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Sponsorloop
Doolgaard succesvol
Op woensdag 22 juni werd het bedrag bekend gemaakt dat de kinderen van basisschool de Doolgaard tijdens hun jaarlijkse sponsorloop bij elkaar gerend hebben. Zij
haalden 4.063,26 euro op. Een gedeelte van de opbrengt van de sponsorloop gaat naar de drie Plan-kinderen van de Doolgaard: Salifou uit Niger, Elsa uit Bolivia en Maria uit
Indonesië. Het tweede deel gaat naar speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst en een gedeelte gaat naar Stichting Helpende Handen in India. Het bedrag voor Helpende
Handen wordt nog met 55% vermeerderd door Stichting Wilde Ganzen.

Het verkeer volgens Henk Kemperman
Henk Kemperman, gemeenteraadslid voor D66 in Horst aan de Maas,
maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral
de zwakkere deelnemers als fietsers, bromfietsers en wandelaars delven
volgens hem het onderspit. Onlangs gaf hij een presentatie over deze
situatie tijdens de raadsvergadering. De reacties waren verdeeld.
“Er werd een beetje lacherig over
gedaan, maar dit is een serieus probleem”, zegt Henk Kemperman. “Ik wil
aantonen dat er voor fietsers en gebruikers van scootmobielen in Horst aan de
Maas de nodige gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Vanuit die optiek ben ik het
probleem gaan benaderen. Dus ben ik
zelf op de fiets gestapt en dan beleef je
het verkeer heel anders dan vanuit je
comfortabele, veilige auto.” De onduidelijkheid bij de verkeersdeelnemers
over de verschillende rotondes binnen
de bebouwde kom is hem een doorn

in het oog. “Als je vanuit Sevenum
naar Horst-centrum fietst, kom je
maar liefst drie verschillende soorten
rotondes tegen. De veiligste zijn de
rotondes waar de fietsers voorrang
hebben, daar houden alle weggebruikers rekening mee. De rotondes
op de Stationsstraat ter hoogte van
de Jumbo en Hegelsom zijn ronduit
levensgevaarlijk. Op het ene deel heb
je wel voorrang als fietser, op het
andere niet.”
Lees verder op pagina 02
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Succesvolle rozenactie
brugklassen Dendron College

Vervolg voorpagina

Het verkeer volgens
Henk Kemperman
Verderop, bij de rotonde
Westsingel-Stationsstraat krijg je weer
een heel andere situatie. Hier heb je als
fietser helemaal geen voorrang.
Dat is blijkbaar niet duidelijk voor menig automobilist.
De een geeft de fietser voorrang en
de ander ziet dit over het hoofd. Het is
niet moeilijk te concluderen wat er dan
gebeuren kan.”
Niet alleen de rotondes zijn volgens
Henk gevaarlijk en onoverzichtelijk.
“Ook de verschillende soorten fietspaden geven aanleiding tot verwarring en
irritatie.
Wie met zijn scootmobiel van Horst
naar Meterik rijdt, zal ontdekken dat hij
of zij zich ineens half op de rijbaan voor
auto’s bevindt. In Meterik wordt het

Colofon

fietspad namelijk beduidend smaller.
Een scootmobiel wijkt niet zo gemakkelijk uit als een fiets en dat levert
levensgevaarlijke situaties op.”
Het is duidelijk dat het Henk niet
lekker zit. “Dit najaar presenteert de
gemeente het concept verkeers- en
vervoersplan.
Ik hoop dat men mijn adviezen
ter harte neemt en meeneemt in de
besluitvorming. Nu lijkt het erop dat
op bepaalde punten de doorstroming
van het verkeer is gebaseerd op grote
voertuigen als vrachtwagens en tractoren. Dat lijkt vrij logisch, maar er moet
ook rekening gehouden worden met de
zwakkere verkeersdeelnemer”, besluit
Henk.
Bij de presentatie van het vervoers- en verkeersplan in het najaar zal
duidelijk zijn of het betoog van Henk
Kemperman het gewenste effect heeft
opgeleverd.

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
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

In plaats van de sponsorloop is dit
schooljaar een rozenactie gehouden.
Alle brugklassers maakten een paar
uurtjes vrij om bij buren, familie en
vrienden langs de deuren te gaan
om bosjes rozen aan te bieden voor
het goede doel. De bosjes rozen
werden op vrijdag 17 juni afgeleverd
op school en in het weekend van de
wandeldriedaagse door de leerlingen
bij de sponsoren afgegeven.
De opbrengst bedroeg zo’n 5.000
euro en dit bedrag wordt door de
Stichting Wilde Ganzen met 60%
verhoogd. Vervolgens wordt de
opbrengst fifty-fifty verdeeld tussen
Helpende Handen en Sotos.
In totaal werden er zo’n 1.800
bosjes rozen verkocht. Klas VL1A was
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Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Colitis
• Migraine
• Oorsuizing
• Afvallen

MATH PEETERS

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

een schoollunch. Als goede tweede
volgde klas HV1G met 240 bosjes met
dertig leerlingen en een ijsco als prijs.

(VRIJD

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

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten

koploper en verkocht met zestien
leerlingen maar liefst 140 bosjes
rozen. Zij winnen de eerste prijs:

ndWeeke ding
aanbiEeN ZATERDAG)

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

Het Dendron College houdt ieder schooljaar een sponsorloop voor twee goede doelen die de school ondersteunt. Deze goede doelen zijn Sotos, een scholenproject in Senegal en het project Helpende Handen in ZuidIndia dat onder andere een grote school voor kinderen uit de sloppenwijken onder zijn hoede heeft.

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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Succesvolle Open dag
komkommerbedrijf
Komkommertelers Pieter en Huub van den Homberg uit America stelden afgelopen zaterdag hun kas open in
een extra editie van ‘Kom in de Kas’. Daarmee waren zij één van de twaalf glasgroentebedrijven in Nederland die
hun deuren openden voor het publiek.

Mini quark
bolletjes,

lekker fris en
zomers
HORST • MAASBREE

Huub van den Homberg, LLTB-voorzitter Noud Janssen, burgemeester
Kees van Rooij, Pieter van den Homberg en Leon Litjens, wethouder.
Met de openstelling van de kassen
heeft ‘Kom in de Kas’, het grootste publieksevenement van de Nederlandse
glastuinbouw, haar steentje bijgedragen aan het herstel van het imago
van Nederlandse groenten. Het motto
van de dag was ‘Kom op!’, naar de
campagne van initiatiefnemer Wouter

de Heij. De Heij vindt het vernietigen
van een hoogwaardig Nederlands
groenteproduct vanwege de EHEC-crisis
onnodige verspilling.
De Heij ontwikkelde een frisse
en smaakvolle komkommersmoothie
die in twee weken tijd furore heeft
gemaakt. De Limburgse Land- en

Tuinbouwbond (LLTB) had tijdens de
openstelling van de kassen 500 van
deze smoothies besteld. Burgemeester
Kees van Rooij en wethouder Leon
Litjens deelden deze in passend T-shirt
uit aan de bezoekers van Kom in de
Kas. Maar liefst 400 bezoekers kwamen langs op de Hofweg in America.

Slotconcert jeugdorkest BMBM
Op zaterdag 9 juli zal het slotconcert van jeugdorkest BMBM plaatsvinden. Zij vertrekken een week later
voor de 31e keer naar Luxemburg voor hun jaarlijkse concertreis.
Het slotconcert van jeugdorkest
BMBM begint op zaterdag 9 juli om
16.30 uur en zal geopend worden
door de fanfare Broekhuizenvorst en
Ooyen.
Aansluitend zal BMBM een optreden verzorgen. Tijdens dit concert

zullen de leden van het jeugdorkest
een goederen- en dienstenveiling
houden waarmee ze een gedeelte van
de kosten voor de concertreis willen
terugverdienen.
Het jeugdorkest BMBM bestaat uit
circa 35 jeugdleden van de muziekver-

enigingen uit de dorpen Broekhuizen,
Maashees, Broekhuizenvorst en
Melderslo.
Voor het juiste programma van
het slotconcert of van de concerten in
Luxemburg kan gekeken worden op
www.bmbm.eu

No!School!Party bij M@xx
Op 2 juli is de laatste M@xx-avond van dit schooljaar. Er wordt deze avond groots uitgepakt met als knaller dj
Sergio Silvano, ook wel bekend van de nummers The Beat (Don’t Stop) en Rock This. Met als voor- en naprogramma
dj Cheff.
Afgelopen donderdag is er door
het M@XX-promotieteam tijdens de
pauze van het Dendron College een
korte promotieactie uitgevoerd waarbij
is geflyerd en keihard muziek gedraaid
in de grote aula van de school. Hierbij
konden gratis toegangskaarten gewonnen worden voor deze laatste M@xxavond. Er zijn veel formulieren hiervoor
ingeleverd en tijdens de pauze werden
tien winnaars bekend gemaakt. Uit de
overgebleven formulieren zijn nogmaals
tien winnaars gekozen.
Kijk op www.maxxhorst.nl of je
naam er tussen staat.
Deze laatste M@xx-avond mag je
niet missen. Dus als je nog geen kaartjes hebt, koop deze dan nu voor 5 euro
bij de receptie van het Dendron College
of het Citaverde College. Dit is inclusief
de entree en twee drankjes. De avond
duurt van 20.00 tot 23.30 uur en de
leeftijd is van 12 tot 16 jaar.

Ziet uw kind wel goed?
onderzoeken
Laat de ogen
n gratis ijsje!
en verdien ee

Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl
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Opa Thiêlen (Thei) 90 joar



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Daan

Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Ambulante masseur
NIEUW: massage aan huis. Hoofdpijn?
Stramme spieren? Stress? Kijk op
www.massagepraktijkastrid.com
of bel Astrid Bours: 06-14577952
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.
Te koop koffieboeketjes € 2,veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nw Peeldijk 35, America
077 464 13 80.
TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

En nog iedere’n daag mit
plezeer in Sevenheym.
Proficiat! De kleinkiênder.
Te koop zoete morellen ook zelf plukken
Aanbieding vele tuinbloemen en planten
Fruitbomen € 5,- p/stuk. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
Te huur landelijk gelegen woonhuis
met bedrijfsruimte en veel mogelijkheden. Heerlijk rustig met beschikking
over een wei van ong. 2500m2 met
fruitbomen. Zwarteplakweg 70.
Info 06 53 22 54 76
Afslanken. Nog snel wat kilo’s kwijt
voor de vakantie???? Dat kan met het
proteinedieet van sanislim of slinc!!
Maak snel een afspraak voor een
intakegesprek bij Slender You Fit.
Tel. 06 33 17 83 33

25 juni 2011
Zoon van
Bart en Joyce
Joosten-Deckers
Vondersestraat 37
5961 JR Horst


Geboren

22 juni 2011
Dochter van
Danny en Petra
Jacobs-Peusens
Zusje van Elke
Bakhuuske 43
5963 HD Hegelsom

Kom jij ook poemelen?

Lobke

Zomeropruiming! Div. srt hortensia’s
10 voor € 30.00. Vaste planten 50%
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels korting. Voor beide aanbiedingen geldt:
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen. alleen eigen voorraad en op=op. Meer
Schilder en Stucwerk
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38 info zie; www.veld-tuinplanten.nl
Gevelcoating H. vd Pasch
Oude Heldenseweg Maasbree
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
Open zaterdag 2 juli van 9.30 tot 16.30
06 22 67 65 05
Gezocht: mensen die vanuit huis een
uur. Van 3 juli t/m 2 sept. alleen open
passief inkomen willen opbouwen.
na tel. afspraak. 06 40 32 71 08/
Start nu met sporten op de bewegingsContact: 06 53 36 41 64
077 465 32 83
banken of de vacutraining bij Slender
You Fit en profiteer van de zomeractie!!
Te koop nieuwe aardappelen!
Aangeboden caravanstalling
Bel 077 398 49 71 voor het maken van
Nieuwe aardappelen Kellenaers
Melderslo 077 398 40 56
Bosstraat 63 Hegelsom zelfbediening!
een afspraak voor een gratis proefles.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
Dankbetuiging
077 467 38 94.

Jac Zanders
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een
dankbare herinnering blijven.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 3 juli a.s. om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk in Horst
Tonie Zanders-Deckers, kinderen en kleinkinderen

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Alisa
22-06-2011
Dochter van
Agnieszka Kretkowska en
Laurens Coumans
Deken Creemersstraat 33
5961 JN Horst

Te huur zomerhuis in Mallorca 150 m
van het strand nog vrij vanaf 14 sept en
herfstvakantie www.huisbertcati.nl

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, ozze pap en opa

Geboren

Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

HET WAS GEWELDIG!!
Ik wil iedereen heel hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
de kaarten, de cadeau’s en alle
andere lieve en leuke reactie’s
die ik heb gekregen omdat
ik mijn 100e verjaardag heb
mogen vieren.
Nogmaals hartelijk dank
iedereen, het waren prachtige
feestdagen waarvan ik
nu nog nageniet.

www.kdvpoemelke.nl

Nelke Huijs-Coumans

KnopenLopen Kulinair Wandelen in
Sevenum, 4 september met een hapje,
drankje en amusement
www.knopenlopen.nl
Gevraagd bonenplukkers/sters vanaf
14 jaar. In de periode half juli t/m
augustus. In Horst Tel. 06 55 58 00 90.
Banden voor uw auto caravan of aanhangwagen Bandencentrum Gebr. Cox
Deckersgoedtweg 2 Sevenum
tel. 077 467 44 87
Heil gymnastiek
Voorbuigen tegen vele ziektes. Een
Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC behandeling.
De Taologist Tao Saan. Wat je eet dat
ben je! 06 19 58 59 04
Preipoters gevraagd voor di en wo
(5 en 6 juli), vanaf 13 jaar, svp eerst
bellen tel 077 3986590 Mts Verhaeg
Kranestr 38 Horst.
Taaltrainingen Engels Volg je een
opleiding met Engels en wil je net dat
beetje meer eruit halen? Deze gediplomeerde tolk-vertaler zorgt dat je meer
van je Engels maakt. €20/u in Horst.
Bel voor meer info: 06-1923 8431.

Haantje met
zwembandje
De roemruchte haan op de rotonde bij Hegelsom is sinds enkele
dagen getooid met een zwembandje. Wie dit kleinood heeft geplaatst
en vooral hoe, dat blijft vooralsnog een mysterie.

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl
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Bloemen voor vrijwilliger
Mart Swinkels
Tijdens de wandeldriedaagse van Horst heeft Mart Swinkels (64) voor de laatste keer onderdak geboden aan
alle deelnemers. Mart gaat met pensioen. Swinkels verzorgt al jaren de openstelling van de grote (fiets)kelder en
de toiletgroepen van het Dendron College voor de deelnemers aan het defilé op Vaderdag. Reden voor de organisatie van de wandeldriedaagse in Horst om Mart een bloemetje te overhandigen voor zijn vrijwillige inzet.

Linders
Linders
In het dagelijkse leven is Mart
Swinkels als conciërge verbonden aan
het Dendron College. Vrijdag 8 juli is
de laatste werkdag van Mart bij de
school. Op zondag 19 juni opende hij
voor de laatste keer de deuren voor de
wandelaars.
Maar liefst 39 jaar lang konden
de deelnemers aan het defilé gebruik
maken van de accommodatie op het
Dendron.
Swinkels heeft de aflopen jaren

vele tienduizenden wandelaars over
de vloer gehad. “Bij regen en koud
weer konden de wandelaars dan even
bijkomen. Maar ook wanneer het erg
heet was kon men in de kelder enige
afkoeling vinden”, zegt hij. Swinkels
gaat ervan uit dat ook in de toekomst
de kelder en de toiletgroepen opengesteld worden tijdens de voorbereiding
op het defilé.
“Natuurlijk blijft de school de kelder
openhouden tijdens de wandeldrie-

daagse. Veel kinderen die daar gebruik
van maken op de laatste wandeldag
zijn toekomstige leerlingen van het
Dendron College. Dat dit gebeuren
altijd plaatsvond op Vaderdag maakte
mij niet zoveel uit.
Nadat de laatste wandelaars
richting het centrum waren vertrokken
en de boel was opgeruimd, ging ik ook
altijd naar het defilé. Gezellig een pilsje
pakken en daarna Vaderdag vieren”,
aldus Swinkels.

Ze zijn er weer BLAUWE BESSEN
Gezond, veelzijdig in gebruik maar
vooral heel erg lekker.

