actiefilms zoals The A-team en The
Expedables.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Van het gemeentehuis naar mijn huis
geld pakken en daarna direct door naar
Snowworld om me daar even helemaal
uit te leven op een snowboard.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Amerika. Het liefst naar Miami Beach of
Hawaii. Grote golven en lekker surfen,
echt iets voor mij.

Column

Bh-zaken
Waar een bh niet allemaal
goed voor is. Op de eerste
plek is een beha natuurlijk
vooral ondersteunend. Of ja,
meestal dan, bij mijn
doperwtjes is een
ondersteunend hulpmiddel
niet echt nodig. Anyway, een
bh kan nog voor veel meer
dingen nuttig zijn en
blijkbaar, kwam ik vorige
week achter, wist de mens dat
drie generaties terug ook al.
Naast de ondersteunende
functie fungeert de bh ook
boven verwachting goed als
vervanging voor een tasje.
Tijdens het uitgaan, bij een
haastig vertrek of bij een snelle
boodschap is mijn bh echt
onmisbaar. Links mijn
portemonnee, rechts mijn
telefoon. Ideaal! Natuurlijk
vergt het wel wat oefening, je
wil niet met aan een kant een
driehoekige tiet en aan de
andere kant een vierkante tiet
gezien worden. Maar als alles
dan op z’n plek zit is het de
perfecte vervanging voor een
tas. Je kunt er snel en
gemakkelijk bij en je bent altijd
bereikbaar. Een smsje, pingetje,
telefoontje, facebookje of wat
dan ook is namelijk niet te
missen. De trilfunctie
ingeschakeld en, geloof mij, je
bent binnen een seconde bij je
telefoon als ie afgaat. Een
vibrerende borst is niet echt
genieten en je schrikt je een
ongeluk als het gebeurt. Het
nadeel is dan wel dat iedereen
meteen aan je ziet dat je
telefoon afgaat. Een klein
sprongetje en hop je hand je bh
in. Nou ja, als dat het enige is.
Nu heb ik altijd gedacht dat
deze functie van de bh nog niet
zo heel lang bestond, tot mij
vorige week het tegendeel
bewezen werd. Ik was op
bezoek bij mijn overgrootoma
en -opa toen mijn mond van
verbazing openviel. Hoppa, daar
ging oma’s hand zo haar bh in
en kwam terug met een
zakdoek. “Jaha, dat is mijn
plekje voor mijn zakdoek!”, riep
ze toen ze zag dat ik vol
verbazing stond te kijken.
De bh als tas, een
eeuwenoud idee dus al.
Ouderwets en antiek, zo’n
bh-tas, maar wel nog steeds
hartstikke handig!
Mies
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verenigingen

Belastingservice Limburgse
ouderenbonden
voorziet in behoefte

Programma
Kennedymars
Melderslo bekend
De Melderslose Kennedymarsfeesten worden dit jaar van vrijdag
19 tot en met zondag 21 augustus gehouden.
Op vrijdag zullen de feesten zoals
vanouds om 18.30 uur beginnen met
een rommelmarkt. Daarna is er om
20.30 uur een goederen- en dienstenveiling afgewisseld met een Open
Podium. Iedereen die graag voor een
publiek wil optreden is welkom om
dat te komen doen. Op zaterdag zijn
er vanaf 09.00 uur (lig)fietstochten
van 40 en 70 kilometer en vanaf

16.00 starten de M.T.B. Streetracewedstrijden. ‘s Avonds begint om
22.10 uur natuurlijk de Kennedymars.
De overige marsen (de halve
Kennedymars, de 25 kilometertocht
en de Minimars) starten op zondag
vanaf 07.00 uur. Inschrijven kan tot en
met 14 augustus.
Voor meer informatie kijk op
mkm.melderslo.net

Lente-expositie
schildersclub
’t Brouwershuis

N
AANBIEDZEINWGEEEK
VOOR DE
4 voor

€
100 gram €
4 voor
€
100 gram €
100 gram €

5,00
1,35
5,00
1,45
1,35

UIT EIGEN KEUKEN

Jagerspotje

Vlees, groente en aardappel in één

100 gram

€ 1,35

100 gram

€ 1,95

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Saté sapis Heerlijk op de bbc
Rund saté pittig gemarineerd

Het gemiddelde bedrag dat door
de belastingdienst terugbetaald
moet worden bedraagt 350 euro per
aangiftebiljet. Geld dat veel ouderen
in het verleden niet terugkregen,
simpelweg omdat er geen aangifte
werd gedaan.
“De belastingservice is bedoeld
voor ouderen die zelf niet in staat zijn
aangifte te doen en dit ook niet kunnen laten doen door een professioneel

iemand omdat het te duur is”, aldus
Ans Gommans. Zij coördineert namens
KBO Limburg de Belastingservice in
Limburg. Naast het invullen van de
belastingformulieren in de eerste
maanden van het jaar, houden de ruim
170 belastinginvullers in Limburg zich
in de resterende maanden van het jaar
ook bezig met het invullen van formulieren voor de huur- en zorgtoeslag.
Van de 146 KBO-afdelingen in Limburg

heeft al de helft één of meerdere
belastinginvullers onder de leden.
KBO Limburg houdt dit jaar een actie
om meer belastinginvullers te krijgen.
Daarnaast wil de ouderenorganisatie
het aantal afdelingen waar de belastingservice actief is, verder uitbreiden.
Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie contact opnemen met
KBO Limburg, telefoon 0475 38 17 40
of e-mail info@kbolimburg.nl

Op 16 mei om 13.30 uur wordt het Aangepast Lezen Punt (ALP) bij BiblioNu Horst geopend door wethouder Ger
van Rensch. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is op deze middag tot 15.00
uur aanwezig om uitleg te geven.

stand gekomen tijdens de lessen van
afgelopen seizoen onder leiding van
docent en kunstenaar Leo Coppus.
De tijdelijke ledenstop wordt
opgeheven, dat betekent goed
nieuws voor de creatieveling die
ook graag deze lessen wil volgen.
Normaal gesproken vonden er alleen lessen op dinsdagavond en
zondagmorgen plaats, maar door een
uitbreiding zijn er nu ook lessen op
dinsdagmorgen. Er zijn nog enkele
plekken vrij. Geïnteresseerden
kunnen zich inschrijven tijdens
de expositie door middel van een
formulier of kunnen contact opnemen
met Linda Bolten via lindabolten@
live.nl Zij is verantwoordelijk voor de
ledenadministratie.

Kip op stok
Cordon Bleu
Roomschijven
Schouderham
Pepercervelaat

De Belastingsservice van de Limburgse ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB heeft de afgelopen maanden bijna
9.000 belastingformulieren ingevuld voor ouderen die moeten rondkomen van een inkomen dat bestaat uit een
AOW-uitkering of een AOW-uitkering met een aanvullend klein pensioen.

Opening Aangepast Lezen Punt
bij BiblioNu

Schildersclub ’t Brouwershuis houdt op zondag 15 mei de traditionele
lente-expositie in het Parkhotel aan de Tienrayseweg in Horst.
Deze expositie vindt alweer voor
de derde keer plaats in de ruime
benedenzaal van het Parkhotel.
Vergezeld door het seniorenorkest van
Horst aan de Maas onder leiding van
de heer W. Faasen kan de expositie
bewonderd worden. Ook dit jaar is
de heer Ger van Rensch, wethouder
Kunst en Cultuur van de gemeente
Horst aan de Maas, aanwezig om de
expositie officieel te openen.
De expositie bestaat uit werken in
zeer uiteenlopende stijlen, uitgevoerd
in acryl, olieverf, aquarel, pastel en
gemengde technieken. Ook dit jaar
ontbreken de diverse textielwerkstukken, uitgevoerd in vilt met al
zijn schilderachtige kleurenpracht
niet. De getoonde werken zijn tot
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Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Het ALP biedt oplossingen als
gewoon lezen niet meer lukt door een
visuele beperking of andere leeshandicap. Met aangepaste materialen
kunnen mensen die moeite hebben
met lezen toch kennis nemen van
boeken, kranten, tijdschriften en andere informatie. Het ALP in BiblioNu is
voor mensen die slechter gaan zien, of
mensen met dyslexie of afasie. Het ALP
is ook geschikt voor senioren voor wie
normaal lezen als gevolg van ouder-

dom te vermoeiend is geworden.
In het ALP zijn grootletterboeken te
vinden waarvan de gebruikte letters
bijna twee keer zo groot zijn als de
letters in een gewone roman. Ook
zijn leeshulpmiddelen als een loep of
leesliniaal uit te proberen en zijn er
luisterboeken beschikbaar in het ALP.
Een luisterboek is een gesproken versie
van een boek op een of meerdere cd’s.
Daarnaast is in het ALP het programma Supernova uit te proberen.