VANAF 4 JULI WEER TE KOOP
OF ZELF PLUKKEN
verse blauwe bessen en producten
Geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.30 uur
en op zaterdag van 09.00 - 12.30 uur.
Fam. Geurts, Dorperpeelweg 5, America

Brandweer Horst naar landelijke
wedstrijden in Voorthuizen

Tel. 077 464 21 60 • www.blauwebessenland.nl

Afgelopen zaterdag werd post Horst van Brandweer Horst aan de Maas tweede op de Gewestelijke TAS-HD
(tankautospuit-hoge druk) wedstrijden in Hunsel. Hiermee plaatsten zij zich voor de landelijke wedstrijden op
10 september in Voorthuizen (Gelderland).
Het team uit Horst moest afgelopen zaterdag de ploeg uit Gemert
voorlaten. Op 7 mei was post Horst
al eerste geworden op de provinciale
wedstrijden. In 2011 doen er 300 ploe-

gen mee met deze vaardigheidstoetsen
en Horst mag nu gaan strijden met elf
andere ploegen om de landstitel.
In 1975 was het voor het laatst dat
Horst in deze klasse mee mocht doen

met de landelijke wedstrijden. Destijds
werden zij landskampioen. De ploeg
bestaat uit Ruud Beeren, Peter Weijs,
Henk Peeters, Mark Palmer, Guus
Tacken en Rick van Veghel.

SOS Meerlo-Wanssum staat
midden op de Venrayseweg

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

De mondiale vrijwilligersorganisatie SOS Meerlo-Wanssum is tijdens het unieke straatfestival Cambrinus Kunst
en de Buren komend weekend een opvallende verschijning op de Venrayseweg.
De gele campagnebus van SOS
staat midden op straat voor café
Cambrinus met daarbij een complete
India-shop. Daar kunnen bezoekers
allerlei prachtige maar ook kostbare
snuisterijen uit India kopen waarvan
de opbrengst bestemd is voor het
project. In de stand van SOS is uiteraard ook informatie over het nieuwe
schoolbusproject in Chennai (India).
Bij de SOS-stand kunnen kinderen
ook de kleurplaten inleveren van de

kleurwedstrijd die uitgeverij en redactie
van HALLO Horst aan de Maas hebben
uitgeschreven speciaal voor dit festival.
Twee studenten van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, Lukas en Anke,
hebben speciaal voor SOS en het straatfestival enkele acts bedacht. De bezoekers zullen daar geregeld kennis mee
maken. SOS Meerlo-Wanssum vindt het
vanzelfsprekend dat ze aanwezig is op
een dergelijk innovatief festival. ”Toen
we hoorden van het straatfestival heb-

ben we ons meteen aangemeld met de
mededeling dat we graag bij de buren
van Cambrinus en de Venrayseweg horen”, vertelt SOS-voorzitter René Poels.
”Jan Duijf reageerde daarop meteen
enthousiast en korte tijd later stond
deelname en opzet vast. Onze vrijwilligers staan te popelen om af te reizen
naar de Venrayseweg.” Overigens worden tijdens het festival ook enkele films
vertoond van de Swolgense filmmakers
Marijn Poels en Wiek Lenssen.

Voor echte huidverbetering!
• Microdermabrasie
• Dermashaper
• Hydrafacial
• Microneedling
• Acne behandelingen
• Hydralifting
• Medik8-LavieSage
• Basis behandelingen
Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft
Ringovenhof 2 5865BM
Tienray 0478-690609
www.skinessentials.nl
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COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

9chts5 p.p.

sle

Basisschool Onder de Wieken
neemt afscheid van drie
leerkrachten
Nog een paar weken en dan nemen drie juffen afscheid van basisschool Onder de Wieken in Meterik:
juffrouw Renate, juffrouw Angela en juffrouw Vera.

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.
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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

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

In de KOOKKELDER worden de volgende
kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen:
september 2011 t/m april 2012
* KOKEN VOOR 60+: BEGINNERS: 12 lessen
Start: maandag 19 sept. van 13.00-15.00 uur
* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen
Start: maandag 26 sept. van 10.30-12.30 uur
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: di. 20 sept. 18.00 uur
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: di. 20 sept. 20.15 uur
* KOUD BUFFET: 2 lessen Start: di. 15 + wo. 16 nov. 20.15 uur
* PASTA: 3 lessen Start: di. 17 jan. 20.15 uur
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 28 sept.18.00 uur
* TAPAS 1: 3 lessen Start: wo. 1 feb.18.00 + 20.15 uur
* BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 19 okt. 20.15 uur
* VIS: 3 lessen Start: wo. 29 feb. 20.15 uur
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: wo. 21 mrt. 20.15 uur
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: do. 22 sept. 18.00 uur
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 29 sept. 18.00 uur
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 6 okt. 20.15 uur
* TAPAS 2: 3 lessen Start: do. 12 jan. 20.15 uur
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 12 + di. 13 dec. 20.15 uur
* KINDERFEESTJES op woensdagmiddag

*PARTYKOKEN:

Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden
feestjes voor groepen van 8-24 personen,
gezellig samen kokkerellen èn eten.

Informatie en opgave: 0478-692803
jose@kookkelder-meerlo.nl

www.kookkelder-meerlo.nl

Juffrouw Renate is 26 jaar werkzaam geweest op basisschool Onder
de Wieken. Ze heeft veel kinderen begeleid tijdens deze periode, een aantal
jaren als leerkracht van groep 1 en 2
en een aantal jaren als leerkracht van
groep 5. Juffrouw Angela werkt sinds
2000 op de basisschool als leerkracht

van groep 1 en 2 en van groep 4. Tot
slot heeft juffrouw Vera zeven jaar bij
de school gewerkt, als leerkracht van
groep 3, groep 6 en groep 7.
Op woensdag 6 juli wordt op de
basisschool een afscheidsreceptie voor
de vertrekkende leerkrachten gegeven. Tussen 12.15 en 14.00 uur kan

iedereen die dit wil nog even met hen
napraten en hen een hand schudden.
Deze dag is tevens voor alle drie de
de leerkrachten de laatste werkdag op
basisschool Onder de Wieken.
Dan begint voor hen een verdiende vakantie en daarna gaan ze hun
nieuwe uitdaging tegemoet.

Uw kind gaat voor het eerst
zonder u op vakantie!

Houdt u uw hart vast?
Het is zover: uw kind gaat voor het eerst zonder u op vakantie. U houdt uw hart vast! Hoe voorkomt u dat
uw dochter of zoon te veel drinkt, rookt, drugs gebruikt of onveilige seks heeft?
Op vakantie drinken jongeren
gemiddeld meer alcohol, roken ze vaker,
proberen ze (soft-) drugs uit en hebben
(onveilige) seks. Jongeren vinden het
spannend voor de eerste keer zonder ouders vakantie te vieren. Lekker
genieten van de vrijheid! U als ouder
vindt het net zo spannend. U begeleidt
uw dochter of zoon door mee te denken
over wat er allemaal geregeld moet
worden. Maar hoe zit dat met afspraken
over drinken, roken, drugs en veilige
seks?
Vaak wordt gezegd dat alcohol erbij
hoort. Vakantie is voor jongeren vooral
stappen en relaxen. Jongeren gaan
volop feesten. Dat kan er wild aan toe
gaan. Wijs ze daarom op de risico’s van
teveel alcohol.
Als jongeren ouder worden, roken ze
vaak een sigaret om het uit te proberen
of erbij te horen. Als ze eenmaal roken,
luisteren ze minder goed naar uw
bezwaren hiertegen.
Bedenk dat seks voor veel jongeren
lastig te plannen is. Veilige seks al hele-

maal. Ook al is uw kind nu niet geïnteresseerd in seks, veel jongeren worden in de
vakantie voor het eerst verliefd. Daarom
is het handig om voorbereid te zijn. Leg
uit dat je condooms beter preventief mee
kunt nemen en hoe uw kind er op een
leuke manier over kan beginnen, als het
serieus begint te worden met een vakantieliefde. En wat zegt uw dochter of zoon
als de (lucht-) bedpartner liever zonder
wil? Praat erover met uw kind!
Maak duidelijke afspraken met uw
kind over alcohol, roken, drugs en seks.
Bedenk dat in een groep de sociale druk
groot is. Vakantie lijkt voor jongeren vaak
een geschikt moment om nieuwe dingen
te proberen of de remmen los te gooien.
Vertel ook aan de ouders van de jongeren, die met uw kind op vakantie gaan,
welke afspraken er binnen het gezin
gemaakt zijn.
Bereidt u voor op het gesprek met uw
kind. Wanneer u niet meer precies weet
hoe het nu zit met SOA, condoomgebruik,
gevaren van alcohol, roken en drugs,
zoek dan naar betrouwbare informatie.

Websites die u kunt raadplegen over
veilig vrijen zijn: www.vrijsoavrij.nl en
www.sense.info. Informatie over alcohol
kunt u vinden op www.alcoholinfo.nl
en www.uwkindenalcohol.nl en over
roken op www.stivoro.nl en www.
uwkindenroken.nl.
Kijk ook op www.goedvoorbereidopvakantie.nl voor meer informatie,
(gespreks-) tips, ervaringen van ouders
en een checklist.

Adorien Doeschate
Gedragswetenschapper en
consulent gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg-Noord

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

Eerste Eurorozensymposium Lottum geslaagd
Vorige week stond de Rozenhof in Lottum geheel in het teken van de Week
van de Potroos. Voor professionele keurmeesters, rozentelers en aan de
rozenteelt gelieerde bedrijven, vond in Lottum een Eurorozensymposium
plaats. Conclusie: Euregionale samenwerking is wenselijk ter verbetering
van het imago van de roos. Een internationaal Europees certificaat voor
gezonde rozen kan daar aan bijdragen.
zo gezond mogelijke buitenroos te
verkrijgen. Daarbij staat het uitwisselen
van informatie naar elkaar toe centraal.
Of het tot een Europese rozenkeuring
komt kon Spellerberg niet zeggen
maar de wil vanuit Duitsland is er. Aan
het einde van de middag waren alle
deelnemers ervan overtuigd dat door
samen te werken de komst van een
Europees rozencertificaat een stapje
dichterbij is gekomen.

Veel consumenten willen weliswaar buitenrozen in hun tuin maar de
roos is een lastig te houden gewas. Een
buitenroos houden kan problematisch
zijn wanneer ziektebeelden opdoemen.
De Nederlandse Toproos en de
Duitse ADR gekeurde rozen doen
het echter ook goed in particuliere tuinen en openbaar groen. ADR
wil zeggen Allgemeine Deutsche
Rosenneuheitenprüfung. In Nederland
worden de keuringen gedaan door
een vaste keuringscommissie (VKC).
Volgens Gerard van de Wagt, coordinator van de VKC-keuringen in
Lottum, moeten er uniforme Europese
beoordelingscriteria komen. Duitsland
en Nederland keuren al volgens zo’n
beoordelingssysteem.
Bij rozen met een ADR-keurmerk of
het predicaat Toproos worden geen of
nagenoeg geen gewasbeschermende
middelen gebruikt. Bij de keuringen
wordt onder andere gelet op bloeikracht, kleurvastheid, groeikracht van
de roos en resistentie tegen allerlei
ziekten. Een duurzame buitenroos die
het goed doet.
De Duitse gastspreker Dr. Burkhard
Spellerberg is voorstander van het
uitwisselen van informatie om een

Duurzame en
gezonde rozen
een must
Voordat het rozensymposium
plaatsvond, werden de prijswinnaars
van de vier verschillende categorieën van de VKC-keuring ‘Week van
de Potroos’ bekendgemaakt. De vier
categorieën waarop werd beoordeeld
inclusief de winnaars zijn:
Categorie A: Beste Potroosje/
Vensterbankroosje
1) Rosa Sunny Beach Forever ingezonden door Rosa Mundo uit Meerlo.
2) Rosa Moscow Forever eveneens ingezonden door Rosa Mundo uit
Meerlo.

3) Rosa White Jewel, ingestuurd
door BM Roses uit Maasland.
Categorie B: Beste Terrasroos kleiner
dan vijf liter
1) Rosa Stadt Rome, een inzending van Rosarium Dura Rose uit
Blitterswijck.
2) Rosa ‘Tanettahn’ Manhattan
Blue, eveneens ingezonden door
Rosarium Dura Rose uit Blitterswijck.
3) Rosa ‘Hansestadt Rostock’, ingezonden door Rosen Tantau uit Uetersen
(Duitsland).

Wijn van de maand:

GRATIS!*

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Voor wit, de in Brussel met goud bekroonde Chardonnay.
Rijk en zacht van smaak; tevens levendig, elegant en verfrissend.

DRANKENHANDEL

Voor rood de Pinot Noir, niet te zwaar maar wel met
de nodige klasse en finesse.

WEIJS

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

VOOR DE

100 gram

es € 5,99
Prijs per ﬂsprijs
Doo
€ 27,99

bijzondermens
bijzonderinterieur

Gemarineerde kipfilet
100 gram € 0,95
Mager soepvlees
100 gram € 1,10
Heerlijke shoarma reepjes 100 gram € 0,75
100 gram

Ropiteau Vin de Pays d’Oc wit
Ropiteau Vin de France rood

S L I J T E R I J

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

Pepercervelaat
Strassburger salade

1 Rosa Mundo, Meerlo.
2) BM Roses, Maasland.
3) Frank Coenders Kwekerijen,
Grubbenvorst.
Publieksjury:
1) Rosa Nostalgie, ingezonden
door Rosarium Dura Rose, Blitterswijck.
2) Rosa Nostalgie, ingezonden
door Boomkwekerij Ruud Vosbeek,
Lottum.
3) Rosa Ibiza, ingezonden
door Frank Coenders Kwekerijen,
Grubbenvorst.

WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Op uw verjaardag all-in arrangement

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Categorie C: Beste Terrasroos in pot
groter dan vijf liter
1) Rosa ‘Peach Clementine’, ingezonden door Rosen Tantau uit Uetersen
(Duitsland).
2) Rosa ‘Noatraum’ Flower
Carpet Heidetraum, ingezonden door
Boomkwekerij Ruud Vosbeek uit
Lottum.
3) Rosa Schneeflocke, ingezonden
door Rosa Mundo uit Meerlo.
Categorie D: Beste algehele
Presentatie Rosa Pot

€ 1,35
€ 1,25

Uit eigen keuken

Gehaktballetjes in tomatensaus
100 gram

€ 1,25

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Asche braten

100 gram

€ 1,25

M E U B E L E N R A A M D E C O R AT I E V E R L I C H T I N G A C C E S S O I R E S I N T E R I E U R A D V I E S V E R F V L O E R B E D E K K I N G

Mager filetlapje met mosterd ui en spek
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

W I L H E L M I N A S T R A AT 6

V E N R AY

W W W. T H O M A S S E N - I N T E R I E U R S . N L
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It’s Clean
RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

maakt schoon op uw wensen

www.brugeind.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Tel. 0478 69 12 83

Tijdens het eerste Nationale Symposium Duurzaamheid dat dinsdag
21 juni in Grand Kasteel Woerden werd gehouden zijn de winnaars van de
‘Stimuleringsprijs Focus op Duurzaamheid’ bekend gemaakt. Plus
Lucassen uit Horst was een van de supermarkten die een aanmoedigingsprijs ontvingen.

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS
Voor vakkundig tegelwerk!
www.ikzoekeencontainer.nl

Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

tel. (077) 320 97 00

Salon, opleidingen
en groothandel

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

* tenzij anders aangegeven

Barbecues
Buffetten
Slagerij

Op onze prachtige voorjaarscollectie!*

50% korting op jacks

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

Spoorstraat 1, Tienray Tel. 0478-691271
A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

www.modehuiscruysberg.nl

MEER KOPEN=MEER KORTING*
1 stuk 25% korting
2 stuks 30% korting
3 stuks 40% korting
4 stuks 50% korting

Plus Lucassen in
Horst wint aanmoedigingsprijs
Andere supermarkten die
een aanmoedigingsprijs wonnen waren: Plus IJsselstein uit
Tilburg, Coop Tolsma uit Winsum
en Vomar Voordeelmarkt Stad van
de Zon uit Heerhugowaard. Coop
Walraven in Nijmegen won de eerste
Stimuleringsprijs Duurzaamheid.
De prijs is speciaal bedoeld voor
supermarkten en wil lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid

belonen en zichtbaar maken voor een
breed publiek.
De Stimuleringsprijs Focus op
Duurzaamheid is nadrukkelijk geen
prijs voor de meest duurzame winkel
of beste winkelformule, maar eerder
een waardering voor de prestaties
van individuele supermarktmanagers
of ondernemers die in hun lokale
markt een optimale invulling geven
aan duurzaamheid.