Dit is een programma dat door middel
van vergroting en spraak de informatie
op het computerscherm toegankelijk
maakt. Deze zogenaamde toegankelijkheidssoftware is een uitkomst voor
slechtziende computergebruikers. De
pc’s zijn voorzien van een aangepast
toetsenbord. Dit toetsenbord heeft
grotere en duidelijke letters.
Het Aangepast Lezen Punt is
gerealiseerd met subsidie van het SIOB,
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Gezamenlijk concert fanfares
Hegelsom en Oirlo
Fanfare St. Hubertus uit Hegelsom
en fanfare Ons Genoegen uit Oirlo geven op vrijdag 20 mei vanaf 20.00 uur

een gezamenlijk concert in gemeenschapshuis De Linde in Oirlo. Fanfare
Ons Genoegen, onder leiding van Geert

Jacobs, zal het concert openen. Daarna
zal fanfare St. Hubertus enkele stukken
spelen onder leiding van Bart Partouns.
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Wittenhorst
grijpt derde
periodetitel
Door: Piet Nabben
Op de slotdag van de competitie 2010/11 stond voor Wittenhorst de
belangrijke wedstrijd tegen het lastige IVO uit Velden op het programma.
Inzet was voor Wittenhorst de derde periodetitel. De wedstrijd werd met 1-0
door Wittenhorst gewonnen.

Athos MC1 kampioen
De meiden van Athos MC1 wisten in een spannende thuiswedstrijd het hoofd koel te houden en voldoende punten te pakken om kampioen te worden. Zij worden op vrijdag 20 mei van 19.30 tot 20.30 uur gehuldigd tijdens de kampioensreceptie in Sporthal de Stapakker.

Opbloeiende liefde?

IVO begon zeer fanatiek en
nam duidelijk het heft in handen.
Wittenhorst moest even zoeken.
Snel was dit offensief onder controle
en toen nam Wittenhorst meer de
controle in de wedstrijd. Het eerste
wapenfeit kwam van Cyriel van Heemst
die onverwachts uithaalde, doelman
Rob Kuijpers had er zichtbaar moeite
mee. Ook het schot van Bram Rubie
kon deze doelman tot corner verwerken. In de derstigste minuut kwam
de thuisclub toch aan de leiding. Will
Spreeuwenberg kreeg op links vrije
baan. Zijn strakke voorzet werd door
Giel Geurts in eigen doel gewerkt
(1-0). Wittenhorst kwam hiermee op
voorsprong, maar de zenuwen bleven
in de wedstrijd duidelijk parten spelen.
Voor rust kon IVO slechts via een knal
van Jeroen Heijligers gevaarlijk worden.
Doelman Sjors Witt stond gelukkig op
de juiste plaats.

Annelies
te Baerts

De Zorggroep bouwt in Sevenum aan de Schoutstraat vier
kleinschalige woningen voor mensen met dementie. Die zijn eind
2011 klaar. Dan is ook voor ons het moment daar om onze verliefde
gevoelens tot bloei te brengen. Er zijn volop vacatures bij de kleinschalige
woningen in Sevenum. Stuk voor stuk functies waar je je liefde en passie
voor het vak in kwijt kunt. Denk aan een baan als coördinator van zorg en
diensten, verzorgende IG, helpende of medewerker huishouding.
Iets voor jou?
Kijk op.www.dezorggroep.nl voor meer informatie en actuele vacatures.
Daar vind je ook meer informatie over nieuwbouwprojecten van De Zorggroep.

Als muziek in de oren
Gelukkig voor de thuisclub kon ook
IVO niet scoren. Het laatste fluitsignaal
van de scheidsrechter klonk als muziek
in de oren. Wittenhorst won moeizaam
van een sterk IVO en de derde periodetitel was een feit.

T (077) 398 65 97
E info@kinderopvang-calimero.nl
I www.kinderopvang-calimero.nl

Calimer

15 jaar

Misschien heb jij net als dit verliefde stel kriebels in
je buik.
Kriebels om aan iets nieuws te beginnen. Een nieuwe
uitdaging, een plek waar je kunt groeien, waar je iets kunt
betekenen voor een ander.

Na de pauze probeerden beide
ploegen hun situatie te verbeteren.
De hitte verhinderde veel spelers de
wedstrijd naar hun hand te zetten.
Bij Wittenhorst liepen enkele goede
aanvallen dood door vermoeidheid of
door in de eindfase de verkeerde actie
te maken.
Wittenhorst kon de beslissing
hierdoor niet forceren. IVO rook in de
slotfase hun kans. Enkele spannende
momenten in het Horster strafschopgebied zorgde ervoor dat de spanning
om te snijden was.

De Drink 16
te Horst

kinderdagverblijf
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SV Kronenberg
kampioen in 6D
Het eerste elftal van Kronenberg is met trainer van Hans Winkelhag
kampioen geworden in de zesde klasse D. Kronenberg speelde afgelopen
zondag tegen Racing Boys uit Deurne waar met 4-1 werd gewonnen.
Dit was genoeg om de
champagneflessen te openen en er
een groot feest van te maken. Na acht
minuten was het Dennis Apeldoorn
die de score opende. In de 45ste
minuut zorgde Koen Jacobs voor een
2-0 voorsprong. In het begin van de
tweede helft was het Geert Lenssen
die de 3-0 op het scorebord zette. Paul

Derde elftal SV Lottum kampioen

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Janssen zorgde in de 60ste minuut
voor de 4-0. Racing scoorde nog wel
een ere treffer, maar voor Kronenberg
kon de winst niet meer ontgaan. Na
drie jaar keren ze weer terug naar de
vijfde klasse. Bij thuiskomst kregen
de kampioenen nog een ere ronde op
een platte kar door het centrum van
Kronenberg.

MAKELAARDIJ THEO DIREKS
BIEDT AAN:

TE HUUR
HORST
Groenewoudstraat 39

Afgelopen zondag heeft het derde elftal van SV Lottum het kampioenschap behaald na een overwinning
op SVOC uit Oirlo en Castenray. Het derde van Lottum met Giel Martens als aanvoerder en leider Don Hutjens
haalden met gemak de 13-0 overwinning onder leiding van scheidsrechter Frank Coenders. De kampioenstitel werd uitbundig gevierd met een barbecue voor de spelers, de leiding, vlaggers en vrouwen en kinderen.

Bedrijfsruimte met bovenwoning
Bouwjaar 1984,
Begane grond: commerciële ruimtes
ca 60 m2
Bovenwoning met woonkamer, keuken,
badkamer, slaapkamer, vaste trap naar
zolder met CV hete lucht en geiser
Een parkeerplaats op eigen terrein

Kermisschotel
vanaf € 3.75 p.p.

Aanvaarding op korte termijn mogelijk
Prijs op aanvraag
Inlichtingen: tel. 077 398 41 49 /
06 53 96 01 36
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Makelaardij Theo Direks
Kranestraat 7, 5961 GW Horst
tel: 077-3984149 fax: 077-3988276

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.

Melderslo F2 kampioen
De F2 van RKSV Melderslo heeft zaterdag 7 mei een heel leuk seizoen afgesloten met het behalen van
het kampioenschap. Op de laatste speeldag moest er gewonnen worden. Er werd een spannende wedstrijd
gespeeld tegen FCV F5 die uiteindelijk verdiend werd gewonnen.

Dinsdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Uitnodiging
Bij deze hebben wij het genoegen alle sponsors,
leden, oud leden en huidige vrijwilligers van
RKsv Wittenhorst uit te nodigen voor het bij
wonen van onze feestavond welke gehouden zal
worden op 28 Mei as. Feestavond zal gehouden
worden in de feesttent welke staat op het
sportterrein van RKsv Wittenhorst.
Aanvang van deze avond is 21.00 uur.
Muzikale omlijsting op deze avond,
Da Ma Zoeë, Aaltíëd noëit te laat, en DJ Gurde.
Kijk ook op rksv-wittenhorst.nl
Finale Champions League is Live te zien op
groot video scherm.