Festival Horst heeft
oplossing zwerfvuil
Op 1, 2 en 3 juli wordt het nieuwe straatfestival ’Cambrinus, Kunst en de
Buren’ voor het eerst in Horst georganiseerd. De organisatie van dit festival
lanceert een plan om in de toekomst zwerfvuil tijdens evenementen in de
gemeente Horst aan de Maas tegen te kunnen gaan.

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur
Di t/m Do 9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Alhoewel zwerfvuil wordt ervaren
als hinderlijk, zien velen het als een
onoverkomelijk fenomeen wat verbonden is aan evenementen en wordt het
geaccepteerd als onvermijdelijk. De
organisatie van het nieuwe straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren
denkt een oplossing te hebben door
het zwerfvuil bij de bron aan te pakken.
In eerste instantie lijkt hun oplossing
te simpel voor woorden, maar de organisatie denkt dat dit plan gaat werken
en het publiek tot een andere houding
zal brengen. Communiceren over vuil is
daarbij het motto.
Onlangs bood Cambrinus, Kunst en
de Buren hun initiatief voor een buurtbijdrage voor een schoon Horst aan de
Maas aan aan wethouder Birgit op de
Laak. Daarbij legden zij duidelijk uit hoe
een eenvoudig idee bij kan dragen aan
een gezonde en schone gemeenschap.
De organisatie van Cambrinus,

Kunst en de Buren stelt dat de gemeenschap zelf een bijdrage zou kunnen
leveren aan een schone, gezonde en
veilige gemeente. Als buurt wil ze
daarbij het voortouw nemen en dit
initiatief tijdens hun eigen festival in
première laten gaan.
De gemeente Horst aan de Maas
kent jaarlijks honderden evenementen,
waarbij het niet zelden om grote happenings gaat. “Horst aan de Maas lijkt
meer dan omringende gemeenten te
grossieren in grootschalige evenementen”, verzuchte een ambtenaar ooit,
na het tellen van de lijst met officieel
aangemelde evenementen.
Bij ieder evenement ontstaat er
overlast door zwerfvuil. Tot nu toe vindt
de gemeente dat alle organisatoren
het gebruikte terrein na afloop weer
schoon moeten opleveren. Hoe dat
gebeurt is de verantwoordelijkheid van
de organisatoren.
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Hegelsom neemt afscheid van
meester Peters en juffrouw Helmie
Op vrijdag 1 juli nemen Piet Peters en Helmie Brouwer-Keijsers afscheid
van basisschool Onder de Linde in Hegelsom. Piet zat 41 jaar in het onderwijs en gaat genieten van zijn pensioen. Helmie gaat na 36 jaar onderwijs,
waarvan 32 jaar bij basisschool Onder de Linde, een andere uitdaging aan.
Eigenlijk wilde Piet Peters
gymleraar worden maar dat liep
anders. “Mijn hobby was en is nog
steeds sporten. Bij het maken van een
schoolkeuze toentertijd, kreeg ik het
advies om de kweekschool te gaan
volgen.
Om mijn keuzemogelijkheden te
vergroten, plakte ik er een opleiding
voor gymnastiekleraar aan vast. Na afronding daarvan ben ik les gaan geven
op de lagere school in Hegelsom en
ben daar uiteindelijk gebleven. De
vraag naar gymleraren was klein, dus
bleef ik voor de klas staan”, kijkt Piet
terug.

Elke groep was een
speciale groep
In de afgelopen jaren heeft de in
Siebengewald geboren Peters zo’n duizend leerlingen in de klas gehad. Elke
groep aan wie meester Peters les gaf
was een speciale groep. “Dat is echt
zo. Elke groep is anders en elk kind
uniek. Ik zag het als een uitdaging om
er elk jaar iets moois van te maken. Bij
de ene groep lukt dat beter dan bij de
andere maar dat maakt lesgeven zo
boeiend”, aldus Piet.
Hij geeft wel aan dat het lesgeven
van vroeger anders was dan nu. Het
lesgeven was destijds puur klassikaal.

Allemaal hetzelfde boekje en allemaal
even ver. “Vandaag de dag worden
de leerlingen door instructiegroepjes
te vormen extra geholpen. De snelle
leerlingen kunnen verder en hoeven
niet te wachten. Ze zijn zelfstandiger
maar je moet dit wel goed in de gaten
houden. Er zijn nu ook meerdere
werkvormen dan vroeger en nieuwe
lesmethodes. Wat dacht je van het
digitale schoolbord? Dit geeft een scala
aan mogelijkheden”, legt meester Piet
uit.

Afkicken van school
Maar er is volgens hem nog een
groot verschil met vroeger. De bureaucratie in het onderwijs is toegenomen.
Er moet tegenwoordig veel van een
leerling genoteerd en vastgelegd
worden. “Dat kan niet anders, maar
ik vind dat het wel effectief moet
blijven”, zegt Peters.
Om af te kicken van het lesgeven
op school legt Piet zich toe op het
sporten. “Fitness, tennis, wandelen en
fietsen staan op de agenda. Maar ook
mijn vrouw helpen in de huishouding
en meer tijd met kinderen en kleinkinderen doorbrengen.” Daarnaast wordt
Piet vrijwilliger bij het jeugdvoetbal
van Hegelsom. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan.
Ook heeft hij heeft zich aange-

Meester Peters en juffrouw Helmie gaven
samen bijna 75 jaar les in Hegelsom
meld bij de heemkundegroep van
Hegelsom.
Naast het afscheid van Piet Peters,
neemt de basisschool ook afscheid
van juffrouw Helmie Brouwer-Keijsers.
Helmie staat al 32 jaar voor groep 1 en
2 van basisschool Onder de Linde. Voor
die tijd was ze al vier jaar als kleuterleidster actief in Grubbenvorst. Ze staat
dus al zo’n 36 jaar voor de klas en wil
nu een andere uitdaging aangaan. “Ik
wil nog niet verklappen wat ik ga doen

maar geloof me maar dat het wel iets
te maken heeft met kinderen”, aldus
juffrouw Helmie.

Kinderen geven
veel terug
De in Horst wonende Helmie kan
niet zonder kinderen. “Weet je, kinderen zijn spontaan, puur en kunnen
echt genieten van alles wat je hen
aanbiedt. Het is heel belangrijk hoe je
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iets brengt. Je geeft veel en krijgt er
ook heel veel voor terug. Vaak zeggen
kinderen ‘Mamma, uh juffrouw’. Dat is
voor mij een teken dat het kind zich op
zijn gemak en thuis voelt. Onze slogan
op school is niet voor niks ‘Onder de
Linde, waar kinderen hun tweede thuis
vinden’”, sluit ze het interview af.
Vrijdag 1 juli is er van 17.30 tot
18.30 uur een afscheidsreceptie op
basisschool Onder de Linde in
Hegelsom.

Hondenschool Americanis
opent haar deuren!
Americanis richt zich vooral op het
geven van adviezen en het begeleiden
in de thuissituatie.
Americanis begeleidt mensen met
honden, met ernstig probleemgedrag.
www.americanis.nl
of bel
06-30445453
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Mobiel
bestellen
én betalen
Sinds kort is het ook in de
gemeente Horst aan de Maas
mogelijk om met je telefoon een
drankje te bestellen én af te
rekenen. Het innovatieve systeem
hiervoor heet MyOrder en wordt
op verschillende plekken in de
regio geïnstalleerd.
De Golfhorst in America werkt
al vanaf 23 juni met MyOrder en De
Lange in Horst lanceert het gebruik
van de bestel- en betaalmethode op
maandagmiddag 4 juli. Wethouder
Leon Litjens, zelf enthousiast
gebruiker van sociale media, zal op
het terras van De Lange de eerste
bestelling plaatsen via MyOrder.
Bezoekers krijgen op die middag ook
uitleg over het systeem en de eerste
100 gebruikers krijgen een leuke
korting. MyOrder is een snel en veilig
betaalsysteem. Met een smartphone
kan een gratis applicatie gedownload
worden waarmee door de menukaart
gebladerd kan worden. De bestelling
kan dan direct geplaatst en betaald
worden, zonder dat daarbij een
barmedewerker aan te pas komt. Zij
zijn uiteraard nog wel nodig om de
drankjes daadwerkelijk te brengen.

30
06

Paviljoens Wonen en Werken
op Floriade
De voorzitter van Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen, Bert Gijsberts en Jan Poodt, voorzitter
van het Hoveniers Informatie Centrum (HIC), hebben de handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor twee
paviljoens op de Floriade. De paviljoens Wonen en Werken zullen gerealiseerd worden op het Floriadepark.
Algemeen Directeur Paul Beck ondertekende namens de Floriade de overeenkomst.
Met deze ondertekening is tegelijker–
tijd het startschot gegeven voor de
realisatie van twee fantastische
ontwerpen waarbij de belevenis en de
meerwaarde van groen, op een bijzondere manier te zien en te beleven zal
zijn voor bezoekers, tijdens de Floriade
in 2012.

We zijn trots op
het uiteindelijke
ontwerpresultaat
Paul Beck: “VHG is één van de
eerste partijen waar de Floriade mee
om tafel zat toen ze van start ging. De
Floriade is een wereldtentoonstelling.
We willen communiceren met onze
bezoekers. Voor ons is de Floriade
geslaagd als de bezoekers enthousiast
zijn over wat ze te zien hebben gekregen en dit ook uitdragen. Kortom: als
zij een warm hart toedragen aan de
tuinbouw en de groene sector na een
bezoek aan de Floriade.”
Jan Poodt: ”De afgelopen twee jaar
hebben wij keihard gewerkt om onze

Paul Beck van Floriade 2012, Bert Gijsberts van VHG
en Jan Poodt van HIC tijdens de ondertekening
inzendingen voor de Floriade 2012
vorm te geven. We zijn trots op het
uiteindelijke ontwerpresultaat, dat we
nu kunnen gaan realiseren. Twee leefdomeinen, waar wij de bezoeker laten
beleven dat er heel veel mogelijk is
met groen. Wij verheugen ons op een
goede samenwerking met de Floriade
komend jaar.”
Bert Gijsberts: “Vanaf het begin

zijn we betrokken geweest bij de
Floriade. Het aanleggen van een tuin
en nu dan twee paviljoens is zogezegd
ons vak. We dragen de Floriade een
warm hart toe.” Voor de paviljoens
Reizen en Ontspannen van VHG en het
HIC is de technische en financiële voorbereiding nog niet helemaal afgerond.
De besluitvorming voor de realisatie
zal later plaatsvinden.

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?
Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

Rits Kapot???
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
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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Blitterswijck

Starters
in de regio
Balanced-Health
Bedrijf
Balanced-Health
Eigenaar Jeroen Kappelle
Adres
Monseigneur
Aertsstraat 52
Plaats
Swolgen
Telefoon 0478 69 03 47
info@balanced-health.nl
E-mail
Website www.balanced-health.nl
Sector
Alternatieve
geneeswijzen
Start
1 juli 2011
Activiteiten:
1) Praktijk voor natuurgeneeswijzen en biofeedback.
Balanced-Health maakt gebruik
van de BEST-behandeling; een
combinatie van Oosterse
geneeswijzen gecombineerd
met Westerse computertechnieken. Gedurende het leven krijgt
het lichaam een reeks ziektes
te verduren. Samen met
invloeden van buitenaf wordt
het afweersysteem uit balans
gebracht. Voorbeelden hiervan
zijn: slechte voeding, de
toegenomen consumptie van
koffie, alcohol, tabak en suiker,
elektrische straling en aantasting afweersysteem door
inentingen, amalgaamvullingen, et cetera.
Door middel van een BESTbehandeling krijgen alle delen
van het lichaam weer de
energie die nodig is om de
helende capaciteit van het
lichaam zelf te activeren.
2) Verkoop van heilzame
kruiden, kruidenmengsels en
bloesemremedies.
3) Verkoop van meditatie cd’s.
Doelgroep
Voor jong en oud die last
hebben van vage terugkerende
klachten, aantasting van het
afweersysteem door inentingen, amalgaamvullingen,
aansterken na operatieve
ingrepen, luchtvervuiling,
stress, emotionele aspecten en
(onjuiste) voeding. Voor
kinderen met ADHD is er een
speciaal programma.
Onderscheidend vermogen
Als geregistreerd paramedisch
therapeut (BATC) hanteert
Balanced-Health een unieke
methode die met behulp van
biofeedback mogelijke onbalans van verschillende organen
inzichtelijk maakt. Onze
speciale voedings- en intolerantietest geeft inzicht in welke
voedingsmiddelen heilzaam
zijn en welke gemeden dienen
te worden. Kinderen met ADHD
hebben veel baat bij een
aangepast voedingsschema.
De werkwijze wordt door de
meeste zorgverzekeraars
vergoed, mits men verzekerd is
voor aanvullende alternatieve
zorg. Daarnaast worden
speciale reinigingskuren voor
darm, lever, gal en nieren
aangeboden.
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John’s Foodstore
smaakvol verbouwd
Terwijl Wiel van den Boogaard uitvoerig uitleg geeft over de grootscheepse verbouwing van zijn cafetaria lopen
enkele personeelsleden binnen om een blik te werpen op hun vernieuwde werkplek. Ze staan te popelen om weer
aan de slag te gaan en dat tekent de sfeer tijdens de renovatie van John’s Foodstore in Horst.

Online winkelen:
HALLO brengt het
dichter bij huis
Lekker winkelen vanuit je luie stoel: het gebeurt steeds vaker en op
steeds grotere schaal. Vakanties worden online geboekt en cd’s en
boeken worden via internet besteld. Soms hoef je niet ver te zoeken om
toch leuk online te kunnen ‘shoppen’. Wat je van ver haalt is weliswaar
lekker, maar een mooie aanbieding dichter bij huis heeft ook zijn
charmes.

Op woensdag 6 juli is het zover.
Dan gaan de deuren van de totaal
vernieuwde John’s Foodstore aan de
Herstraat weer open voor publiek. De
cafetaria in Horst heeft een complete
metamorfose ondergaan. Naast een
uitbreiding aan de achterzijde van het
pand is het interieur grondig onderhanden genomen. Wiel van den Boogaard:
“Het werd tijd voor vernieuwing. We
hebben in september 2010 het pand
gekocht en direct plannen uitgewerkt
voor een grondige verbouwing.” Men is
volop aan de slag gegaan en komende
woensdag wordt John’s Foodstore
feestelijk heropend. “We hebben niet
alleen het gebouw uitgebreid, maar
ook ons assortiment. Vanaf de heropening hebben we op zondagmorgen
een ontbijtservice. We hopen op deze
manier in een behoefte te voorzien
en daarmee ook nieuwe klanten te
krijgen”, aldus Wiel.

De nieuwe online weekaanbiedingen-service van HALLO Horst aan
de Maas beleeft donderdag 7 juli
haar première. Vanaf die dag kunnen
de lezers van HALLO met één druk
op de knop de weekaanbiedingen
van diverse aanbieders online
bekijken en direct bestellen.

Met één druk op
de knop de weekaanbiedingen

We willen onze
klantenkring verder
uitbreiden
In de afgelopen jaren is John’s
Foodstore uitgegroeid tot een gezellige
eet- en ontmoetingsplek voor scholieren. “Ik geef ze speciale aandacht en
voed ze ook een beetje op”, lacht Wiel.
“Na het eten vraag ik ze om netjes
hun tafel op te ruimen en daar geven
ze keurig gehoor aan.” De vernieuwde
zaak is uiteraard niet alleen bestemd
voor scholieren. “We willen onze klantenkring verder uitbreiden. Zo zijn er nu
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112 zitplaatsen in plaats van voorheen
80. Er komt een stamtafel en men kan
voortaan op zondag gebruik maken
van een ontbijtservice en vers gebakken broodjes bij ons kopen.”
De heropening krijgt een extra
feestelijk tintje. Voor de kinderen is

er gratis ijs en ze kunnen geschminkt
worden. Bovendien is de ballenbak
uitgebreid met een klimrek voor nog
meer speelplezier.
De heropening van John’s
Foodstore vindt komende woensdag
6 juli plaats vanaf 14.00 uur.

Op de online weekaanbiedingenpagina kan men met een aantal
simpele stappen meer informatie
vinden over de aangeboden producten of diensten. Vervolgens kan men
direct een bestelling of een reservering plaatsen. Afhankelijk van de
aanbieder kan de bestelling bezorgd
of afgehaald worden, en een online
reservering kan worden omgezet
in een afspraak. Om de service te
optimaliseren bestaat de mogelijkheid om suggesties en tips direct
door te geven voor andere producten
of diensten.
De online weekaanbiedingenservice van HALLO kent twee soorten
advertenties: de weekaanbiedin-

gen en de groepsaanbiedingen. De
weekaanbiedingen zijn individuele
wekelijkse aanbiedingen. Dit kan
variëren van aantrekkelijke korting
op bijvoorbeeld vers brood of een
houten vloer.
De groepsaanbieding is vooral
interessant vanwege de extra korting
die meestal wordt aangeboden. Er
dient een minimaal aantal bestellingen of reserveringen geplaatst te
zijn, voordat men de korting krijgt.
Bijvoorbeeld op het printen van een
leuke vakantiefoto op canvas.
De uitdaging is om voldoende
vrienden, kennissen of familieleden te informeren en uiteindelijk
gezamenlijk te kunnen profiteren
van de groepskorting. Voor mensen,
die regelmatig gebruikmaken van
de sociale media helpt het om het
minimaal aantal bestellingen snel te
kunnen regelen.
Met de introductie van de online
weekaanbiedingen-service betreedt
het nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas nieuwe paden. Van meet af
aan zullen alle suggesties en tips van
gebruikers worden verzameld. Met
behulp van deze informatie kan de
service verder worden geoptimaliseerd.
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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.

Janine Korver

In America woont Janine Korver, een actieve vrouw die van oorsprong
niet uit Limburg komt. Zij is actief op allerlei gebied en heeft het prima naar
haar zin in America. Janine Korver is 41 jaar oud en wordt deze week Geplukt.

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.

Pasta
prei salade

Bereiding:
· breng water in een pan aan de
kook;
· doe de penne in het water en
kook deze gaar;
· maak de wortels schoon en
rasp ze in fijne plakjes;
· meng de rozijnen en de wortels
met de dressing;
· was de prei en snij deze in
ringen;
· verhit olie in de pan en laat de
prei vijf minuten bakken, zorg
dat zoveel mogelijk vocht
verdampt;
· bak de hamblokjes ongeveer
drie minuten mee;
· meng de mayonaise en de mosterd;
· roer deze door de ham en prei;
· roer de saus door de pasta;
· strooi het wortelrozijnenmengsel over de pasta.

Een trotse Tukker
Janine komt uit Enschede en is
een echte Tukker, waar ze trots op is.
Een groot verschil met America waar
ze nu woont maar dat deert haar niet.
“America is een fijn dorp om in te
wonen. Iedereen kent iedereen al ken
ikzelf nog lang niet iedereen. Meestal
moet ik de gezichten erbij zien, dan
weet ik over wie men het heeft. Ik zeg
iedereen gedag ook al ken ik ze niet
persoonlijk. Voor mij is America een
rustig dorp zonder kapsones met een
mentaliteit van ‘doe maar normaal,
dan doe je al gek genoeg.’ America
is ook een dorp met een bruisend
verenigingsleven en de nodige winkels.
En natuurlijk het feit dat je de leden
van Rowwen Hèze in levende lijve kunt
zien is grandioos.”
Veranderen wil ze aan het dorp
niet veel. Wel aan de mentaliteit van
weggebruikers binnen en buiten de
bebouwde kom. Volgens Janine rijden
automobilisten vaak veel te hard.
“Men moet zich realiseren dat men
niet alleen op de weg zit. Ik fiets graag
en veel en sommige automobilisten

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Benodigdheden:
300 gram penne
2 bosjes bospeen
3 eetlepels blanke rozijnen
6 eetlepels vinaigrette (dressing)
600 gram prei
4 eetlepels olijfolie
250 gram hamblokjes
2 eetlepels mosterd
een beetje mayonaise

Maar meestal vinden ze niet erg.
Ik help de fanfare graag wanneer die
hulp nodig heeft en ik ben er dan ook
vaak te vinden. Ik help mee bij het
buitenconcert en bij de potgrondactie
van de fanfare”, zegt Janine.
Maar ook tijdens de vrije markt
in America steekt ze de handen uit
de mouwen. “Dat is gewoon leuk om
te doen. Ik help met de catering, zet
koffie en serveer broodjes met soep.
Bij basisschool De Wouter zit ik in de
organisatie van de wandeldriedaagse.”

De van oorsprong uit Enschede
afkomstige Janine Korver is al negentien jaar getrouwd met Richard (44) en
samen hebben ze twee kinderen. Joyce
is met 14 jaar de oudste en Niels is
12 jaar. Janine werkt op woensdag en
donderdag bij de Thuiszorg. Het liefste
zou ze een baan willen in de bejaardenzorg, dat ligt haar beter. Ze hoopt dat
dit nog eens op haar pad komt. Tot het
zover is, zit ze niet stil want in haar vrije
tijd is ze superactief op allerlei gebied.

Luidkeels meezingen
in de kienpauze
“Ik houd van zingen. Eén keer
per maand ben ik in de Bondszaal
te vinden tijdens het kienen van de
fanfare. Ik help dan met het frituren van snacks die tijdens de pauze
verkocht worden. Ik draag dan altijd
mijn mp3-speler bij me en zing uit
volle borst mee. Soms zelfs iets te
hard, volgens sommige mensen.

komen als windvlaag langs je heen.
Dat voelt onbehaaglijk en niet prettig.”
Maar ondanks het rijgedrag van
weggebruikers in en rond America valt
er aan het dorp zelf niets op te merken.
“America is een mooi dorp. Vooral de
bossen in de buurt zijn heerlijk om in te
wandelen. Je kunt er echt genieten van
de vogels”, zegt ze.

Geen horrorfilms
voor Janine
De Americaanse vindt fietsen tegen
de wind in bij een flinke regenbui
niet leuk. Daarentegen mogen we
haar wakker maken voor een kop
verse tomatensoep met balletjes. Ze
kijkt op tv graag naar NCIS, Bones en
Crime-scene series. Ook spelshows
waar men nog iets van opsteekt, zoals
Ik hou van Holland of Jongens tegen
de meisjes. Naar sciencefiction- en
horrorfilms kijkt ze niet. Die vindt ze te
griezelig. Haar favoriete vakantieland is
Frankrijk, mits er maar iets te doen is
voor de jeugd.
Een goede vriend of vriendin
moet eerlijk tegen haar zijn.
Een complimentje op zijn tijd kan
Janine wel waarderen. Zo’n vriendin
heeft Janine gevonden in Marion die
er altijd voor haar is. “Heb ik oppas
nodig, dan kunnen de kinderen altijd
bij haar terecht. Andersom natuurlijk
ook. Ik kan bij Marion altijd even mijn
verhaal kwijt als Richard er nog niet is,
dat waardeer ik enorm. Mijn moeder
woont in Enschede en die afstand is
te groot om even binnen te wippen
voor ditjes en datjes”, besluit ze het
interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Wandelen door weer en wind (wandeldriedaagse)

Wandele driej op vaderdaage,
Ovver ôs jeugd echt niks te klaage.
Zo’n blie zingend stèl,
Guft meej kiepevèl,
Dát keumt wál goot mit aal die blaage!

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.

2

6
6
5

4

7
4

3
1

4

2
7

8
1

7

9

6
3

4
2

9

8
1

9

9
5

8

9
5

7
5
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www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
4

2

5

9

8

3

1

6

7

8

7

3

5

1

6

4

9

2

6

1

9

7

2

4

8

3

5

9

8

4

2

6

7

5

1

3

1

5

6

4

3

9

2

7

8

2

3

7

8

5

1

9

4

6

3

6

2

1

9

5

7

8

4

5

4

1

3

7

8

6

2

9

7

9

8

6

4

2

3

5

1

Toscaans Plukbrood
Italiaans brood bereid
met verse huisgemaakte
pesto

€
Derix
Kerkstraat 14, tel 077-3981085,HORST
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opinie 13

PGB en Pinkpop... een goedkoop gelegenheidsargument
Reactie op artikel in Dagblad de Limburger van zaterdag 25 juni 2011.
Onder de kop “Niet meer met PGB naar Pinkpop in Landgraaf” kunnen
we kennis nemen hoe de gemeente Horst aan de Maas volgens de visie van
wethouder Litjens in de toekomst denkt te moeten gaan bezuinigen.
Men gaat aanvragen voor bouwvergunningen niet meer controleren
wanneer een aannemer twintig
jaar garantie geeft op te bouwen
woningen. Vraag is natuurlijk hoeveel
formatieplekken men daarmee
denkt te besparen? Krijgen toekomstige bouwers nu een vrijbrief? Wie
controleert nog wél op kwaliteit van
de constructie, op bouwvoorschriften,
op bouwen binnen het bouwvlak, op
de voorschriften binnen het bestemmingplan?
Ware het niet veel verstandiger
om bij toekomstige woningbouw- en

zien we de uitverkoop van de christelijke
CDA-waarden in zijn volle omvang.
WSW-ers, Wajongers en PGBgerechtigden moeten het ook bij deze
wethouder ontgelden en dat alles naverbouwplannen te denken aan aandat de aangekondigde maatregelen van
passing en ingrepen in het bouwbesluit dit kabinet zijn vernietigende uitwerom daarmee zaken als duurzaamheid – king zullen hebben. Dus…. zwakkeren
toegankelijkheid, levensloopbestendig
in de samenleving, ben op je hoede.
en flexibel bouwen af te dwingen? Aan
Over eigen verantwoordelijkheid,
de tekentafel kan in preventieve zin
zelfregie, hoe organiseren we samen
veel bereikt worden.
de civil sociëty, hoe kunnen mensen
Juist dat soort sturing voorkomt
normaal participeren en blijven
aanvragen voor dure woningaanpasMEEDOEN, horen we deze wethouder
singen in de toekomst en voorkomt
niet. Zijn boodschap is helder. Het sysdaarmee deels toekomstige aanspraken teem is te zeer doorgeschoten wanneer
op gemeentelijke WMO-budgetten.
burgers (dus ook jongeren) zich onder
De ware aard van het beestje komt begeleiding middels een stukje PBG op
bovendrijven als de WMO en het PGB
Pinkpop laten zien, dát is zijn gelegenter sprake gebracht worden. Pas dán
heidsargument.

Durft de wethouder deze
uitspraken ook te doen over een jaarlijks bezoekje aan Funpop? Natuurlijk
niet, want dan schopt hij tegen zere
schenen in zijn directe omgeving.
Wat vinden zijn collega wethouders, bijvoorbeeld die van financiën
of die van de WMO van dit soort
ongenuanceerd gebral? Hoe moeten
die straks mensen nog enthousiast
krijgen in hun streven burgers meer
zélf te laten doen?
Leuk en erg motiverend ook voor
al die vrijwilligers die zorgen dat hun
gehandicapte medeburgers tóch nog
regelmatig cultuur kunnen snuiven.
Inderdaad…niet de kaasschaaf
maar de botte bijl wordt gehanteerd.
Leo Beterams
Lid GroenLinks, bestuurslid PK-MHS

Gezocht
bedrijfsruimte
VENRAY - HORST
ZELFS DE VOLGENDE GENERATIE
KOMT BIJ ONS LESSEN!

Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

in omgeving Horst
huur of koop. Ongeveer 400 m2,
eventueel geconditioneerd
en dockshelter.
Minimaal 3 meter hoog.
Goede aansluiting
op A73 en/of A67.
Contact opnemen met:
Robert Janssen
06 10 17 59 73

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Bespreking Poll week 24

De toepassing van glasvezel biedt voordelen voor de gebruikers in Horst aan de Maas
Driekwart van de stemmers was het eens met de stelling. Een kwart van de
stemmers stemde tegen. Marly uit Horst benadrukt dat glasvezel de toekomst is,
maar dat het voorlopig alleen voor het centrum van Horst toegankelijk is. Peter
Rechsteiner, afkomstig uit het buitengebied van Horst reageert op de website: “In
het buitengebied wordt het niet aangeboden, dus voor ons is er geen keus.” Hij

vindt dat buiten kijf staat dat glasvezel de toekomst is. “Alleen is er op dit moment weinig concurrentie van verschillende aanbieders. In aanvang zijn de tarieven dan laag, maar later zou dit weer fors kunnen stijgen”, aldus Peter. “Ik hoop
dat meer dan 30% van de gebruikers in Horst meedoet met glasvezel, dan drukt
het de kosten. Glasvezel? Volmondig ja, maar met een knipoog”, aldus Peter.

De gemeente neemt een juist besluit om geld te steken
in de promotie van Horst aan de Maas tijdens de Floriade
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente trekt 250.000 euro uit voor de promotie van Horst aan de Maas
tijdens de Floriade in 2012. Ze ziet de tuinbouwexpositie als een uitgelezen kans
om de verschillende dorpen, bedrijven en activiteiten in onze gemeente onder de
aandacht van de wereld te brengen. Gezien het mondiale karakter van de Floriade
is dit met name voor het bedrijfsleven en het toerisme in Horst aan de Maas heel
interessant. De zogenaamde ‘spin-off’, oftewel economische impuls die deze
regio als gevolg van Floriade krijgt, is sterk bepalend geweest voor de beslissing

om hier veel geld voor uit te trekken. Volgens wethouder Freek Selen moeten we
deze kans niet aan onze neus voorbij laten gaan.
Het besluit roept bij menigeen vragen op. Enerzijds bezuinigt de gemeente
links en rechts en anderzijds steekt ze nu veel geld in de promotie van Horst aan
de Maas. Voor velen wellicht een bittere pil. Of brengt deze actie wellicht meer
geld in het laatje waardoor iedere inwoner van Horst aan de Maas van deze
investering kan profiteren? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Ik erger me aan reclameborden langs de openbare weg’ > eens 50% oneens 50%

Cactus
Column

Gewoën

Het gewone van
Grubbenvorst is altijd geweest
dat de inwoners geen kapsones
hadden. Alles ging door de
eeuwen heen zoals men zegt
‘gewoon’. Zelfs de wisseling van
zelfstandige gemeente naar het
grote Horst aan de Maas is door
de bevolking volkomen
geaccepteerd. Er werden in het
verleden drie stichtingen
opgericht die de diverse
belangen van verschillende
sectoren moesten behartigen,
zelfs daarin gingen de
Grubbenvorstenaren met de tijd
mee. Van de drie stichtingen
werd er onder deskundige
leiding één gesmeed, het
scheelt de diverse bestuurders
veel tijd en geld en de
gebundelde krachten kunnen nu
eenmaal veel harder pleiten
voor de dorpse belangen. Ter
gelegenheid van de officiële
promotie van de nieuwe
stichting werd ook een prachtig
gestileerd beeld getoond,
voorstellende de poortwachters
van Grubbenvorst. Maar de
presentator van de beelden
dacht dat hij de aanwezige
wethouder Ger van Rensch
meteen een poot uit kon trekken
door om verlichting voor deze
poortwachters te vragen. En hier
bleek dat zelfs Grubbenvorst nog
veel moet leren. Leren dat het
subsidiebeleid van Horst aan de
Maas, vooral in deze tijd, aan
alle kanten onder vuur ligt en
verlichting van de poortwachters
niet bepaald de eerste prioriteit
is. Misschien, héél misschien wil
Wonen Horst nog eens extra in
de buidel tasten als het om een
bijdrage aan deze
poortwachtersverlichting gaat.
En de groepering Behoud de
Parel kan ook wel een keer iets
positiefs doen om die naam
enige uitstraling te geven, een
mini-bedrag in plaats van een
mega-stal zogezegd. Verlichte
beelden spreken in elk geval
meer aan dan een niet verlichte
varkensstal. De Parel, ofwel
Grubbenvorst kan dan zéker
staat maken op die naam! De
bevolking blijft daar in elk geval
volledig achter staan. De
Plaggenbouwer en de Witte
Dame wachten de bezoekers
gráág bij de dorpsgrenzen op!
Cactus
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Extra avondopenstellingen
afdeling burgerzaken in de
zomermaanden
Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur. Dit betreft de
data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak
zelf via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen
computer ter beschikking Geen probleem. Belt u het gemeentehuis (077 - 477 97 77) en onze
medewerker zal graag voor u deze afspraak reserveren.