ZONDAG 15 MEI 15.00 - 21.00 UUR € 15,-

SV Lottum B1 kampioen
SV Lottum B1 heeft afgelopen zaterdag het tweede kampioenschap in het seizoen binnen gehaald. Net
als in het najaar zijn ze ongeslagen kampioen geworden. Voor een jeugdteam een bijzondere prestatie
omdat in het voorjaar in een poule gespeeld wordt die iets gewaagder is aan elkaar. De wedstrijd werd zaterdag onder warme omstandigheden gespeeld en het werd een erg spannende wedstrijd die pas in het laatste
kwartier beslist werd.

SONGWRITERS-FESTIVAL
JESUS JANSEN BAND
LITTLE LOUIS
SHANNA NICO BAND JOEP VAN WEGBERG

NUSCONCERTEN.NL
I
R
B
M
A
C
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Wonen Limburg Street Cup 2011

PSV-Mascotte Phoxy
opent evenement
Op zondag 22 mei organiseert voetbalvereniging Wittenhorst voor de derde maal op rij de Wonen Limburg Street
Cup. Het straatvoetbalevenement, dat plaatsvindt op het Wilhelminaplein in Horst, neemt inmiddels een vaste plek
in op de evenementenkalender van Horst.

Hoofdactiviteit is het immens
populaire 1 tegen 1 voetbalspel Panna.
Er wordt in twee leeftijdscategorieën een winnaar uitgeroepen. Beide
winnaars krijgen een ticket voor het NK
Panna-voetbal in Beverwijk.
Om er voor te zorgen dat daadwerkelijk alle deelnemers aan bod komen,
zijn er ook dit jaar zes speelvelden.
Bovendien kunnen de spelers
rondom de 1 tegen 1-wedstrijden aan
diverse voetbalactiviteiten deelnemen, waaronder voetbaldarts, een

Speedcheck en stropdasschieten.
De wedstrijd wordt gesponsord
door Rabobank Maashorst, Haegens
Groep, ITSN BV en Wonen Limburg.
Op het toernooi kunnen maximaal 100 deelnemers toegelaten
worden. Iedereen vanaf 8 tot 18 jaar
is van harte uitgenodigd om naar het
Wilhelminaplein in Horst te komen om
deel te nemen.
Deelname is geheel gratis.
Voor meer info en opgave kijk op
www.panna-horstaandemaas.nl

Het evenement begint om 12.00
uur en wordt geopend door PSVmascotte Phoxy. Om 16.00 uur sluit
het toernooi en worden de winnaars
bekend gemaakt. De winnaar ontvangt naast een uitnodiging voor het
NK Pannavoetbal ook een bokaal, de
Wonen Limburg Street Cup!
Na de prijsuitreiking zullen diverse
PSV-attributen verloot worden onder
alle deelnemers. Iedereen maakt dus
kans om met een prijs naar huis te
gaan.
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Melderslo verliest
van uiteindelijke
kampioen Egchel
Door: Alex de Swart
Het is Melderslo niet gelukt om het geplande kampioensfeest van
Egchel te verstoren. In een meer spannende dan boeiende wedstrijd
werd nipt met 1-0 verloren. Hierdoor is Egchel kampioen geworden in
de vijfde klasse E.
Egchel moest persé winnen om
kampioen te worden. Als dit niet
zou gebeuren zou DEV Arcen, zonder
zelf te voetballen, kampioen zijn
geworden. Natuurlijk waren er veel
meegereisde supporters uit Arcen
aanwezig om Melderslo aan te
moedigen.
Melderslo begon de wedstrijd
met twee basisspelers op de bank.
Martijn Kallen en Rob Driessen
werden ‘gespaard’ omdat ze al
meerdere gele kaarten op zak hadden. Hierdoor begon Arno Poels in
de basis.
In de eerste helft golfde het spel
op en neer wat kleine kansen voor
beide teams opleverde. Nadat na
een half uur spelen een drinkpauze
werd ingelast, kwam de wedstrijd
een beetje los.
Egchel schoot van afstand
gevaarlijk op de paal en in de
laatste minuut van de eerste
helft hield Ruud Hoeymakers, die
al weken in topvorm is, via een
knappe redding de brilstand op het
scorebord.
Egchel moest de tweede helft
meer risico gaan nemen en deed
dit door regelmatig een extra speler
in te schuiven op het middenveld.
Hierdoor moest Melderslo zich vaak

terug laten zakken. Na een half
uur spelen kwam Egchel op hun zo
gewenste voorsprong. Via een listige steekpas werd de snelle Frank
Gielen gevonden die beheerst de
1-0 binnenschoot.

De mannen van
Gé Ummenthun
hadden hun
krachten verspeeld
Heel Egchel ging uit de bol en de
toeschouwers konden zich opmaken
voor een spannend kwartier.
Melderslo kreeg nog een paar
kleine kansjes maar echt gevaarlijk
werd het niet voor het doel van
de Egchelse keeper. De mannen
van Gé Ummenthun hadden hun
krachten verspeeld en uiteindelijk
floot scheidsrechter Thielen voor het
einde van de wedstrijd. Melderslo
kon met opgeheven hoofd de
spelers van Egchel feliciteren met
het behaalde kampioenschap.
Zoals al eerder bekend neemt
Melderslo deel aan de nacompetitie.
Op zondag 22 en 29 mei spelen ze
de wedstrijden voor promotie naar
de vierde klasse.

DE 3VROUWEN

Wil jij op een speelse manier
kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C

3e Wonen Limburg Street Cup op zondag 22 mei
Voetbal mee én loot mee voor unieke PSV-attributen

schrijf je dan nu in voor het
Op zondag 22 mei organiseert voetbalvereniging Wittenhorst
samen met Wonen Limburg voor de derde keer de Wonen
Limburg Street Cup Horst aan de Maas. Het voetbaltoernooi
vindt plaats op het Wilhelminaplein in Horst. Tussen 11.30
en 16.00 uur is er van alles te beleven en zijn er gezellige
terrasjes en muziek op het Wilhelminaplein.

STERRENPLAN
We zijn gestart met een nieuwe
groep en er zijn nog plaatsen !!!
Voor vragen neem kontakt op
met Chantal van Rens
0478-501773
of e-mail naar
opleiding@hzpc-horst.nl

PSV mascotte Phoxy opent het toernooi
Jongens en meisjes tussen 8 en 16 jaar mogen de hele middag
lekker voetballen op maar liefst 6 velden waarop 1 tegen 1 kan
worden gespeeld. Ook zijn er diverse nevenactiviteiten zoals
Speedcheck, Voetbaldarts en Stropdasschieten. PSV-mascotte
Phoxy komt langs om de opening te verrichten. De winnaar van
het toernooi ontvangt de Wonen Limburg Street Cup én mag
meedoen aan het NK-Pannavoetbal.

Zwemmen
Gezond Sportief Leerzaam !!!

Sfeervolle rommelmarkt met gezellige veiling
Zondag 15 mei van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot kleinmeubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Live muziek
Entree 1 euro, aanvang veiling 12.00 uur.
Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4
5961 NC Horst

Jij komt toch ook?
Meld je aan via
www.panna-horstaandemaas.nl.
Deelname is gratis!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

Loterij PSV-attributen
Alle deelnemers aan het pannatoernooi mogen meeloten voor
superleuke PSV-attributen. We verloten onder andere T-shirts,
trainingspakken en voetballen.
Jij doet toch ook mee? Geef je snel op via
www.panna-horstaandemaas.nl. Deelname is gratis.
Meer informatie over de Wonen Limburg Street Cup vind je op
www.wonenlimburg.nl of www.panna-horstaandemaas.nl.

T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

vloerreiniging
en

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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SV Aspargos huldigt
kampioenen
Volleybalvereniging SV Aspargos uit Grubbenvorst heeft een roerig en
succesvol seizoen afgesloten. Opvallend was het aftreden van voorzitter
John Jenniskens, de langstzittende voorzitter ooit in de historie van de club.
Hij werd opgevolgd door Lou Jacobs.
Het seizoen kende veel ups en
downs. De competitie bleef tot op het
einde spannend. Op de laatste competitiedag behield het eerste damesteam
haar plek in de eerste klasse. Helaas
speelt het herenteam volgend seizoen
in de tweede klasse. In de B-klasse
greep het heren recreantenteam net
naast de titel.
Gelukkig werden diverse teams
kampioen in hun klasse. Waren de

dames 4.1 in december al kampioen
geworden, de afgelopen weken
behaalden het tweede herenteam, de
heren recreanten 3, de meisjes C en
meisjes 6.1 de hoofdprijs in hun klasse.
Dit vraagt om een feestje, dat
wordt gehouden zaterdag 14 mei vanaf
19.00 uur in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst. Daar zullen de kampioenen worden gehuldigd, waarna de
kampioensdisco losbarst.