Politie en gemeente promoten
BurgerNet en Burgerhulpverlening

Officiële bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in
het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Bergsteeg ongenummerd, America
Broekhuizen
Genenberg 28, Broekhuizen
Oude Vonkelweg 3, Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Hoek Swolgenseweg ongenummerd,
Broekhuizenvorst
Op de Spekt 20, Broekhuizenvorst
Grubbenvorst
Lottumseweg 59, Grubbenvorst
Burg. van Kempenstraat 2, Grubbenvorst
Horsterweg 66A, Grubbenvorst
Hegelsom
Stationsstraat 125, Hegelsom
Venstraat 28, Hegelsom
Stationsstraat ongenummerd, Hegelsom
Horst
Melatenweg 5, Horst
Kloosterstraat 11, Horst
Deken Creemerssstraat 25, Horst
Wevertweg 8, Horst
Wilhelminaplein 5b, Horst

Paulus Potterstraat ongenummerd, Horst
Gasthuisstraat 27, Horst
Pr. Marijkestraat 102, Horst
Lottum
Hoogheide ongenummerd, Lottum
Meerlo
Peschweg 1, Meerlo
Tienrayseweg 22, Meerlo
Melderslo
Achter de Pastorie 27, Melderslo
Meterik
Speulhofsbaan 43, Meterik
Sevenum
Mgr. Verstraelenstraat, Sevenum
Laarweg ongenummerd Sevenum
Swolgen
Molenstraat 22a, Swolgen
Tienray
Spoorstraat 48 Tienray
Kloosterstraat ongenummerd Tienray

Officiële bekendmakingen voortaan op internet
De officiële bekendmakingen van de gemeente
m.b.t. bijvoorbeeld vergunningen en regelgeving worden vanaf juni 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 bibliotheken in Horst
aan de Maas.
Maar u kunt voortaan op verschillende manieren
op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen van de gemeente met betrekking tot
vergunningen en regelgeving.

Foto: Gé Hirdes

Tijdens de markt stonden politie en gemeente bij elkaar in een marktkraam om gezamenlijk BurgerNet
en Burgerhulpverlening te promoten. Veel bezoekers aan de markt in Horst werden geïnformeerd
over de mogelijkheden van beide initiatieven. Met BurgerNet slaan inwoners, politie en gemeente de
handen in elkaar om samen de veiligheid in de leefomgeving te vergroten. Ook Burgerhulpverlening is
er op gericht om zo veel mogelijk vrijwilligers te werven. De bedoeling daarvan is om zo snel mogelijk
hulp te kunnen bieden, wanneer er in de leefomgeving iemand getroffen wordt door een hartstilstand.
Politie en gemeente roepen inwoners op om zich aan te melden voor beide initiatieven.
Informatie over BurgerNet: www.burgernet.nl. Info over Burgerhulpverlening:
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

Subsidie vrijwilligersinstellingen
Op 24 mei heeft de gemeenteraad het Toetsingskader Subsidieverlening 2012 t/m 2015 vastgesteld.
Vrijwilligersinstellingen kunnen nu vóór 1 september 2011 een aanvraag indienen voor een stimuleringssubsidie. Aanvragen die te laat ingediend worden lopen het risico afgewezen te worden. U vindt
de benodigde aanvraagformulieren op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl. Kijk onder
het kopje ‘Ik, wil’ en klik op ‘Informatie over subsidie vrijwilligersinstellingen 2012’. Voor informatie
kunt u contact opnemen met het cluster Welzijn van de gemeente.

e-Overheid voor burgers (informatie van alle
overheden per kern)
U kunt zich ook abonneren op alle overheidsinformatie voor uw kern. U ontvangt dan regelmatig alle
bekendmakingen van het rijk, provincie, waterschap en gemeente die betrekking hebben op uw
postcodegebied.
Meldt u gratis aan en ontvang direct de meest
recente lokale en regionale bekendmakingen per
e-mail.
De e-mailservice is gebruiksvriendelijk. In de praktijk
werkt de e-mailservice als volgt: u maakt een profiel

aan op basis van de postcode waar u woont of
waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest
u de straal waarbinnen u de bekendmakingen
wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van
welke overheden (provincie, waterschappen en
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen
en als laatste welke type bekendmakingen.
Het unieke van de ‘e-mailservice
Bekendmakingen’ is dat het gebaseerd is op een
landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies
en waterschappen gebruik van kunnen maken.
Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten
via www.overheid.nl bekendmakingen zien van
Horst aan de Maas. Dit is bijvoorbeeld handig
voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij
een gemeentegrens liggen of voor mensen die
een nieuwe woning zoeken. Daarnaast kan men
van meerdere overheidslagen bekendmakingen
ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van
gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen.
U kunt zich aanmelden voor deze e-mailservice
via www.overheid.nl waar u zich kunt abonneren
op de lokale bekendmakingen

Skatebaan bij Lambertuskerk
Horst kleurige aanwinst
Wethouder Loes Wijnhoven, deken Alexander de Graaf Woutering, een afvaardiging van de
jongerenambassadeurs en één van de direct aanwonenden gaan op zaterdag 2 juli om 16.00
uur gezamenlijk de laatste hand leggen aan het graffiti-kunstwerk van George Cranen. Deze
jonge graffiti-artiest heeft de elementen van de nieuw te plaatsen skatebaan bij de
Lambertuskerk op een hele eigentijdse wijze van kleur en o.a. fotorealistische afbeeldingen
voorzien. Met deze symbolische –gezamenlijke- handeling wordt de samenwerking onderstreept
van de verschillende partijen, die bij de totstandkoming van de skatebaan betrokken zijn.

Raadsvergadering
1e Steenlegging
BMV Kronenberg Evertsoord

Op dinsdag 5 juli 2011 is er een openbare raadsvergadering
in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas
(HadM). De vergadering begint om 18.30 uur en de volgende
punten staan op de agenda:

Op vrijdag 1 juli 2011 vanaf 15.00 uur vindt een feestelijke
bijeenkomst plaats bij gemeenschapshuis De Torrekoel aan
de Meerweg te Kronenberg ter ere van de 1e steenlegging
van de Brede Maatschappelijke Voorziening Kronenberg &
Everstoord.
De gemeente Horst aan de Maas, basisschool De Kroevert
en de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg
nodigen u van harte uit voor deze feestelijke bijeenkomst.

Tijdelijke busroute
Venrayseweg
In verband met de festiviteiten van Cambrinus is de Venrayseweg op 2 juli (vanaf 16.00 uur) tot
3 juli (tot 24.00 uur) afgesloten, i.v.m. hiermee zullen de lijnbussen van Veolia via de Lindweg Gebr. van Doornelaan (hier zijn geen op- of uitstapmogelijkheden) naar de rotonde Venrayseweg
rijden en v.v., De opstapplaatsen bij de Oude Lind en het politiebureau zullen tijdelijk vervallen.
Omleidingen verkeer worden ter plaatse aangegeven
De afsluiting is van zaterdag 2 juli van 16.00 uur tot zondag 3 juli 24.00 uur.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 5 juli 2011 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen de verleende
bouwvergunning d.d. 30 december 2010 aan
de Kloosterstraat te Grubbenvorst.

Om 19.00 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen weigering omgevingsvergunning d.d. 11 april 2011 aan de
Wouterstraat 60 te America.
Om 19.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen een invorderingsbesluit d.d 18 maart 2011.
Om 20.00 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen afwijzing
parkeerontheffing d.d. 13 april 2011 aan de
Torenstraat te Horst.
Om 20.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen toekenning stimuleringsbijdrage d.d. 15 maart 2011.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.

Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren
of een presentatie houden over al of niet op de agenda vermelde onderwerpen.
Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier,
de heer R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
Notulen raadsvergadering 24 mei 2011
Notitie woningbouw op particuliere grond 2011
BP Levensloopbestendige woningen Leemberg - Swolgenseweg, Tienray
BP fietspad Horsterweg , Broekhuizen
BP Americaanseweg 66a, Horst
BP Groene Campus Asdonck, Hegelsom
Krediet herontwikkeling gebied Hof te Berkel
Leerlingenvervoer
Speelruimtebeleid HadM 2012-2016
Sporthal ’t Brugeind, Meerlo
Langdurigheidstoeslag
Sport, cultuur en schoolbijdrage kinderen
Sport, cultuur en maatschappelijke bijdrage ouderen en volwassenen
Marktverordening
Bestuursrapportage 2011
Toeristenbelasting 2012
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 5 juli 2011 vanaf 18.30
uur. U bent van harte welkom! De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Nieuws
Zomervakantie rooster
Op de site www.horstaandemaas.nl staat het
volledige zomerrooster.
Zwemles voor kinderen
Op een leuke en veilige manier leren zwemmen!

Start na de vakantie
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt u
terecht voor o.a.
Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus
kom gezond en verantwoord sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, 5961 GZ
Horst. Tel: 077 - 477 97 25.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?

De herinrichting van het parkje aan de Vijverlaan is voltooid. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst
werd het parkje geopend door wethouder Selen en Hans van de Valk, bestuurslid van Waterschap
Peel en Maasvallei. Namens de buurt voerde Daan Jans het woord.

Vrijdag 1 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 2 juli
• Inzameling STORL
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• 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)
Maandag 4 juli
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 5 juli
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Woensdag 6 juli
• Inzameling restafval Grubbenvorst-centrum,
Evertsoord, Kornenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 7 juli
• Inzameling restafval omgeving MeldersloHorst-Zuid
Vrijdag 8 juli
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 9 juli
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.00 – 20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).

Afspraak op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
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Demonstratie
honingslingeren
Het praktijkcentrum voor bijenteelt is op zondag 3 juli tussen 14.00
en 16.00 uur geopend voor belangstellenden.
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Optreden Jeugdorkest
Meerlo-Wanssum in
centrum Horst
Aanstaande zaterdag rond de klok van twee uur verzorgt Jeugdorkest Meerlo-Wanssum een optreden in het
centrum van Horst. Het orkest is een enthousiaste club jonge muzikanten en staat sinds twee jaar onder leiding van
Maarten Rijs. Op het plein bij Liesbeth’s Grand Café brengt het orkest een aantal nummers ten gehore, de muzikanten sluiten daarmee een drukke periode af.
In het afgelopen seizoen nam het
Jeugdorkest Meerlo-Wanssum deel
aan veel activiteiten. In oktober stond
de Play Inn in Hout-Blerick op het
programma en in november was het
een van de deelnemende orkesten aan
Young Musicians Spread Their Wings.
Aan dit groots opgezette evenement,
georganiseerd door Luchtmachtbasis de

Peel, namen zo’n 200 jonge muzikanten deel.
Afgelopen voorjaar hebben de
muzikanten hard gewerkt om geld in
het laatje te brengen middels de actie
‘spek de clubkas’, een zeer succesvolle
en erg leuke actie van supermarktketen
Jan Linders. Hierbij werd het winkelend
publiek getrakteerd op het muzikale

spel ‘muziek terwijl u shopt’. Verder gaf
het orkest een concert samen met het
jeugdorkest van Kessel en was
het present tijdens de opening van
basisschool Megelsheim in Meerlo.
Daarnaast verzorgde het orkest een
heilige mis in Geijsteren en gaf het een
concert in Wanssum samen met enkele
‘grote’ fanfares.

Dorpswandeling Griendtsveen
De Kring Ter Horst van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) organiseert op woensdagavond 6 juli een dorpswandeling door Griendtsveen.
Op deze middag wordt een
demonstratie honingslingeren
gegeven door een aantal imkers
van imkervereniging Horst en omstreken. Contactpersoon voor

die middag is Joep Verstegen,
telefoon 077 398 64 27.
Het centrum is gevestigd in
’t Zoemhukske aan de Kasteellaan 3
in Horst.

Wien van Mullekom begeleidt
de wandeling samen met een of
meerdere andere gidsen. Tijdens de
wandeling wordt er aandacht besteed
aan de geschiedenis en de natuur van

Griendtsveen. De dorpswandeling begint om 19.00 uur op het pleintje voor
de kerk van het Peeldorp.
Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis, zowel voor LGOG-leden

als voor niet-leden. De wandeling duurt
één tot anderhalf uur.
Na afloop kan op het terras van De
Morgenstond in Griendtsveen nog een
drankje worden genuttigd.

AD-7021/01-11 Horst aan de Maas

Kijken wat je wilt
wanneer je wilt
met KPN Glasvezel

Vanaf begin juli kpn infocenter op St Lambertusplein in Horst aan de Maas | kpn.com/horstaandemaas
.com/horstaandemaas
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Eerste voorbereidingen
jeugdliedjesmiddag D’n Dreumel
Bij de echte fanatiekelingen beginnen de carnavalskriebels rond deze
tijd. Zo ook bij deelnemers aan de jeugdliedjesmiddag in Horst. De liedjesmiddag vindt dit jaar plaats op zondag 9 oktober. Kinderen die mee willen
doen zullen in de zomervakantie al de eerste voorbereidingen gaan treffen.
Ellen Jeurissen en Marion Peeters
van de organisatie vertellen over de
middag: “Het is een evenement georganiseerd door Jeugdcarnaval D’n Dreumel
met carnavalsnummers gezongen
door kinderen. Er is een categorie met
kinderen van 6 tot en met 10 jaar en
een categorie jeugd van 11 tot en met
15 jaar.”
Manon Spreeuwenberg (14) doet
al een aantal jaren mee in de laatste
categorie. “De voorbereidingen beginnen met het schrijven van een liedje.
Dit kun je helemaal door iemand anders
laten doen, maar de laatste keer heb
ik het samen met iemand gedaan. We
hebben eerst samen de tekst gemaakt
en daarna kwam de muziek.”
Als de carnavavalskraker af is kan

er geoefend worden met zingen en
danspasjes, maar er moet ook een
outfit uitgezocht worden. Manon: “Voor
mij is het wel makkelijk om te oefenen.
Ik ben in mijn eentje en hoef met niemand rekening te houden zodat ik het
kan doen hoe ik het wil.”
Toch lukt het een groepje van vier
meiden die ook al jaren meedoen prima
om te oefenen. Kimberly van den Essen
(11), Kelly Emonts (11), Karlijn Cox (11)
en Iza Vissers (11) zijn er al op tijd bij:
“Een goede voorbereiding is nu al weten of je meedoet. Er moet een liedje
geschreven worden, maar het oefenen
neemt ook veel tijd in beslag. En je gaat
het ook nog inzingen op cd.”
Ook in de categorie met kinderen van 6 tot en met 10 jaar worden

Terrasconcert
Fanfare Renantia
Griendtsveen
Op woensdagavond 6 juli geeft Fanfare Renantia haar jaarlijkse
terrasconcert bij Herberg De Morgenstond aan de St. Barbarastraat te
Griendtsveen.
Aanvang van het programma
is 19.30 uur. Iedereen is van
harte uitgenodigd voor dit gezellige

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
3 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree € 2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

buitenconcert. Bij slecht weer
vindt het concert na de zomervakantie plaats.

Een aantal deelnemers aan de liedjesmiddag in 2010:
Manon, Kelly, Karlijn, Iza, Kimberly, Kris en Kim
complete acts neergezet door hard te
oefenen. Kris van Rensch (8) en Kim
van der Sterren (9) zijn inmiddels een
bekend duo bij de liedjesmiddag. Ook
zij hebben veel geoefend: afgelopen
jaar hebben ze om de dag met veel lol
gerepeteerd. En uiteindelijk waren pap
en mam er net zolang mee bezig als
het duo zelf.
En dan de jeugdliedjesmiddag zelf
natuurlijk. Dat is het leukste volgens
Kimberly, Kelly, Karlijn en Iza. “Daar
werk je naartoe, wij staan het liefst op
de bühne.” Dat geldt ook voor Manon:
“De eerste keer was ik wel zenuwachtig, maar zodra je op het podium staat
is dat weg.” De jury bestaat uit twee

kinderen van elke Horster basisschool
en vier volwassenen die affiniteit hebben met carnavalsmuziek. Kris en Kim
hebben afgelopen jaar gewonnen in
de categorie kinderen van 6 tot en met
10 jaar. Hierdoor mochten ze zo’n 26
keer optreden en zelfs dat ging niet
vervelen, ook niet voor mamma. Op de
vraag of ze zich ook beroemd voelden
antwoordt de achtjarige Kris dan ook
luid en duidelijk: “Jazeker!”
Soms gaat er ook wel eens wat mis.
Zo zijn dansjes altijd lastig als microfoons kabels hebben of er wordt een
stukje tekst vergeten. Manon: “Maar als
je gewoon verdergaat is dat helemaal
niet erg.” Tips hebben de echte carnava-

listen wel: “Je moet gewoon meedoen!
Het is een superleuke ervaring!” Ook
het groepje van vier meiden kan dat
beamen. “Als er kinderen zijn die mee
willen doen maar geen muziek- of
tekstschrijver hebben kunnen ze altijd
bij de organisatie terecht”, laat Marion
Peeters nog weten. Manon: “Je bent in
de zomervakantie al bezig met carnaval,
maar dat is niet erg: carnaval is super!”
Janske Cox en Willem Roefs, de
laatste winnaars in de categorie jeugd
van 11 tot en met 15 jaar gaan de
basisscholen in Horst rond met meer informatie voor kinderen die mee zouden
willen doen. Voor meer informatie kijk
op www.dendreumel.nl
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HEERLIJKE BOSBESSENVLAAIEN
4 WAFELS HALEN 3 BETALEN
kompleet maaltijdbroodje
FLAGUETTE KIP CEASAR 3,25
130 JAAR
Veemarkt 5, 5961 ER Horst

HZPC succesvol op Nederlandse
Junioren Kampioenschappen
Door: Huub Hermans
Op de laatste dag van de Nederlandse kampioenschappen lange baan voor junioren in Dordrecht hebben Sem en
Max Hermans voor HZPC mooie successen behaald. Goud op de 200 vlinder en zilver op de 400 wissel voor Max en
zilver voor Sem op de 200 vlinder. In het mooie nieuwe sportcomplex van Dordrecht hebben afgelopen weekend vijf
zwemmers van HZPC meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen.

Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

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

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
groot assortiment nieuwe perkplanten eigen kweek

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,10 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

aardbeienplanten

Gratis tuinontwerp

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

Juist in ons jubileumjaar wist
ons 1ste elftal, na een geweldige
eindsprint en een onvergetelijk
spannende nacompetitie,
de promotie te bewerkstelligen
naar de 2de klasse.

Max Hermans, Sam Derks, Sem Hermans, Mark van Enckevort (trainer),
Björn Piket, Michelle Verouden (begeleiding) en Manon Koster
Voor het eerst was er deelname
van Björn Piket op een Nederlands
toernooi. Björn kwam in actie op de 50,
100, 200 vrij en 200 wissel. Beste resultaat was een 45e plaats op de 200
wissel, Björn behaalde drie nieuwe
persoonlijke records. Sam Derks
verscheen op de startblokken op de 50,
100 en 200 vrij. Ook Sam wist zijn
persoonlijke records aanzienlijk te
verbeteren, zijn beste prestatie is een
44e plaats op de 200 vrij.
Manon Koster zal zich dit laatste
juniorentoernooi nog lang heugen.
Op de eerste dag verstuikte ze haar
enkel, daardoor moest ze zich laten
behandelen in het ziekenhuis. Ze miste
hierdoor twee afstanden. ’s Morgens
werd Manon nog 11e op de 100
vlinder. Op de tweede dag behaalde
Manon mooie resultaten, ondanks haar

blessure. Onder andere een mooie 16e
plaats op de 100 rugslag. Op de laatste
dag gooide Manon alle frustraties van
zich af en zwom op de 400 wissel een
geweldige race. Ze eindigde op een
prachtige 6e plaats van Nederland.
De broers Sem en Max Hermans
zwommen beide dezelfde afstanden,
Sem bij de junioren 3 en Max bij de
junioren 2. Sem begon erg sterk. Op de
eerste dag behaalde hij een 8e plaats
op de 200 rugslag en eveneens een 8e
plaats op de 100 vlinder. Op de tweede
dag verliep zijn 200 wissel super, tot
het uiterste gegaan noteerde Sem een
7e plek op deze afstand. Op de laatste
dag was de 200 vlinderslag, dit is een
van de favoriete afstanden van Sem
(vooral ook door de begeleiding van
hoofdtrainer Paul Goddery). In een
perfect opgebouwde race zwom Sem

uiteindelijk naar een zilveren medaille
op dit Nederlands kampioenschap.
Max opende het toernooi met
een 4e plek op de 100 vlinder en een
5e plek op de 200 rugslag. Daarmee
was Max tevreden. Met zijn 9e plek
op de100 rug en 5e op de 200 wissel
op de tweede dag was Max minder
tevreden. Op de derde dag zwom hij
zijn favoriete nummer: de 200 vlinder.
Max verbaasde vriend en vijand door
deze afstand met ruime voorsprong te
winnen: goud en Nederlands kampioen op dit loodzware nummer. Het
andere zware nummer, de 400 wissel,
werd voor Max eveneens een succes,
een mooie tweede plaats maakte het
toernooi voor hem weer onvergetelijk.
Het vijftal is in Dordrecht begeleid door
Paul Goddery en Mark van Enckevort
samen met Michelle Verouden.

In verband hiermee zullen spelers, begeleiding en bestuur

RECIPIËREN op VRIJDAG 8 JULI
van 19.30-21.00 uur op ons sportpark. Het bestuur nodigt iedereen van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn. Na de receptie zal het feest voor iedereen
worden voortgezet.

Op ZATERDAG 9 JULI wordt i.v.m. dit jubileum
de voetbalwedstrijd gespeeld tussen
WITTENHORST en VVV-Venlo
Aanvang 16.30 uur

Eendrachtig, jong en fris
Dit is de titel van het JUBILEUMBOEK van RKsv Wittenhorst met actuele
foto’s van alle teams en commissies. Het boek is tijdens deze activiteiten te
verkrijgen bij Wittenhorst. Overige verkooppunten: Plus Supermarkten Horst,
Café De lange en Inter Chalet.

Dames A1 Wittenhorst
Limburgs kampioen
De dames A1 van handbalclub Wittenhorst zijn afgelopen zondag 26 juni Limburgs kampioen geworden
van de veldcompetitie in Susteren. Hier mochten ze spelen nadat ze eerder op zondag 29 juni lente kampioen
werden in hun klasse.
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De Pijts organiseert
concours hippique

ABN AMRO Keizersveld
Open succesvol verlopen

Ruiterclub de Pijts uit Grubbenvorst organiseert op 2 juli voor de pony’s en op 3 juli voor de paarden een
concours hippique op de weiden aan de Heierhoeve in Grubbenvorst. Zaterdag beginnen de wedstrijden rond 10.30
uur en zondag rond 10.00 uur.
Op zaterdag beginnen de activiteiten met dressuur en springen.
Voor de jonge, beginnende ruitertjes
en amazones worden zogeheten
Bixieproeven gereden. Zondag treden
bij het springen de toppers aan in de
Z-rubrieken (klasse zwaar). Daarna
wordt bij de dressuur gestreden om
de Grote Prijs van Grubbenvorst. Alle
rubriekswinnaars, van beginners tot de
zwaarste rubrieken, rijden tegen elkaar
in handicap.

De jury gaat beoordelen wie op zijn
of haar niveau de beste prestatie neerzet. Deze rubriek werd afgelopen jaar
voor het eerst gereden. Of het Fieke
Houwen, de winnaar van afgelopen
jaar, ook dit jaar lukt is nog de grote
vraag.
Vorig jaar stond de wedstrijd nog
in het kader van het afscheid van de
terreinen aan de Heierhoeve waar vele
jaren de concoursen werden georganiseerd. De terreinen waren namelijk

voorbestemd voor een weg en voor
parkeerterreinen in de plannen voor
Green Port Lane en de Floriade die in
2012 gehouden wordt. Daar wordt op
dit moment hard aan gewerkt. Twan
Peelen, een van de weinige agrariërs
die nog actief zijn in de Heierhoeve,
stelt voor dit jaar zijn weiden beschikbaar. De nieuwe bestemming van dit
jaar wordt helaas ook geen traditie,
want op termijn zal hier een golfterrein
verrijzen.

Fieke Houwen Ruiterclub Rijdt met Beleid
eerste in klasse ZZ-Zwaar
Tijdens CSI Haarlemmermeer werd op vrijdagavond 17 juni de finale verreden van de Tinello Dressuur Cup 2011.
Op het terrein in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp reden de gekwalificeerde combinaties in de klasse
ZZ-Licht, ZZ-Zwaar en Lichte Tour een Kür op muziek.
Tijdens vijf selectiewedstrijden
konden deelnemers zich voor deze finale kwalificeren. In de klasse ZZ-Zwaar
was het spannend tussen de nummer
1 en 2 van de uitslag. Lars op ’t Hoog
uit Haghorst moest voor de derde keer

op rij toezien dat Fieke Houwen uit
Wanssum met Miss Loxley, die rijdt
voor Ruiterclub Rijdt met Beleid uit
Meerlo, voor hem op de eerste plaats
eindigde en daarmee de Tinello
Dressuur Cup 2011 klasse ZZ-Zwaar op

haar palmares kon noteren.
De Tinello Dressuur Cup finale
ZZ-Licht werd gewonnen door Lynne
Maas met Zamora uit Schiedam. Joyce
Heuitink uit Arnhem won met Wup
(v. Welt Hit II) de Lichte Tour.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Afgelopen vrijdag vond voor de zesde keer het ABN AMRO Keizersveld
Open golftoernooi plaats op het golfcomplex De Golfhorst in America.

Winnaars Frans Sprangers en Bart van Roy nemen
uit handen van Harrie Rongen hun prijs in ontvangst
Winnaars van het toernooi zijn
Bart van Roy en Frans Sprangers van
het bedrijf Bouwmij Janssen. Ze waren
erg enthousiast over de prijs die ze in
ontvangst mochten nemen, een golfweekend ter waarde van 600 euro.
De nummers twee, Patrick
Craenmehr en Eric Cornelissen en de
nummers drie, Xander van de Kamp
en Peter Bierkens, ontvingen een
dinerbon van restaurant De Beejekurf.
Het golftoernooi is een initiatief
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van diverse bedrijven die gevestigd
zijn op het industrieterrein Keizersveld
in Venray. Zij organiseren dit voor
ondernemers, partners, vrienden en
relaties. Het doel van het toernooi is
om elkaar in een informelere sfeer te
ontmoeten en te netwerken.
Net als voorgaande jaren was het
toernooi met een opkomst van vijftig
personen erg succesvol. Deelnemers
konden zich inschrijven voor het toernooi zelf of voor een golfclinic.
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15 VRAGEN aan Wilco Vergeldt 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

Wilco Vergeldt
20 jaar
Lottum
Citaverde College

Waar word jij later een talent in?
Pff.. Dat is een goede vraag. Ik heb
eerlijk gezegd geen idee. Ik heb al
een opleiding tot monteur van landbouwmachines gevolgd en ben op dit
moment aan de Greenport-opleiding
bezig op het Citaverde College. Die opleiding heeft te maken met de groene
detailhandel. Maar wat ik precies wil
worden, en waar ik later precies goed
in ben, is me nog een raadsel.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak was geschiedenis, toen ik dat nog kreeg. Nu vind ik
vreemde talen wel leuk om te leren.
Wiskunde vind ik verschrikkelijk.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik zit bij een vriendengroep en kan
met allemaal wel goed opschieten.
Met een paar kan ik het beter vinden
dan de rest, gewoon omdat we over
veel hetzelfde denken en er goed over
kunnen praten. Of omdat we dezelfde
hobby’s hebben.
In het weekend ben jij te vinden in?
Ik ben altijd wel in voor livemuziek. Als
er ergens een goede band speelt, wil ik
er wel gaan kijken. En nu het festivalseizoen weer begonnen is, ben ik ook
wel op een paar festivals te vinden.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekkere whisky of een lekker
biertje, wat te graaien zoals chips,
nootjes en misschien een fles van dit
of dat. Dan wordt de avond wel een
succes.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Sparen zou kunnen, maar een leuk
reisje, of onderdelen voor de oldtimer,
die ik opknap, zou ook een goede optie
zijn.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Nou, ik had het he-le-maal gehad toen
ik voor de eerste en tweede keer zakte
voor mijn rijexamen. Niks kon me nog
schelen. Maar ook dat is gelukkig weer
goed gekomen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Ligt er natuurlijk aan waar de reis
naartoe gaat. Maar met goed
gezelschap en goede zin maakt de
bestemming al niet zoveel meer uit.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ben wel fan van Italiaans en Mexicaans
eten. Pasta, taco’s, burrito’s en pizza’s

gaan er altijd wel in.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik draag het liefst een goed-zittende
spijkerbroek of bermuda met een hemd
of shirt en een geruite blouse. Een fijne
pet of flat cap op en dan voel ik me
wel goed.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik denk dat ‘t muziek luisteren is. Naar
optredens gaan en het zelf spelen
ervan. Ik heb ook nog een tijd in een
band gespeeld, maar die is gestopt. Ik
zoek trouwens nog wel een nieuwe!
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Onafhankelijkheid uitroepen en mij
als koning kronen!? Haha! Nee, even
serieus. Ik vind het wel leuk in Lottum
zoals het nu is. De Canix (jongerencentrum) organiseert op tijd goede evenementen en concerten en we hebben
twee gezellige cafés.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
‘The Good, the bad, and the Ugly’, is
echt een van mijn favorieten. Maar
andere goede horror, actie of comedyfilms krijgen mij vaak ook niet van de
bank.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Toen ik mijn rijbewijs eindelijk had ben
ik eerst eens lekker alleen een rondje
door de regio gaan toeren, zonder
instructeurs en examinators. Eindelijk
gehaald, dacht ik toen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Pff.. mag het ook met een omweg en
een paar tussenstops zijn? Er zijn zoveel
plaatsen waar ik wel een keer naartoe
wil. Maar een van de mooiste plekken lijkt mij toch wel de wildernis van
Alaska of Canada.

VERSLEIJEN OIRLO
Zin in de zomer?
Kom in de maand juli langs
voor een gezichtsbehandeling
(75 minuten € 75,-).
U krijgt een verfrissende
gezichtsbehandeling, waarbij
de nadruk ligt op het voorkomen en herstellen van
uv-schade.
En u ontvangt een
Dermalogica kit t.w.v.

Zibro Mobiele
Airco’s en
Wandmodellen

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

€ 39,90 GRATIS.
(Zolang de voorraad strekt).

Ideaal voor op vakantie!
Kijk ook eens op
www.beautynjoy.nl en klik
op beautysalon!

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Column

Parkeren
Parkeerplaatsen en ik zijn
nooit zo’n hele goede vrienden. Op de een of andere
manier laat de parkeerplaats
mij nooit netjes toe binnen zijn
strepen. Toch krijg ik het na
een poging of drie meestal wel
voor elkaar de auto enigszins
in het vak te krijgen. Al moet
ik toegeven dat parkeren in
Amsterdam een kleine uitzondering op mijn parkeertalent
is.
Met de auto door het drukke
Amsterdam: kippetje, vergeleken
met parkeren in Amsterdam. Wil
je de auto kwijt, dan kun je
beter een kilometer voor
bestemming al beginnen met
zoeken. Parkeerplaatsen zijn
namelijk zeer schaars en
zeldzaam in deze stad. Met veel
geluk en zoekwerk toch een
plaatsje gevonden, dan is het
nog een hele kunst je auto er
ook in te krijgen. Ik heb pogingen bij maar liefst vijf verschillende parkeerplaatsjes gedaan,
maar met geen mogelijkheid
kreeg ik de kleine krakkebak
erin. Hoe doen mensen dat met
auto’s die wel een redelijk
formaat hebben? Dat is onmogelijk, hoor. Op die plaatsjes die in
Amsterdam gebombardeerd
worden als parkeerplaats past
nog geen 40km-per-uur-autootje. Beter maken ze van deze
vakken fiets-parkeerplaatsen,
die zullen er denk ik wel in
passen. Enniewee, na zo’n vijf
parkeerplaatsen geprobeerd te
hebben, lukte het me nog niet.
En dan heb ik het dus niet over
vijf keer een poging doen tot
parkeren, nee dan praat ik over
zo’n drie pogingen per parkeerplaats. Met een mooi rekensommetje kom ik dan uit op zo’n
vijftien pogingen waarvan er
geen één slaagde.
Toch begon ik bij poging
zestien een heel klein beetje aan
mezelf te twijfelen. Zou het dan
toch aan mijzelf liggen? En niet
aan Amsterdam? Deze zestiende
poging werd namelijk door
vriendlief K. gemaakt. Voor hem
poging 1 dus, maar wel de
poging die meteen lukte. En dan
te bedenken dat K. nog niet in
het bezit van een rijbewijs is, en
ik al meer dan een jaar.. Oei.
Mies
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Dendron-leerlingen
ronden maatschappelijke stage af

jongeren 21

Melderse Examenfuif
De dagen van de eindexamens zijn achter de rug en speciaal voor deze leerlingen en andere feestgangers is er
‘De Melderse Examenfuif’. Op vrijdag 8 juli is dit jaarlijks terugkerend festival op de St. Odastraat in Melderslo.
Na het succes van de afgelopen edities van de examenfuif, met bands als Random, Rattlesnake Shake en
Schandalica zal de Lottumse band 30 past 7 dit jaar de livemuziek bij de Melderse Examenfuif verzorgen. Achter de
draaitafels staat dit jaar The D.Y.P.