Na het laatste fluitsignaal in de streekderby tegen Wittenhorst, vielen de veteranen 1 van Melderslo
elkaar huilend in de armen om vervolgens lachend op de foto te gaan. Het kampioenschap is een feit!

Je kunt niet alles aan de
kabouters overlaten...
Wij zoeken daarom vakmensen
voor de volgende vacatures:
• Hovenier (meerdere disciplines)
• Machinist (meerdere disciplines)
• Groenvoorziener

Zaterdagmorgen is het team E2 van RKSV Melderslo in de wedstrijd
tegen FCV E2 kampioen geworden. De wedstrijd werd gewonnen met
maar liefst 7-1. Toen kon het feest voor Gijs, Roy, Doeke, Levi, Job, Jelle,
Nick, Cas, Sven en de leiders Ed en Geert beginnen. Er werden snoepzakken en ijsbonnen uitgedeeld en de jongens liepen in een polonaise
over het veld. Daarna met kleren aan douchen, want dat hoort erbij.

• Boomverzorger
Kortom ben je op zoek naar een
baan in de groen-, cultuur- of
civieltechniek? Bel of mail ons!

Hegelsom E1 kampioen

www.versado.nl
VENLO 077 351 22 74 | EINDHOVEN 088 7700 700 | SITTARD 046 481 18 84 | E: werk@versado.nl
Adv HadM 13-5-2011 156mmx263mm.1 1

Melderslo E2 kampioen

5-5-2011 14:26:39

Hegelsom E1 is in de voorjaarscompetitie kampioen geworden.
In Arcen versloegen zij zaterdag DEV/Arcen E1 met 0-12.
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Set Up maakt zich op voor
beachvolleybaltoernooi
Volleybalvereniging Set Up Meerlo maakt zich weer op voor het grote beachvolleybaltoernooi van dit jaar.
Het toernooi staat bekend als een van de bekendste en leukste volleybaltoernooien in de regio. Het vindt plaats op
zondag 26 juni (Camping ’t Karrewiel Jeugd Beachvolley Toernooi), vrijdagavond 1 juli (VieCuriVitaal Bedrijven
Toernooi) en op zondag 3 juli (Clooser.nl Open Beachvolleybal Toernooi). Het toernooi wordt gespeeld op het speciaal
voor deze toernooien aangelegd zandstrand achter café-feestzaal en sporthal ’t Brugeind te Meerlo, compleet met
feesttent, een dj met zomerse muziek, voldoende te eten en te drinken en voor de jeugd een springkussen.

HZPC succesvol op
Nederlands
kampioenschap
De inschrijving is al in volle gang.
Voor het open beachtoernooi is nog
ruimte voor enkele teams. Het Open
Beachtoernooi van de regio op zondag
3 juli wordt gespeeld in diverse categorieen 3x3 en is natuurlijk een leuke
afsluiting van het volleybalseizoen voor
de prestatieve en recreatieve volleybalspelers- en speelsters. Iedereen is van
harte welkom, spelers en speelsters
van Set Up, spelers en speelsters van
verenigingen uit de regio, maar ook
als je niet elke week volleybalt is dit
een leuke gelegenheid om samen met
een aantal vrienden, familieleden of
collega’s een team te vormen en een
middag sportief bezig te zijn in een

OPFRIS LESSEN &
OEFENAVONDEN STIJLDANS
Na een seizoen stijldans-stilte nu toch weer
actie! Gewoon, lekker dansen. Net als vroeger.
We hopen dat jullie weer een keertje komen,
wij staan klaar om jullie te assisteren!
Zondag 22 mei
Zondag 19 juni
Zondag 10 juli
Opfris les
Oefenavond

19:00-20:00 uur
20:00-22:30 uur

Opfris-les + entree avond:
Entrée oefenavond:

10,00 p.pers.
5,00 p.pers.

Voor de dansles telefonisch aanmelden!
www.froxx.nl 077-4770111

sfeervolle ambiance.
Zondag 26 juni 2011 wordt het
Camping ‘t Karrewiel Jeugd
Beachvolleybal Toernooi georganiseerd
voor niveau 1 tot en met niveau 6
en voor jongens en meisjes C en B.
Vrijdagavond 1 juli 2011 vanaf 18.30
uur wordt het succesvolle VieCuriVitaal
Bedrijven Beachvolleybal Toernooi
georganiseerd. Het is sportief bezig zijn
op de beachvelden tot de klok van tien
uur met aansluitend gezellig netwerken
in de feesttent direct gelegen aan de
beachvelden.
Zondagmiddag 3 juli 2011 is het
Clooser.nl Open Beachvolleybal
Toernooi. Ook dit toernooi wordt

gespeeld op het speciaal voor deze
toernooien aangelegd zandstrand,
compleet met feesttent, een dj met
zomerse muziek, voldoende te eten
en te drinken en voor de jeugd een
springkussen. De organisatie is in
handen van Volleybalclub Set Up,
maar zou niet mogelijk zijn zonder
alle sponsoren zoals onder andere de
hoofdsponsoren VieCuriVitaal, Camping
’t Karrewiel en Clooser.nl en de medewerking van zaal ’t Brugeind.
Meer info en mogelijkheid tot inschrijven: www.beachvolleybal.vcsetup.nl
of een telefoontje naar 0478 69 11 93
of 06 24 59 39 36 of mail naar
beach@vcsetup.nl

Vijf zwemmers van HZPC hebben afgelopen weekend succesvol deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Eindhoven.
Dennis Brouwers behaalde de
nationale titel op de 200m rugslag, de
2.18.30 is tevens een nieuw Nederlands
Masters record. Stefan Kranenbroek
behaalde in Eindhoven twee nationale
titels. Op de 100 en
200 vrij was hij de snelste van de
30-plussers. Op de 50 vrij, de 50 vlinder
en 100 vlinder behaalde Stefan telkens
een tweede plaats. Tenslotte mocht
Stefan ook nog een bronzen medaille
mee naar huis nemen, deze behaalde
hij op de 100 rugslag. Ook Mark van
Enckevort en Alice Janssen waren
deelnemers op dit toernooi. Mark wist

een zilveren medaille te winnen op de
400 wissel bij de 20-plussers. Zijn tijd
was 5.15.65. Alice behaalde een vierde
plaats bij de 50 vlinder. Op het estafette
nummer wederom succes voor HZPC.
Op de vier 4 maal 100 vrij en de 4 maal
100 wissel behaalden Alice Janssen,
Jannie Janssen, Mark van Enckevort,
Dennis Brouwers en Stefan Kranenbroek
eerste en tweede plaats. De tijd van het
estafette team 4 maal 100 wissel was
tevens een nieuw Nederlands Masters
record. Al met al mooie resultaten voor
deze HZPCzwemmers op dit Masters
toernooi in Eindhoven.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT
OF MIST U TANDEN OF KIEZEN?
IMPLANTATEN KUNNEN DE OPLOSSING ZIJN!

Loszittende protheses behoren
tot het verleden!
Wilt u meer informatie over de laatste
nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van implantologie en implantaat
gedragen protheses
Al meer dan 17 jaar in Horst!

D BIJ
U KUNT VRIJBLIJVEN
OP
ONS BINNENLOPEN

2011
ZATERDAG 21 ME.3I0 UUR
4

TUSSEN 10.30 EN 1

implantoloog,
n
ee
jn
zi
n
lle
zu
ig
ez
Aanw
en
een tandprotheticus
een tandtechnicus

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel: 077 398 78 01
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Grote Prijs van
Sevenum krijgt
internationaal tintje
Liefhebbers van de paardensport kunnen in het weekend van 14 en
15 mei hun hart ophalen tijdens Ruitersportweekend Sevenum. De tweede
editie van Ruitersportweekend Sevenum, dat plaatsvindt op het
evenemententerrein aan de Peelstraat in Kronenberg, kent een gevarieerd
programma.

TWC Oranje in het nieuw
TWC Oranje uit Horst presenteert haar compleet nieuwe fietstenue. Dankzij de sponsoren Poels meubelen
en Frans Thijs wielerspeciaalzaak zijn de mannen en vrouwen van TWC Oranje voortaan te herkennen aan
hun grijs-rode broek en zwart-wit-rode shirt.