Op 23 juni werd de maatschappelijke stage (MAS) van het Dendon
College feestelijk afgerond. Tijdens deze slotmanifestatie hebben 250
leerlingen een certificaat uitgereikt gekregen voor hun positieve inzet
tijdens het afgelopen jaar.

Naast de algemene certificaten
waren er ook oorkondes voor twee
MAS-toppers, de leerlingen die de
beste maatschappelijke stage hebben
verricht. Zij kregen twee vrijkaartjes
voor Toverland en een oorkonde. Bij
een maatschappelijke stage doet de
leerling vrijwilligerswerk. De gedachte
achter deze stage is dat jongeren
minimaal dertig uur een actieve
bijdrage aan de samenleving leveren.
Tegelijkertijd ontwikkelen ze dan hun
eigen competenties en leren ze hun
eigen talenten beter kennen.
Volgens landelijke peilingen blijft
na de maatschappelijke stage ongeveer 10% van de leerlingen vrijwil-

Cafe boems jeu H1150

ligerswerk doen. Uit een enquête blijkt
dat het percentage bij de Dendronleerlingen op 35% ligt. Dat is pure
winst voor alle vrijwilligersorganisaties
in de regio.
Het Dendron College kan de
maatschappelijke stages opnemen in
hun lesprogramma omdat organisaties
leerlingen stageplekken aanbieden.
Zonder de steun van de organisaties
die de leerlingen begeleiden tijdens
de maatschappelijke stage zou deze
stage niet mogelijk zijn.
Organisaties die nog niet zijn
benaderd voor maatschappelijke
stageplaatsen kunnen zich via www.
horstaandemas.nl aanmelden.

Door externe regels is de organisatie genoodzaakt om bonnen te verkopen. Het is namelijk niet meer mogelijk
om nog ‘all-in feesten’ te geven.
De toegangskaarten kosten 16 euro in
de voorverkoop en 18 euro aan de
kassa. Consumptiebonnen kosten

0,10 euro per stuk en zijn niet bij de
toegangsprijs inbegrepen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij IJssalon
Passi in Horst en café ’t Tunneke in
Melderslo.
De opbrengst van de fuif komt ten
goede aan stichting Salto Adelante.

Commissielid van de examenfuif,
Rob Surminski, vertrekt 22 augustus
naar Nicaragua om daar acht weken
in de hoofdstad Managua in een krottenwijk docenten te coachen op het
gebied van vakdidactiek.
Meer info op www.saltoadelante.com

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Tovri Meterik speelt jubileumvoorstelling ‘Rom en Sjuul’
Toneelvereniging Tovri uit Meterik viert dit jaar haar 90-jarig jubileum met de speciale voorstelling ‘Rom en
Sjuul’. De première is 9 september en daarna volgen er voorstellingen op 10, 11, 16, 17, 18, 21, 23 en 24 september.

Het stuk is afgeleid van het
bekende Romeo en Julia van William
Shakespeare en wordt geregisseerd
door de bekende regisseuse Virginie
Michiels. De toneelgroep is al ruim
een jaar bezig om er een heel speciaal
stuk van te maken. Om zich geheel
op het toneelspel te kunnen concentreren werd bijna twee jaar geleden
de ‘Stichting Culturele Evenementen
Meterik’ opgericht, die de volledige
organisatie op zich heeft genomen.

De voorstelling wordt uitgevoerd op
het terrein van autosloperij ‘Hofmans
Mich’, een bijzondere buitenlocatie
in Meterik waarbij zoveel mogelijk
elementen van de locatie zelf verwerkt worden in het toneelbeeld. In
de ‘sloop’ kan men de symboliek van
verwoesting en vergankelijkheid herkennen waar ook ‘Rom en Sjuul’ en de
families mee te maken krijgen. Achter
alle wrakken kan men een verhaal
zien. Ze staan voor schade, leed, vreug-

de en verdriet. Allemaal elementen die
terugkomen in het schouwspel.
De kaarten zijn vanaf 1 juli te koop
op www.jubileum.tovri.nl en telefonisch
via 077 398 79 80 of 06 11 11 89 18
en bij de volgende voorverkoopadressen: Crommentuijnstraat 22 Meterik en
De Kolk 31 Horst. De kosten bedragen
12,50 euro voor volwassenen en 10
euro voor kinderen tot en met 12 jaar.
Meer informatie is te vinden op
jubileum.tovri.nl of www.tovri.nl

Fotoreportage Da Ma Zoeë
www.hallofoto.nl

AKTIE HARDE AKTIE
F-lite Young

Diverse modellen in diverse kleuren
O.a. Upright 64 cm van € 115.00 voor € 99.95
Upright 71 cm van € 125.00 voor € 109.95

Openluchtmis
St. Goarkapel Meerlo
Bij de St. Goarkapel in Meerlo vindt op zondag 3 juli de jaarlijkse
openluchtmis plaats. Om 10.00 uur trekt Fanfare Eendracht uit Meerlo in
processie naar de kapel vanaf de kerk. Vervolgens begint om 10.30 uur
de openluchtmis. Deze wordt opgeluisterd door de fanfare.

Het kerkbestuur nodigt iedereen
uit om indien mogelijk met de processie mee te trekken. Diegenen die niet
meer zo goed ter been zijn, kunnen
met de fiets of auto naar de kapel
gaan via de Postbaan. Er is voldoende
parkeergelegenheid en voor een
beperkt aantal zitplaatsen bij de kapel
is gezorgd. Voor de zekerheid kunnen
de mensen die met de auto komen
het beste (klap)stoelen meenemen
om op te zitten. Voor de kinderen is
er een speciaal kindernevendienstprogramma.
St. Goar wordt in Nederland al-

leen in Meerlo herdacht. Deze van
oorsprong Franse man is als jongen
verhuisd naar Duitsland, waar hij bij
de plaats Sanct Goar als kluizenaar
heeft geleefd. In alle eenvoud heeft
hij daar heel veel voor mensen kunnen betekenen. Hij wilde daarom
ook geen bisschop worden toen men
hem vroeg. Hij koos liever voor de
eenvoud en de stilte. Vandaar dat de
viering ook in eenvoud en rust wordt
gehouden. Mocht het slecht weer zijn,
dan zal de viering om 10.30 uur in de
kerk van Meerlo doorgaan. Iedereen
is van harte welkom.
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Succesvolle concerten
Koninklijke Harmonie van
Horst in Balzhofen
Tijdens de concertreis van de Koninklijke Harmonie van Horst naar Bühl-Balzhofen in het Schwarzwald werd op
pinsterzondag door de slagwerkgroep samen met het groot harmonieorkest ’s avonds het galaconcert gegeven. Op
maandag verzorgde de Koninklijke Harmonie van Horst het middagconcert.
De slagwerkgroep opende het
galaconcert en het 1.000-koppige
publiek was razend enthousiast over
hun optreden omdat men met dat soort
optredens en aanverwante muziek niet
bekend is. Daarbij was de uitvoering
verrassend en van hoog niveau.
Vervolgens was het de beurt aan het
groot harmonieorkest van de Koninklijke
Harmonie van Horst. Bij binnenkomst
werd het orkest met applaus naar het
podium begeleid, dat gaf de muzikanten
veel energie en gezonde spanning om

er een mooi concert van te maken.
En inderdaad werd het een mooi
concert voor de muzikanten maar
ook voor de luisteraars. Veel applaus,
gevraagde toegiften en staande ovaties
vielen het harmonieorkest ten deel toen
het concert werd afgesloten met
76 trombones.
Op maandagmiddag verzorgde de
Koninklijke Harmonie van Horst het
middagconcert. Een uur lang werden
de wederom massaal toegestroomde
toehoorders aangenaam beziggehou-
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Kunstwerk
Marian Litjens
wordt verloot
Bezoekers van de kunstmarkt Kunstfladder in Venray kunnen een
schilderij van Horster schilderes Marian Litjens winnen. Zondag 10 juli
wordt het kunstwerk verloot.

den door de muziek, terwijl ze konden
genieten van een hapje en een drankje
en vooral niet te vergeten de heerlijke
taart.
Op donderdagavond 7 juli vindt het
traditionele zomeravondconcert van de
Koninklijke Harmonie van Horst plaats
op het Wilhelminaplein in Horst. Er zal
tijdens dit concert ook een deel van het
programma te horen zijn dat met veel
succes werd uitgevoerd in Balzhofen.
De aanvang is om 19.00 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Voorbereidingen ijsfestijn
in Horst van start
Het is nog volop zomer, maar de voorbereidingen voor de ijsbaan in het centrum van Horst zijn alweer in volle
gang. Van 16 december 2011 tot en met 8 januari 2012 is er weer volop ijspret in het centrum van het dorp.
Dit jaar zijn er werkgroepen
gevormd die er voor gaan zorgen dat
het Wilhelminaplein tijdens de winter
drie weken omgetoverd wordt tot een
ijsparadijs.
Er zal voor zoveel mogelijk (live)
entertainment gezorgd worden tijdens

Speciale
actie

de openingsuren van de ijsbaan. Om
het succes van vorig jaar te evenaren
biedt de Stichting IJsbaan wederom
vierkante meters aan. Bedrijven,
particulieren, vriendengroepen en
sportclubs kunnen een eigen vierkante
meter kopen om zo de ijsbaan te

sponsoren.
Belangstellenden kunnen zich
vanaf 1 juli aanmelden via www.
ijsbaanhorst.nl Hier zijn vanaf dan ook
alle aanmeldingen te zien en de
laatste nieuwtjes betreffende de
voorbereidingen te lezen.

Wie kans wil maken op het
schilderij kan zich vervoegen bij de
stand van de organisatie, tegenover
Albert Heijn in Venray. Aan het eind
van de dag wordt de winnaar van het
schilderij bekend gemaakt.
Het werk van Marian Litjens is geinspireerd op vormen en kleuren uit
de natuur uit haar directe omgeving.

Op de markt zijn ruim 100 kunstenaars te vinden. De bezoeker krijgt
de mogelijkheid persoonlijk met de
kunstenaars in contact te komen en
hun werk te kopen.
Kunstmarkt Kunstfladder 2011
vindt plaats op zondag 10 juli van
11.00 tot 17.00 uur in het centrum
van Venray.

DE 3VROUWEN

Tel. 0478-580077

alleen tijdens Midnight-shoppen vrijdag 1 juli
venray Muzikaal totaal van 13.00-23.00 uur

%
20 extra
kassa korting op onze opruiming
niet op tassen en nieuwe collectie

Gevraagd per direct:

Keukenmedewerkers m/v
Wij bieden:
- fulltime baan - goede beloning - toekomstmogelijkheden -

Wordt dit jouw droomjob?
neem contact op met Petra Siebers,
Tel. 077 397 03 34 / 06 52 46 11 01 of info@boscafehetmaasdal.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
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E-readers te leen
bij BiblioNu
Bij BiblioNu zijn e-readers te leen zodat leden in hun eigen omgeving
kennis kunnen maken met deze nieuwe manier van lezen.
De e-reader is een handzaam
apparaat waarop eenvoudig digitale
informatie kan worden gelezen. Het
beeldscherm is scherp en benadert
de ervaring van drukwerk. Digitale
boeken, e-books, kunnen worden
aangeschaft via verschillende websites, soms zelfs gratis. Ook kunnen op
een e-reader kranten worden gelezen.
Deze zijn te downloaden via de web-

sites van de dagbladen. E-readers zijn
verkrijgbaar in verschillende formaten. Leden van 18 jaar en ouder kunnen bij de vestigingen Grubbenvorst,
Horst en Venray een e-reader lenen
om deze thuis twee weken uit te
proberen. Er wordt een klein bedrag
aan leengeld en borg gevraagd. Op de
e-readers staan een aantal e-books in
diverse genres.

Inschrijving
‘Horst aan de Maas
zingt’ van start

Expositie Galerie Judy Straten
Van 1 juli tot en met 28 augustus wordt in Galerie Judy Straten in Horst een expositie gehouden van Sjaak Korsten,
NgispeN en Diederik Schneemann. Deze zomerexpositie is de afsluiting van het galerieseizoen. Ter ere hiervan en de
officiële opening van de S2S (een ruimte waar jonge hedendaagse kunst, design en fashion in een andere tijd en
context worden geplaatst) zal op vrijdagavond 1 juli een feest worden georganiseerd waarbij iedereen van harte
welkom is.
Na een intensieve werkperiode
van anderhalf jaar zal de uit Helden
afkomstige Sjaak Korsten deze zomer
zijn recente werken presenteren. Deze
bestaan uit twee series: ‘als Goden liefhebben’ en ‘Somewhere else’. In beide
series, bestaande uit tekeningen, teksten, mixed- media op papier en doek,
foto’s en objecten worden alledaagse
voorwerpen en situaties geïsoleerd
en in een andere context geplaatst
waardoor hij er een diepere poëtische
waarde aan toekent. De series ‘als
Goden liefhebben’ en ‘Somewhere
else’ verbeelden het verlangen naar
ultieme schoonheid en waarheid.
NgispeN is een nieuw Nederlands
merk, opgericht door Gispen, een van
de oudste en grootste kantoormeu-

bilair-bedrijven uit Nederland. Onder
leiding van de Art Direction van Richard
Hutten is de collectie ontworpen door
verschillende internationale designers. Tijdens deze zomershow worden
ontwerpen getoond van onder anderen
Jurgen Bey, ZUS, Richard Hutten,
Rietveld en Fabio Novembre.
De Italiaanse ontwerper Fabio
Novembre heeft met zijn sensuele, gewaagde en soms ook speelse
ontwerpen in korte tijd een sterstatus
bereikt. Met zijn magische ontwerpen van poëtische en soms barokke
interieurs wil hij mensen verleiden. Zijn
ontwerpen zijn even sprankelend als
zijn persoonlijkheid.
De nieuwsgierigheid van Diederik
Schneemann leidt hem bij het ontwer-

De gemengde zangvereniging van Broekhuizen en Broekhuizenvorst
Con Brio organiseert op 12 november het jaarlijkse zangfestijn ‘Horst aan
de Maas zingt’ in ’t Gasthoes in Horst. Iedereen is welkom.
Tijdens Horst aan de Maas zingt
wordt een gelegenheidskoor gevormd
met zangers en zangeressen vanuit
Zuidoost-Nederland. Alle deelnemers
aan het gelegenheidskoor krijgen
ruim de tijd zich alvast ‘in te zingen’.
Het repertoire voor het grote gelegenheidskoor staat inmiddels vast.
Marcel Kuepers, de dirigent van Con
Brio heeft ook dit jaar weer gezorgd
voor veel variatie. Afwisselend vlot,
lieflijk, stoer en ritmisch, maar altijd
verrassend.
Het is de bedoeling dat het optreden van het gelegenheidskoor zorgt

voor een zinderende afsluiting van
Horst aan de Maas zingt, dat verder
wordt opgeluisterd door het organiserende koor Con Brio en gastoptredens
van gemengde zangvereniging Vivace
en het mannenkoor uit Maasbree.
Con Brio is een succesvolle zangvereniging die veel aanmeldingen
krijgt van mensen binnen en buiten
de gemeente en zelfs van buiten de
provincie. Dat maakt het alleen maar
leuker.
Voor informatie en inschrijving
kijk op www.zingmetconbrio.nl of bel
met Mien Colbers 077 463 21 39.

Buitenoptreden
Hoor’s en Popkor’n
Met een optreden in de open lucht sluiten Vocalgroup Hoor’s en
Jeugdpopkoor Popkor’n op maandag 4 juli het seizoen af. Dit optreden
vindt plaats om 20.00 uur op het Wilhelminaplein in Horst.

Vocalgroup Hoor’s en
Jeugdpopkoor Popkor’n (Foto: Ger Versteegen)
Jeugdpopkoor Popkor’n brengt
enkele nummers ten gehore onder
leiding van dirigent Kenny Janssen,
met begeleiding van Minou Verhagen
op piano. Hoor’s wordt begeleid door
haar eigen combo en zal onder leiding van Ernst Lamers enkele nieuwe

nummers zingen. Naast de nieuwe
nummers zullen ook oude bekende
nummers zoals ‘Somebody to love’
en ‘Nog efkes saame’ de revue passeren. Beide koren zullen bovendien
ook gezamenlijk enkele liedjes laten
horen.