Met de komst van topruiters op
internationaal niveau als Albert Voorn,
Mathijs van Asten en Leon Thijssen
krijgt het evenement een internationaal
tintje. Zij treden zaterdagmiddag op het
hoofdterrein aan voor de start van de
nationale 1.40 meter springrubriek en
binden de strijd aan met lokale helden
als Patrick Lemmen en Rogier Linssen.
Deze ruiters staan zondagmiddag
opnieuw aan de start tijdens de Grote
Prijs van Sevenum, het hoogtepunt van
het Ruitersportweekend. Plaatselijke
vedette Freek Vestjens uit Sevenum
maakt het startveld compleet.
Naast deze twee belangrijke
wedstrijden vinden er tijdens het
ruitersportweekend tal van activiteiten
op het gebied van paardensport plaats.
De nadruk ligt hierbij op de zondag met
onder meer Bixiewedstrijden voor de
jongste deelnemers, dressuurwedstrijden en een showrubriek.
Vooral de showrubriek belooft

veel spektakel, waarbij Teun Vestjens,
lid van Ponyclub de Sevenrijders uit
Sevenum - één van de organiserende
verenigingen - met twee pony’s aan de
start verschijnt. Bovendien is Fleur van
Lier uit Sevenum met haar pony E.T.
van de partij.

Er vinden tal van
nevenactiviteiten
plaats
Het weekend wordt omlijst met tal
van nevenactiviteiten. In totaal zijn er
vier springterreinen en twaalf dressuurringen. Er is een uitgebreid strodorp
en kinderen kunnen gratis ponyrijden.
Tijdens Ruitersportweekend Sevenum
worden er televisie-opnames gemaakt
voor de programma’s Kinjerkroam en
L1-Sport.
De wedstrijden beginnen op beide
dagen om 09.00 uur.
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SVEB 1 - QuickBoys 1
Door: Herman Hendrix
In de laatste reguliere wedstrijd van dit seizoen behaalde SVEB een grote 7–0 overwinning op het reeds
gedegradeerde Quickboys. SVEB had het kampioenschap hiermee kunnen vieren, als Venlo een puntje verspeeld zou
hebben in en tegen Oostrum.

Athos N6-1 kampioen
VC Athos uit Sevenum heeft een goed seizoen achter de rug, want
ook de meiden van Athos N6-1 wisten het kampioenschap binnen te
halen door in de allerlaatste competitiewedstrijd de volle winst te
pakken. Zij worden op vrijdag 20 mei van 19.30 tot 20.30 uur
gehuldigd tijdens de kampioensreceptie in Sporthal de Stapakker.

Een uur lang was SVEB kampioen,
maar vijf minuten voor tijd werd dat
de bodem ingeslagen. Venlo scoorde
de winnende 2–3 tegen het dappere
Oostrum en behield zo de kans op het
kampioenschap. Een hele grote kater
voor SVEB en de stemming was er na
afloop dan ook naar.
Afgelopen maandag kwam er
vanuit de KNVB de mededeling dat
de wedstrijd Venlo - VOS ( 0–3 ) van 6
februari overgespeeld dient te worden.
Deze wedstrijd staat op donderdagavond 12 mei om 19.00 uur gepland.
Bij winst van Venlo komt de stand
gelijk en volgt er een beslissende wedstrijd uiterlijk aanstaande zondag op
neutraal terrein. VOS heeft hier echter
protest tegen aangetekend, dus hoe
het nu verder gaat is nog even koffiedik
kijken. SVEB vraagt zich af waarom de
KNVB er zo lang mee gewacht heeft
om deze wedstrijd over te laten spelen,
omdat de eerste wedstrijd al op 6
februari gespeeld was. Dit is de reinste
competitievervalsing.
Wat de wedstrijd van vandaag
betreft wil ik er niet teveel over
schrijven. SVEB was heer en meester
en dat het met de rust nog maar 1–0
was mocht een wonder heten. Na het

Joris de Mulder kopt de bal net naast. Foto: Thijs Janssen
laatste fluitsignaal bleef het nog enkele
minuten spannend, maar de verrassing
uit Oostrum bleef jammer genoeg uit.
Zoals al vele jaren gebruikelijk,
wordt er na de laatste wedstrijd bij
SVEB de supporterscup uitgereikt. De

cup was dit jaar voor de doelman John
Tissen. Proficiat!
Rest SVEB niets anders dan afwachten, en hopelijk rolt er voor hen ook
eens een keer een gunstig bericht in de
SVEB-brievenbus.

Feestprogramma
40 jaar
Zondag 22 mei
Heilige Mis m.m.v. zanggroep Oker
om 09.30 uur in de kerk van Sevenum

Woensdag 25 mei
Grandioze Kindermiddag 14.00-16.00 uur
De Wingerd in Sevenum
(voor meer informatie zie elders in dit blad!!)

Zaterdag 28 mei
Muziekfeest in de Merthal in Horst
20.00-01.00 uur m.m.v. ApartY, De 3J’s en
Jan Keizer en Annie Schilder

Entreekaarten verkrijgbaar
€ 7,50 plus stempelkaart
€ 10,00 vrije verkoop
Voor meer informatie:
Phicoop Shopping Center Sevenum
Tel: 077-467 2424

Bij cuppen verhuur kunt u uw
feest laten slagen voor een
leuke prijs.
Wij hebben licht- en geluidsapparatuur, statafels, glazen
en nog meer spullen om uw
feest te laten slagen.
Neem gauw eens een kijkje op
onze website cuppenverhuur.nl
Tel: 077 4674128
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Kevin van Leuven
wederom in de punten
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen heeft tijdens de afgelopen weekend gehouden Internationale
Duitse Kampioenschappen ( IDM) weer in de punten gereden.

VS Athos N5-1 kampioen

Foto: Riny Kolster

Het weekend werd getekend door
technische problemen die voor aanvang
van de wedstrijd nog niet helemaal
waren verholpen.
Kevin wist door tweemaal een
goede start en constante rondetijden de

punten voor plek elf op zaterdag en plek
twaalf op zondag te bemachtigen. Dit
brengt hem op de negende positie in de
tussenstand.
De volgende wedstrijd vindt plaats
op 22 mei op de Nürburgring waar

tevens de fanclub/sponsordag wordt
gehouden.
Interesse in een geheel verzorgde
’Day at the races’? Stuur voor 15 mei een
mail naar fanclub@kevin-34.nl en word
lid van de fanclub.

De dames van jeugdafdeling van VC Athos uit Sevenum hebben een
goed seizoen achter de rug. Met 1 punt voorsprong op hun naaste
concurrent Grashoek eindigde Athos N5-1 bovenaan in hun poule. Zij
worden op vrijdag 20 mei van 19.30 tot 20.30 uur gehuldigd tijdens de
kampioensreceptie in Sporthal de Stapakker.

Uw kans om te wonen in
“De Afhang” Start verkoop
4 nieuwbouwwoningen.

Te Koop bij
Inschrijving

Namens Wonen Limburg worden 4 hoekwoningen te koop aangeboden in de
nieuwbouwwijk De Afhang te Horst, een
wijk met een eigen identiteit die past in
de landelijke uitstraling van Horst.
Dankzij de vele verschillende woningtypes en de kenmerkende bebouwing is De
Afhang een afwisselende en stijlvolle
nieuwbouwwijk. De speelplekken, het
groene karakter en de 30 km-zone maken
De Afhang een kindvriendelijke, landelijke
buurt, waar u zich snel thuis zult voelen!
De woningen zijn ingedeeld met een
ruime woonkamer, drie slaapkamers en
vaste trap naar zolder, met optie om
een 4e slaapkamer te realiseren. Tevens
is een buitenberging aanwezig. De woning is ideaal voor een starter maar ook
voor andere doelgroepen geschikt. De
kavels variëren in oppervlakte tussen
de 117 m2 en 180 m2.

Koopprijzen: € 198.000 v.o.n.

HORST

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

Heeft u interesse? Dan kunt u een informatiepakket met inschrijfformulier bij InterMakelaars aan de Jacob Merlostraat 11A te
Horst ophalen.
De inschrijving voor deelname aan de
loting uiterlijk 18 mei 2011 bij Notariskantoor De Laat & Gulikers te Horst.
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Openluchtmis
Tienray

Viering
Mariamaand
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‘Music for all’ in
Lottum
Op zondagmiddag 15 mei presenteert Gemengde Zangvereniging Le
Rossignol Lottum samen met Gemengde Zangvereniging Logeko Overloon
‘Music for all’, een bijzonder concert met muziek voor iedereen.

Het is deze maand
Mariamaand. Op zaterdag 14 mei
is er daarom in Tienray voor het
eerst een openluchtmis.
Voorafgaand aan deze mis is er
een processie van de kerk naar
dienstencentrum Zonnehof.

Nieuw project
Horster troubadour
Gerrit Christiaens
Gerrit Christiaens, troubadour uit Horst heeft in samenwerking met de
Venlose componist Gino Taihuttu de single ’Niemand’ opgenomen. Het
nummer is de voorbode van een nieuwe reeks Nederlandstalige liedjes.
Taihuttu, ondermeer bekend van
zijn werk voor Boris en Rosemary’s
Baby, schreef en produceerde het
nummer voor Christiaens en verzorgde
tevens de videoclip. Gerrit Christiaens
benaderde Gino Taihuttu, omdat hij na
het uitbrengen van de CD Gerrit sings
from The Magic Book in 2003 en de videoclip Droom met mij aan een nieuwe
uitdaging toe was.
Christiaens verruilde ruim 20 jaar
geleden zijn baan bij de overheid voor
een onzeker bestaan als muzikant. Zijn
repertoire bestaat inmiddels uit meer
dan 200 popsongs, waaronder een
groeiend aantal eigen nummers.

Als troubadour trekt hij door
Nederland, België en Duitsland. Het
hoogtepunt in zijn carrière vond plaats
in Egypte, waar hij gedurende een periode van twee weken optrad in hotel
Mövenpick in Sharm El Sheikh.
Gerrit Christiaens en Gino Taihuttu
kregen bij de totstandkoming van
Niemand hulp van drummer Jantje
Sanders en pianist Erwin Muller. De
componist omschrijft het nummer als
een politieke boodschap, met een
zomers gevoel.
De videoclip van Niemand is onder
meer te zien op www.gerritc.nl en
www.youtube.com

www.
06 - 12 39 96 24

Reeds 50% verkocht!
*na verrekening van de starterslening

Naast een optreden van de twee
zangverenigingen treden er op deze
muzikale middag verschillende andere
muzikanten op, waaronder slagwerkorkest Fanfare Vriendenkring Overloon
onder leiding van Stefan Castro. Dit
orkest brengt eigen muziek en treedt
enkele keren op als extra begeleiding
van de beide koren.
Tevens verzorgt harpiste Oxana
Thijssen tijdens Music for all een
optreden. Dit 16-jarige talent uit
Blerick begon op haar zesde met harp
spelen. De laatste jaren heeft ze met
succes aan verschillende concoursen
meegedaan en op het Prinses Christina
Concours in Den Bosch heeft ze onlangs
in haar categorie een tweede prijs
behaald. Oxana zit momenteel in atheneum-4 van het Valuascollege in Venlo.

.nl

starterswoningen
voor jong en oud

In Tienray trokken jarenlang
processies door het dorp, bedevaarten waarbij het gehele dorp uitliep
en versierd werd. Al jaren werd
een van de oude rustaltaren die bij
de processies gebruikt werd op de
zolder van Zonnehof bewaard. Leden
van de KBO hebben het voortouw
genomen om dit altaar op te knappen. Deze wordt dan ook nu weer
gebruikt voor een viering midden
in het dorp in de open lucht. Op
14 mei vertrekt om 18.00 uur de
processie bij de kerk van Tienray.
De processie eindigt bij Zonnehof
waar de openluchtviering zal plaatsvinden. De route wordt feestelijk
met processievlaggetjes versierd. De
viering wordt opgeluisterd door het
Gemengd Koor Tienray en het ouderenkoor Tienray. Na afloop kunnen
de bezoekers in dienstencentrum
Zonnehof genieten van een kopje
koffie of thee.
Tienray is het Mariadorp van
Noord-Limburg, de plaats waar vele
mensen even naar Maria komen om
te bidden om steun en kracht om
rust te vinden.

al vanaf
*
€ 110.000,-

												Zoekt op korte termijn:

INTERNATIONAAL CHAUFFEUR
Voor het vervoer van Groenten & Fruit.
Weekend werk moet geen bezwaar zijn.
Jac Hendrix								Tel: 06-22-665581

Daarnaast doet ze ook de Vooropleiding
Conservatorium.
Poul van Rooij, een bariton met
een prachtige stem en welbekend in
de regio als zanger en dirigent, zingt
deze middag met en onder begeleiding
van harpiste Oxana Thijssen en pianiste
Oksana Baljva enkele solo’s.
Gedurende de middag van Music
for all zullen er tezamen meer dan
honderd zangers en muzikanten op
de bühne staan. De begeleiding op
de piano neemt Oksana Baljva voor
haar rekening en de algehele muzikale
leiding is in handen van Oksana Baljva
en Poul van Rooij.
Iedereen is van harte welkom op
zondagmiddag 15 mei vanaf 15.00 uur
in Café Zaal De Harmonie, Hoofdstraat 8
te Lottum. De toegang is gratis.

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk
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Froxx Theater Show
Op tweede pinksterdag organiseert Feesterij en Danserij Froxx in Horst voor de eerste keer een heuse theatershow, met veertien verschillende acts, meer dan zeventig deelnemers en dertig backstage medewerkers.
De theatershow wordt een
evenement waarbij dans in al zijn
verschillende facetten centraal staat.
Zo is er een Nederlands kampioen
hiphopteam te zien, een internationaal
showdans talent, een spectaculaire
breakdance groep, de nieuwe jongste
talenten van Horst en veel meer. Als
een rode draad loopt het thema ‘Mijn

Idool’ door de show heen. ‘s Werelds
grootste artiesten komen voorbij, zoals
Lady Gaga, Usher, Michael Jackson en
natuurlijk Justin Bieber. Er vinden twee
voorstellingen van dit nieuwe spektakel
plaats. Talent van eigen bodem op een
groots podium. Iedereen is welkom om
te komen kijken naar de nieuwe Horster
idolen en zich mee te laten voeren door

passionele dansuitvoeringen. Er begint
een voorstelling om 11.00 en een
om 15.00 uur. Kaarten kosten 6 euro,
inclusief een kopje koffie of glaasje
ranja vooraf. De kaarten zijn te koop op
zaterdag 21 mei van 14.00 tot 16.00
uur in Feesterij en Danserij Froxx te
Horst. Kaarten zijn ook telefonisch te
reserveren via 077 477 01 11.

Dj Dikkers en Sid Kolemeyer op vinyl
Dj Dikkers en Sid Kolemeyer draaien aanstaande vrijdag 13 mei uitsluitend op vinyl in ’t Stammineke in
Grubbenvorst. Disco, boogie, beats en house. Beiden beloven het publiek volledig uit hun dak te zullen draaien.

Alles is hout in
De Locht
Hout bewerken, hout snijden en klompen maken. Voor ieder wat wils.
Deze activiteiten vinden in het weekend van 14 en 15 mei plaats in Museum
De Locht in Melderslo.
De activiteiten worden de hele
zaterdag omlijst met muziek en zang
van de P&P band. Op zondag is er vanaf
13.00 uur een speciale demonstratie
‘Beeldhouwen met de kettingzaag’.
Ondertussen kunnen op beide dagen
kinderen onder begeleiding klompjes
beschilderen terwijl de ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden een

kijkje kunnen nemen bij een tentoonstelling over de emigratie vanuit deze
regio naar Noord-Amerika in de periode
van 1870 tot 1935. Ook is er een fotoexpositie te zien van Barbara Kalomon
met natuur- en landschapsfoto’s van
Limburg.
Voor algemene informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Door gebruik van vinylplaten zal
oorverdovende muziek met opzwepende ritmes in combinatie met lichtshows te horen en te zien zijn. Vroeger
werden deze vinylplaten veelal

gebruikt om te mixen, maar de cd rukte
ook onder de house-dj’s op. Hierdoor
was de digitale revolutie een feit, maar
op vrijdag 13 mei halen dj Dikkers en
Sid Kolemeyer de ‘goeie ouwe’ weer uit

de kast. Voor meer informatie kijk op
www.stammineke.nl
Iedereen is welkom vanaf
22.00 uur in Café ’t Stammineke.
De entree is gratis.