Henseniusplein 3 | Venray | 0478 51 51 55
info@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

pen. Tijdens een reis door Kenia kwam
het initiatief Uniqueco op zijn pad, een
stichting die oude slippers verzamelt
die aanspoelen op de stranden van
Oost-Afrika. Uniqueco verzamelt ze om
de stranden van Kenia schoon te houden en om van de slippers producten
te maken in hun werkplaats in Nairobi.
Zodoende helpen zij samen een aantal
Kenianen in hun levensonderhoud
te voorzien. Met ‘A Flip Flop Story’
wil Schneemann laten zien hoe deze
onverwoestbare oude slippers kunnen
worden hergebruikt en omgevormd tot
duurzame en bijzondere producten.
Openingstijden: woensdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
en zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur.
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Museum de Kantfabriek biedt
breed scala aan workshops

Avondvierdaagse
Jongerengilde
Sevenum
Voor het vierde jaar op rij organiseerde het Jongerengilde Sevenum
afgelopen donderdag de avondwandelvierdaagse. Dit jaar liepen ruim
500 wandelaars de 5, 10 of de 15 kilometer per dag.

De te wandelen routes waren ook
dit jaar splinternieuw en zeer afwisselend. De routes voerden zoveel
mogelijk door de natuurlijke omgeving van Sevenum en Kronenberg.
De wandelaars liepen door bossen,
velden en beekdalen, met voor velen
onbekende stukjes ‘Sevenum’.

Op de laatste dag werd er in
defilé gelopen naar de blokhut waar
iedereen zijn welverdiende medaille
in ontvangst kon nemen.
Op deze dag hield het
Jongerengilde open dag en was er
van alles in en rondom de blokhut te
doen voor de kinderen.

Het komend najaar biedt Museum de Kantfabriek verschillende workshops aan onder begeleiding van ervaren
textieldocenten of -kunstenaars. Het paradepaardje is de driedaagse workshop Miao Techniek ofwel Chinese
borduurtechniek, gegeven door Ien Rappoldt.
Ien heeft haar ervaring opgedaan
tijdens studiereizen naar Zuid-China,
waar zij diverse technieken van verschillende bevolkingsgroepen opdeed.
Ze leerde deze door ze na te doen en
dit zal in de workshops ook naar voren
komen.
Leren is nadoen is het motto tijdens
het weekend van 18, 19 en 20 november. Het weekend is volledig verzorgd
zodat alle aandacht gericht kan worden
op de cursus (exclusief overnachting en
ontbijt).
De workshop behandelt diverse
Chinese handwerktechnieken. De
materialen die tijdens de workshops
gebruikt worden zijn door Chinese
vrouwen gemaakt en uit China door Ien
meegebracht.
Verder worden er in het najaar in
Museum de Kantfabriek onder andere
workshops gegeven over het omgaan
met de naai- en lockmachine, het
maken van eigen unieke kleding of
zeefdrukken op stof, patchwork en
quilten, het maken van kerstgroeppoppen of zonnekindpoppen, weven,
borduren, kantklossen, sokken breien,
vilten, werken met verdwijnvlies, zijden

sjaal vilten of het maken van etuis,
keukenschorten of feestslingers. Heel
apart is het ontwerpen en maken van
een hanger van kant in klei.

Voor aanmelding kijk op www.
museumdekantfabriek.nl/cursussen
of bel 077 398 16 50 of mail naar
info@kantfabriek.nl

JULI IS ZOMERVOORDEEL MAAND
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Houten Vloeren
Kasteelplanken
Massief eiken, ±18 cm dik
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Cis &co
VLOEREN

p/m2

Laminaat

Tegels

Ruim 300 soorten
tegen fabrieksprijzen!

Nu 25% korting

Grootste assortiment
van Zuid-Nederland

Op alle
Wand- & Vloertegels

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 augustus 2011.
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Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Peelmuseum
vernieuwt huisstijl
Met ingang van het nieuwe seizoen zal het ontwerp van Kristel Meuldijk het Peelmuseum meer kleur geven. Niet
alleen via grote blikvangers aan de voorzijde van ‘De Kamphut’, maar ook op de flyers en het briefpapier, in de
vitrinekasten en bij de objecten zal het beeldmerk van deze talentvolle leerling van De Eindhovense School te zien zijn.

www.proteion.nl

DE WEGGEEFWEKEN
donderdag vrijdag zaterdag
★ Bij aankoop van abrikozenkorstvlaai of 5 donuts
4 witte puntjes GRATIS
maandag dinsdag woensdag
★ Bij aankoop van een skivlaai
of 4 abrikozenflappen
4 kaiserbroodjes GRATIS

Voorzitter Frans Steeghs neemt het nieuwe beeldmerk in
ontvangst uit handen van grafisch ontwerpster Kristel Meuldijk
“Vanaf het eerste moment dat we
dit ontwerp onder ogen kregen, viel ons
meteen op hoe knap Kristel Meuldijk de
sfeer van de Peel had weten te treffen.
Daarom hebben we ervoor gekozen
dat dit de nieuwe huisstijl wordt“,
zegt voorzitter Frans Steeghs van het
Peelmuseum in America. “Natuurlijk
kost het moeite om het huidige beeldmerk los te laten, maar als we eerlijk
zijn heeft dat zijn tijd gehad. Dit is voor
ons museum een nieuwe stap naar

volwassenheid.”
Het nieuwe beeldmerk symboliseert een houten kruiwagen waarmee
turfstekers een eeuw geleden nog
volop werkten, volgepakt met turven.
Het ontwerp, dat werd gekozen uit 27
inzendingen, is strak en eigentijds met
respect voor de historie. De kleurencombinatie viel ook meteen in de smaak.
“Het moesten aardekleuren zijn. Peel is
turf en turf is bruin”, zegt de 19-jarige
grafisch ontwerpster Kristel Meuldijk.

Het bekroonde ontwerp van Kristel
Meuldijk en een selectie van de andere
ontwerpen is vanaf 1 juli tot eind augustus te zien in een mini-expositie in
het Peelmuseum. Het museum aan de
Griendtsveenseweg 69 in America is
elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
geopend voor publiek. Groepen vanaf
vijftien personen kunnen ook op andere
tijden terecht. Voor meer informatie bel
077 464 16 26 of 06 20 70 21 73 of kijk
op www.peelmuseum.nl

Kermis America
in OJC Cartouche
De Americaanse kermis staat weer voor de deur. Tijdens de kermis wordt er dit jaar een gezamenlijk programma
georganiseerd door Station America en OJC Cartouche. Zij hebben de handen ineen geslagen en zetten vanaf komende zaterdag in OJC Cartouche een vijfdaags programma neer voor jong en oud.

Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Op zaterdag is er een optreden
van Fort Fiësta. De band bestaat uit zes
personen en speelt nummers van onder
anderen Anouk, Prince, Michael Jackson,
Stevie Wonder, Melissa Etheridge, Dusty
Springfield en Aretha Franklin.
Op zondag bijt Appie Hein de spits
af met smartlappen en gezellige meezingers. Wie Appie Hein in huis haalt,
wordt getrakteerd op nummers van
onder anderen Frans Duijts, Frans Bauer,
Gerard Joling, Gebroeders Ko, André
Hazes, Koos Alberts, George Baker, Guus
Meeuwis, Drukwerk, Albert West, René
Froger en Jan Smit.
Daarna is het de beurt aan de
Oenoemoeloeke 5, een knotsgekke
feestband uit Horst, waarbij entertainment hoog in het vaandel staat. Al
vijf jaar speelt deze vijfkoppige band
elk feest plat met hun aanstekelijke
feestmuziek. Het gevarieerde repertoire
bestaat onder andere uit opzwepende
Ierse folk muziek, Duitse après-ski,
klassiekers als Malle Babbe, Viva
Colonia, nummers van Elvis Presley en
nog veel meer.
De avond wordt afgesloten met de
String Kings, één van de beste pop/rock
coverbands van Nederland. De band
bestaat uit vier muzikanten die keer op

keer bewijzen dat ze begrijpen hoe je
een feestje moet bouwen. Het repertoire bestaat uit nummers van artiesten als Jason Mraz en Racoon, maar
ook rockbands als U2, Lenny Kravitz en
The Red Hot Chilli Peppers. Daarnaast
maken ze uitstapjes naar het stevigere
werk met bijvoorbeeld Killing in the
Name, maar ook naar dansnummers zoals Freestyler van The Bombfunk MC’s.
Op maandag zal de band Random
de gehele avond voor muziek zorgen.
Na verschillende wisselingen binnen
de band en vele optredens is Random
vanaf 2010 aan de slag gegaan met
een 6-mansformatie. De band speelt
allerlei soorten muziek en is inzetbaar
voor iedere feestelijke gelegenheid.
Met gemiddeld vijftig optredens per
jaar staat Random geregeld op het podium. Of het nu gaat om een tentfeest,
bruiloft, café of bedrijfsfeest, Random
zorgt altijd voor een geslaagde avond
voor jong en oud.
Op dinsdag zal dj Guido de avond
met plaatjes aan elkaar draaien. Er is
op deze avond ook een optreden van
Big Benny. Deze Limburgse artiest laat
bij zijn optredens het publiek uitbundig
meezingen, schateren van het lachen
en schunkelen. Tijdens een optreden

kronkelt automatisch een polonaise van
soms wel een paar honderd meter door
de zaal of feesttent. Arm in arm, hand
in hand, hotsen en botsen in de lange
vrolijke sliert. ’Het is pas feest als Big
Benny is geweest’, de slogan klopt als
een bus.
Op de woensdag van de kermis
sluiten de regionale bands Epic Fail en
30 Past 7 de kermis af. Als eerste speelt
Epic Fail. De bandleden komen uit Horst
en omgeving en ze spelen verschillende
covers van het genre ‘pop/rock met een
scherp randje’. Van CCR tot Anouk, van
the Red Hot Chili Peppers tot aan Snow
Patrol. Daarna is het de beurt aan 30
Past 7, een pop/rock coverband die ontstaan is in Lottum. Ieder optreden wordt
met veel passie en energie beleefd en
de band brengt dit graag over aan haar
publiek. De afwisseling tussen ballads
en vlotte sounds en de combinatie van
oud en nieuw zorgt voor een boeiend
repertoire.
OJC Cartouche opent zijn deuren op
zaterdag om 20.00 uur, op zondag om
14.00 uur, op maandag vanaf 13.00 uur,
op dinsdag om 15.00 uur en op woensdag om 17.00 uur. De entree is tijdens
de kermis gratis. Voor meer info kijk op
www.kermisamerica.nl
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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
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

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Kermis

za 2 t/m wo 6 juli
Locatie: centrum

Horst

Wipe out party
vr 1 juli 19.00 tot 22.00 uur
Organisatie: Usee
Locatie: B2

Hovoc beachtoernooi

za 2 juli 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

Kerkdiensten

Party Pianos

America

za 2 juli 22.00 uur
Locatie: De Lange

zondag

Straatfestival Cambrinus
Kunst en de Buren

zondag

No school party

Heilige mis

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Finale Zomerdarts

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

di 5 juli
Organisatie: DC De Lange Horst
Locatie: Café de Lange

Lottum
Kermis

za 2 t/m di 5 juli
Locatie: centrum

Buikschuiven

Jubileumweekend
Korfbalclub De Merels

10.00

Broekhuizen

vr 1 t/m zo 3 juli
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Venrayseweg

za 2 juli 11.00 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie: Wilhelminaplein

za 2 juli 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

service 27

zaterdag

Heilige mis

09.45

19.15

Grubbenvorst
19.00
11.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Melderslo

Horst (Lambertus)

vr 1 t/m zo 3 juli
Locatie: o.a. MFC De Zwingel

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

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

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Huisartsenpost
Venlo

Melderslo

(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

zaterdag
maandag
donderdag

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 juli
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

Kerkstraat 10 en 28a, Horst

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

28America

30
nieuws
06
Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Consumenten geven
OpbouwHypotheek een tien
Wie een spaarhypotheek met tien jaar vaste
rente wil, kan die het beste bij de Rabobank
nemen. Aldus de Consumentenbond in haar
laatste Geldgids. Het onderzoek van de
bond vond plaats op dinsdag 10 mei. De
bond hield zevenentwintig hypotheekaanbieders en evenzoveel producten tegen het
licht. Bij de Rabobank was dat de Rabo
OpbouwHypotheek, een product in

bankspaarvorm. De Geldgidsscore qua prijs
leverde de Rabo het buitengewoon hoge
cijfer 10 op. Ook werden er mooie resultaten
geboekt als het gaat om de rente (5,25%), de
administratiekosten per maand (geen) en de
verhuisboete (geen). Het cijfer van de
Geldgids voor de voorwaarden van de
Opbouwhypotheek is een 7,9 het hoogst van
allemaal. |

Cursus internetbankieren
voor ouderen
Steeds meer beheerst de computer onze (informatie)maatschappij. Alles is tegenwoordig
via internet te regelen. Dus ook uw bankzaken! Maar hoe? En is dat wel veilig? Rabobank
Maashorst heeft het antwoord op al die vragen en maakt internetbankieren ook voor
ouderen mogelijk. Speciaal voor ouderen is er een cursus internetbankieren, die u snel
wegwijs maakt in de digitale wereld. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hay
Hoeymakers telefoon (077) 397 92 22.

Yess! De Zomerspaarweken
komen eraan!
Kom in de zomervakantie met je spaargeld naar
de Rabobank en maak kans op 2 gratis kaartjes
voor de Efteling.
IJskoud cadeau!
Sparen is leuk! Zet jij deze zomer € 10,- of meer op je
spaarrekening bij Rabobank Maashorst? Dan krijg je
van ons een ijsbon als beloning. Deze ijsbon kun je
inleveren bij IJssalon Clevers in Grubben-vorst, Passi
in Horst of Lo-Solé in Sevenum. Bovendien kun je
meedoen aan de knutsel- en fotowedstrijd en maak
je kans op 2 gratis kaartjes voor de Efteling.

wedstrijdformulier mee naar huis. Je kunt
meedoen met de knutselwedstrijd of
fotowedstrijd met het thema ‘Waar spaar jij
voor? Ontwerp of fotografeer jouw droom’.
Lever jouw ontwerp uiterlijk vrijdag 19 augustus
in bij een van onze kantoren. Je foto kun je zelf
uploaden via www.rabobank.nl/maashorst.

Wanneer
Voor de Zomerspaarweken kun je van maandag
11 juli tot en met vrijdag 19 augustus terecht in
onze kantoren in Horst (Steenstraat), Grubbenvorst
en Sevenum.

Prijzen
Voor de prijsuitreiking hanteren we drie
leeftijdscategorieën: 4-5 jaar, 6-8 jaar en 9-12
jaar. Binnen elke leeftijdscategorie reiken we 5
prijzen uit. Iedere prijswinnaar krijgt 2 gratis
toegangskaartjes voor de Efteling. De
prijswinnaars van deze wedstrijd maken we in
de loop van september bekend. Dus kom in de
zomervakantie met je spaargeld naar de
Rabobank!

Doe je ook mee aan de wedstrijd?
Als je je spaargeld hebt gestort, krijg je het

Sparen bij de Rabobank is een feest.
Dat is het idee. |

Onbezorgd of onverzekerd?
Nederlanders nemen het niet zo nauw
met hun reisverzekeringen. Dat blijkt
uit recent onderzoek van TNS NIPO.
Meer dan de helft van de
vakantiegangers gaat onverzekerd op
vakantie. Met alle vervelende gevolgen
van dien.
We duiken, skiën, zeilen en hiken. We
maken stedentrips. Bezoeken familie in
Spanje of gaan kamperen in Frankrijk.
Of doen vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika.
Daarbij trekken we ook in de
zomervakantie massaal de deur achter
ons dicht. In 2010 ging zelfs 81 procent
van de Nederlanders minimaal een
keer per jaar op vakantie.

Doorlopend verzekerd
Nederlanders zijn over het algemeen
goed verzekerd. Toch zijn we
blijkbaar laks als het gaat om onze
reisverzekeringen. Zeker bij het
boeken van last minutes en andere
ongeplande reizen. Vaak heerst ook
de overtuiging dat doorlopend
verzekeren te duur is. In werkelijkheid
is men meestal voordeliger uit.
Samen met de klant zorgt Rabobank
Maashorst voor een passende
verzekering, waardoor je nooit te veel
betaalt. Kijk voor meer informatie op
www.rabobank.nl/reisverzekering of
bel (077) 397 92 22. |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