Rock Live On Stage Wilhelminaplein Horst
Zaterdag 21 mei vindt de zevende editie plaats van Rock Live On Stage op het Wilhelminaplein in Horst. Dit
jaarlijks terugkerend festival wordt op 21 mei en 27 augustus georganiseerd door Café het Centrum en Blok10.
Tijdens Rock Live On Stage wordt
elke keer weer een knallende line
geprogrammeerd voor jong en oud.
Op 21 mei wordt er afgetrapt door
de Kleptomaniacs. Deze uit Horst

afkomstige band speelt voornamelijk
pop en rock. Als tweede band staat
Five Horizons on stage, een Pearl Jam
tributeband. De band speelt stevige
rock/grunge uit de jaren negentig. Als

afsluiter staat The Ultimate Classic Rock
Tributeband The Heavy 70’s op het
podium, een waardige en knallende
afsluiter van deze editie. De aanvang is
om 20.00 uur en de entree is gratis.
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Tikiepop Singer-songwriterfestival Cambrinus
in OJC
Phoenix
Hegelsom

Op zondag 15 mei vindt in Cambrinus in Horst een klein singer-songwriterfestival. Tussen 15.00 en 21.00 uur zullen Little Louis, Jesus Jansen,
Joep van Wegberg en de Shanna Nicó Band in het muziekcafé spelen.

Renée van Wegberg
in Cambrinus
Horster musicalzangeres Renée van Wegberg is dinsdag 17 mei te gast in
Cambrinus. Samen met Egbert Derix, Norbert Leurs en Sjoerd Rutten maakt
ze muziek waar ze privé graag naar luistert of die ze voor het plezier samen
met Derix schrijft.
Tijdens dit optreden is Renée van
een andere kant te zien, met een
breed repertoire vol verrassingen.
De laatste keer dat Van Wegberg optrad
in Cambrinus was in 2007. Toen was al
duidelijk dat ze succesvol ging worden
in de musicalwereld. Ondanks dat haar
gezicht op grote billboards prijkt is ze

een vrouw gebleven die haar roots kent
en regelmatig hier terugkomt.
L1 TV volgt Renée tijdens dit concert als onderdeel van een uitgebreide
tv-serie over een aantal prominente
Limburgers. Het optreden begint om
20.30 uur en de entree bedraagt
15 euro.

OJC Phoenix in Hegelsom
organiseert ook dit jaar weer
Tikiepop. Op zaterdag 14 mei zijn
er optredens van Stratex, Paceshifters, The 101’s en Original Red.
Voor Original Red is dit het
tweede optreden. De stevige muziek
die gespeeld wordt is echter wel
gespeeld door ervaren muzikanten
uit onder andere Awesome-O en
Insane. The 101’s die ook gaan
performen hebben al vaker op
grote podia gestaan. De band was
al eens support act van Peter Pan
Speedrock en stond onder andere in de Melkweg en Paradiso
in Amsterdam en in 013 in Tilburg.
Metalband Stratex zorgt voor een
flinke dosis knallende heavy-, trashen death metal en de laatste band
op het festival zijn de Paceshifters,
met als omschrijving: ‘dit is gewoon
voor mannen die bier in halve
liters bestellen’. OJC Phoenix gaat
op zaterdag open om 18.00 uur
en de aanvang is om 19.30 uur.
De entreeprijs van Tikiepop bedraagt
5 euro.

Ook Little Louis speelt tijdens
het singer-songwriterfestival in Cambrinus
Little Louis is een rocker en produceert in zijn eentje een rock ’n roll
bandgeluid. Jesus Jansen is de band van
Marcel Jansen, die eerder in Cambrinus
zijn popmuziek liet horen. De Horster
singer-songwriters worden vertegen-

woordigd door Joep van Wegberg.
Hij speelt vooral Nederlandstalige
nummers met een jazzy ondertoon.
Shanna Nicó studeert zang aan de
Rockacademie en is eerder vergeleken
met Cyndi Lauper en Kate Bush.
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Booster in
D’n Toerstop
Rockformatie Booster zal zaterdag 14 mei het podium van Motorcamping
d’n Toerstop in Melderslo beklimmen. De stevige band uit West-Friesland
staat voor rock en ruig.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chatenet Media Media
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Daihatsu Sirion 1.3 16V Prestige Automaat
Fiat Punto 1.2
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Wagon Futura
Ford Transit 260 S 2.0 16V TDDI Kort/Laag
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Mercedes-Benz SLK-klasse SLK 200 K Special Edition Automaat
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 66kw
Volkswagen Golf 1.9TDI Comfortline 105pk
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline Variant
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline DSG 140pk
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Volkswagen Touran 2.0 TDI Highline 140pk DSG Automaat

2007
2001
2006
2008
1995
2004
2001
2003
2004
2007
2001
2008
2001
2002
1978
2002
2008
1990
2003

98783 Km.
20868 Km.
175100 Km.
26242 Km.
94242 Km.
215366 Km.
205445 Km.
117286 Km.
124072 Km.
2105 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
121785 Km.
172458 Km.
180222 Km.
173210 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
LPG-G3
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 28.950
€ 3.650
€ 11.950
€ 11.950
€ 950
€ 6.950
€ 3.500
€ 10.500
€ 13.950
€ 7.950
€ 6.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 13.500
€ 12.500
€ 13.750
€ 16.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2002
2006
2002
2006
2008
2006
2005
2004

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
161288 Km.
73255 Km.
335105 Km.
190011 Km.
164404 Km.
219346 Km.
191040 Km.
211793 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 6.500
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 16.950
€ 1.950
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 3.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 14.950
€ 19.950
€ 11.500
€ 23.950
€ 8.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

De band is in 2003 ontstaan en
langzaamaan werden het aantal
fans groter en de bandagenda voller.
Booster speelt rockcovers (van onder
andere Peter Pan Speedrock, AC/DC,

Motorhead) maar ook eigen nummers
passeren de revue.
Vanaf 21.30 uur zorgt deze band
voor opzwepende rock ’n roll met een
hard bluesrandje.

Dead Man’s Curse in
OJC Canix
Zondag 15 mei is er in OJC Canix in Lottum een optreden van Dead Man’s
Curse, een nieuwe Nederlandse rockband die bestaat uit (ex)leden van Blind
Sight, Born From Pain, 37 StabwoundZ en Razor Crusade.

Met ervaring die is opgedaan
uit hun vorige bands hebben de vier
bandleden besloten hun krachten te
bundelen voor de ultieme rockband.
Geen fancy kapseltjes, duurbetaalde
producers of eyeliner, maar gewoon
vier gasten met passie voor ruige
muziek. Ze hebben maanden in de oefenruimte gewerkt aan hun nummers
en zijn nu klaar om een try-out show in
Canix te geven.

Als afsluiting van de avond speelt
5 Minute Window, een metal/rock
coverband uit Wanssum en omstreken.
De band brengt covers van onder
andere System Of A Down, Faith No
More, Biohazard enzovoort. Ze hebben
al menig festival in de regio aangedaan
en zijn geen onbekende meer in het
lokale livecircuit. Zondag 15 mei vanaf
17.00 uur treden ze op in OJC Canix.
De entree bedraagt 4 euro.

12
05

cultuur 37

I n g ezo n d en brief

Wandeling voor bewoners van
Sevenheym door Sevenum en omgeving
De Stichting Vrienden van Sevenheym is een aanspreekpunt voor kleine
en grote dingen die het leven veraangenamen voor de bewoners van
Sevenheym, maar waar geen budget voor is. Het gaat om zaken als een
bloemetje, een kunstwerk, een tuinfeest, een kerstattentie of een
wandeling.
Op 18 mei is het weer zover dat
we met 60 bewoners van Sevenheym
een fijne wandeling door ons dorp
gaan maken en door de lommerrijke
omgeving van Sevenum. Natuurlijk

hoort daar een versnapering en een
fijn etentje bij. We maken er een
fijne middag van. Een en ander is niet
mogelijk zonder de hulp van even
zoveel vrijwilligers en uw donatie en

ondersteuning gedurende het jaar.
Voor het kosteloos beschikbaar stellen
van 25 rolstoelen en uw geldelijke
ondersteuning om dit alles mogelijk
te maken is een woord van dank je
wel op zijn plaats.
De Stichting Vrienden van
Sevenheym zeggen u daarvoor hartelijk dank. We hopen op een zonovergoten dag en veel plezier.
Stichting Vrienden van Sevenheym

Setokids presenteert:

Je geld of je liefde
Op zaterdag 21 en zondag 22 mei wordt in De Wingerd in Sevenum door Setokids het stuk ‘Je geld of je liefde’
opgevoerd.

In huize Zwartzaad, een herenhuis
uit de negentiende eeuw, valt altijd
wat te beleven. Daar zorgen de zusjes
Godelieve en Willemijn samen met hun
kakkerige moeder en plaatselijke freule
wel voor. Hun portemonnee lijkt erg vol
te zitten, maar schijn bedriegt. Om aan
geld te komen heeft de freule een plan

bedacht. Trouwen met een baron! Maar
is de baron wel wie ze denken dat hij
is? De onrust is compleet wanneer er
iedere dag vreemde en nieuwsgierige
mensen over de vloer komen.
De auteur van het toneelstuk is
Joop Luiten en de regie is in handen
van Mieke Minten en Sylvia Driessen.

De voorstelling vindt plaats op zaterdag
21 mei om 19.30 uur en op zondag
22 mei om 15.30 uur. Kaarten zijn te
koop bij Lico Fashion te Sevenum of via
www.Setovera.nl Ook zijn er kaarten
aan de kassa verkrijgbaar. Plaatsen zijn
niet genummerd. De entree bedraagt
5 euro.

Put your Gender in the Blender
bij De Lange Horst
Op zaterdag 14 mei kunnen mannen en vrouwen, dames en heren en jongens en meiden hun ware aard
laten zien bij De Lange Horst.
Er mag naar hartenlust van
geslacht worden geruild deze avond
en de dress code is ‘heerlijk fout’.

Dj Paap en dj Brammie Valentine
verzorgen deze avond de muziek en
verschillende gadgets zorgen voor

verrassende twists. De deuren van
de zaal gaan om 22.00 uur open en
de entree is gratis.

OJC Niks duikt terug in de tijd
Wie op zaterdag 14 mei een voet over de drempel zet bij OJC Niks krijgt het gevoel een flinke stap terug in de
tijd te doen.
De avond staat dan geheel in
het teken van de jaren zeventig.
Muziek van ondermeer de Beatles,
ABBA en Elvis Presley schalt dan uit

de speakers en de beentjes gaan, al
dan niet gehuld in passende kleding
uit die tijd, ouderwets van de vloer.
Iedereen is welkom vanaf

21.30 uur dus je moet niet vreemd
opkijken als John Travolta onopvallend de zaal binnenschuift.
De entree is gratis.

Rente 2.6%!!!
Variabel
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

AGENDA

ma 16 mei 13.30 uur
Locatie: BibloNu

Kerkdiensten

Renée van Wegberg

America

Grubbenvorst

di 17 mei 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

zondag

vr 13 mei 22.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Lottum

zondag

Nationale Molendag

Broekhuizenvorst
zaterdag

Tikiepop

za 14 mei 11.00–17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

za 14 mei 19.30–01.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Music for all

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
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)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

Opening Aangepast Lezen
Punten (ALP)

Dj Dikkers & Sid Kolemeyer

Hegelsom

Horst

Heideroosjes ‘Maniemanie’
do 12 en vr 13 mei 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

De Slag om Gelre
vr 13 t/m zo 15 mei
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Lan-Party
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

service 39

zo 15 mei 15.00 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Le Rossignol
Lottum/Logeko Overloon
Locatie: café zaal De Hamonie

Heilige mis

Broekhuizen
Heilige mis

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

za 14 mei 10.30–12.00 uur
Locatie: Mgr. Jenneskensstraat 13

That ’70 Swing

Epic Fail & Cre8

Melderslo

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

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

vr 13 mei 21.00 uur
Locatie: café ’t Tunneke

Kronenberg

Afterdark

Alles in hout

Lottum

za 14 mei 22.00 uur
Locatie: Blok 10

za 14 en zo 15 mei 13.00 uur
Locatie: De Locht

zondag

Put your gender in the
blender

Booster

zondag
donderdag

za 14 mei 22.00 uur
Locatie: De lange

Fietstocht door de Peel
zo 15 mei 10.30–16.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Start: ‘t Zoemhukske

Singer-songwriterfestival

Meterik
zaterdag

zondag
dinsdag

za 14 mei 18.00 uur
Locatie: kerk/Zonnehof

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen

Openluchtmis

zo 15 mei 15.00–21.00 uur
Locatie: Cambrinus

09.45

Melderslo

za 14 en zo 15 mei
Locatie: Evenemententerrein
Kronenberg

Tienray

11.15

Meerlo

zaterdag
maandag
donderdag

Peter Pan
zo 15 mei 11.30–15.30 uur
Organisatie: Paljas
Locatie: ‘t Gasthoes

zaterdag

Sevenum

Ruitersportweekend

19.00

Horst (Lambertus)

za 14 mei 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

za 14 mei 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

19.15

Griendtsveen

zo 15 mei 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

Open dag Kindcentrum

09.45

Grubbenvorst

Dead man’s curse

vr 13 mei 19.00 uur t/m
zo 15 mei 16.00 uur
Organisatie: Meldersnet
Locatie: De Riet

10.00

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 mei
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Lekker eten en drinken in
een warme en huiselijke sfeer
Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl
Sevenum Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)

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

40

nieuws

12
05

Fietstocht naar en door de Peel
IVN De Maasdorpen organiseert zondag 15 mei een fietstocht naar en door de Peel onder begeleiding van
natuurgidsen Henny Grouls en Peter Hammer. De fietstocht start om 10.30 uur en eindigt rond 16.00 uur. De kosten
zijn gratis en iedereen is van harte welkom.

Evertsoord wordt de Peel weer verlaten. Bij de Smelentos in Evertsoord
wordt er gestopt voor een kopje
koffie of iets anders lekkers en daarna
zal de route via Sevenum en ’t Ham
uitgestippeld worden naar Horst.
Tijdens de fietsroute zal verschillende keren worden stilgestaan voor
een toelichting op wat er te zien valt
of om in rust het mooie landschap te

laten inwerken. Het is handig om voor
de fietstocht proviand, iets te drinken,
een bandenplaksetje en muggenolie
mee te nemen aangezien het een
route is van 45 kilometer door een
natuurrijke omgeving. De route is niet
overal geasfalteerd.
Voor meer informatie bel met
Henny Grouls 077 398 29 71 of kijk op
www.ivn.nl/maasdorpen

Paljas uit Horst
speelt Peter Pan
Jeugdtoneelvereniging Paljas uit Horst speelt op 15 mei het wereldberoemde stuk Peter Pan. Een vrolijke musical over de avonturen van
Peter Pan, het jongetje dat altijd klein wil blijven, en natuurlijk Wendy en
haar broertjes.

De afgelopen 150 jaar heeft de
mens aanzienlijk ingegrepen in het
landschap tussen Sevenum en Deurne.
Waar vroeger nog heide en veen lagen,
zie je nu vruchtbare akkers liggen.

Over de Peel valt veel te vertellen.
Vandaar dat het IVN De Maasdorpen
een fietsroute heeft uitgestippeld voor
iedereen die hierin geïnteresseerd is.
Er wordt gestart vanaf het

Zoemhukske aan de Kasteellaan in
Horst. Vervolgens zal de fietsroute
via de Schadijkse bossen naar
Griendtsveen leiden. Vanaf daar gaat
de route de Peel in en ter hoogte van

Het hele gezin kan een kijkje
komen nemen in het wonderland van
Peter Pan, de zoekgeraakte jongens,
de zeemeerminnen, indianen en kapitein Haak met zijn piraten. Kapitein
Haak stelt Peter Pan verantwoordelijk
voor het verliezen van zijn hand en
zint op wraak. Wie zal er overleven
in de strijd? De slechte Haak of de
onstuimige Peter Pan? Ook is te zien
wat er met Wendy, haar broertjes en
de zoekgeraakte jongens gebeurt.

Het gevaar van de akelige krokodil
ligt op de loer. Hoe zal het aflopen?
De spelers van jeugdtoneelvereniging Paljas zorgen voor een spetterende show. Het stuk wordt op
15 mei om 11.30 uur en om 15.30
uur opgevoerd in ’t Gasthoes in Horst.
De entree bedraagt vijf euro. Kaarten
kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur
telefonisch worden gereserveerd via
06 15 49 09 24 of via de website
www.paljashorst.nl

