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Oefenen Kinjer-OLS
Op het terrein van schutterij Sint Lucia in Horst wemelde het maandagmiddag van de kinderen. Leerlingen van
de beide groepen 6 van de Meuleveldschool uit Horst
kregen schietles als voorbereiding op het Kinjer-OLS,
dat dit jaar in Ellikom in België plaatsvindt.
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steenstraat 11 Horst,
077-3982439 • www.ahhorst.nl

AH Perla koffie
500 gram € 4,13

Schietoefeningen
Tessa Alaerds en Youp Maas mogen zich inmiddels Koning en Koningin
voor het Kinjer-OLS noemen. Aan het
Kinjer-OLS nemen ruim zestig leerlingen van de Meuleveldschool deel.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het uitgangspunt is dat de leerlingen
zoveel mogelijk zelf doen. Binnenkort
gaan ze oefenen met marcheren door
de straten van de Norbertusparochie
en wordt hen het trommelen op maat

Nu
€1,AH zeebanket
250 gram € 1,80

bijgebracht. Ook ouders zetten alles
op alles om de deelname aan het
Kinjer-OLS tot een succesvol feest te
maken. De komende weken gaan acht
jonge schutters elke woensdagavond
schietoefeningen doen op het terrein van Sint Lucia. Zoë Linders, Quin
Lenssen, Tess van Rens, Youp Maas,
Nicki Jiang, Ward Schriever, Isa Smedts
en Marit Smits maken dan onderling
uit wie van hen bij de zes schutters
horen, die de eer van basisschool de
Meuleveld uit Horst mogen verdedigen tijdens het Kinjer-OLS in België.
De twee kinderen die het laagst
scoren mogen plaatsnemen op de
reservebank.

1+1
gratis

geldig op 30 april 1 en 2 mei

✃

Albert Heijn
Horst

gehouden. De begeleiders van de
schutterij zijn in ieder geval vol lof over
de verrichtingen van de jongens en
meisjes.

geldig op 30 april 1 en 2 mei

Nu
€3,-

Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

geldig op 30 april 1 en 2 mei

KNIP
AANBIEDINGEN

Eén brok concentratie. Aanleggen,
kijken, richten, nog eens kijken, tong
naar buiten, de trekker overhalen.
En voor je het weet is het zomaar
drie keer raak. De leerlingen van de
Meuleveld genieten zichtbaar van de
schietoefeningen op het terrein van
St. Lucia in Horst. Keurig in een rij
bekijken ze de verrichtingen van hun
klasgenootjes tot ze zelf aan de beurt
zijn. Sommigen zijn duidelijk nerveus,
anderen halen hun schouders op voor
‘een simpel oefeninkje’. Slechts zes
van de 25 kinderen, en twee reserveschutters, konden zich maandagmiddag
kwalificeren voor het Kinjer-OLS dat
op 26 juni in Ellikom in België wordt

AH knipbrood max. 4 per klant
Vers uit eigen oven 2 voor € 1,49
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Informatieavond bodemgesteldheid America

De Zuringspeel
20 jaar later

Koningin Beatrix op
station Horst-Sevenum
Donderdag 19 april heeft Koningin Beatrix op station Horst-Sevenum in Hegelsom de Turkse president opgehaald van de trein. Zij werd daarbij begeleid door burgemeester Kees van Rooij en gouverneur Theo Bovens.

De dorpsraad van America had Bodemzorg Limburg gevraagd om op
woensdag 18 april een informatieavond over de bodemgesteldheid rondom
de voormalige vuilstortplaats De Zuringspeel te verzorgen. Zo’n vijftien
geïnteresseerden en bezorgde omwonenden bezochten de bijeenkomst.
De Zuringspeel was sinds 1969 de
vuilstortplaats van de gemeente Horst.
Geschat wordt dat er tot de sluiting
in 1991 zo’n 2,5 miljoen ton huishoudelijk afval, bedrijfsvuil en groenafval
werd gestort. Wat en hoeveel er

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

precies in de grond gestopt werd, is
vooral in de beginjaren niet bijgehouden. Daarna is de vuilstort afgedicht.
Er werd een laag van 1,5 meter op
het vuil gelegd, waarvan de bovenste
meter uit aarde bestaat. Hierop is de
begroeiing aangelegd. Bodemzorg
Limburg is sinds 1994 verantwoordelijk voor het in de gaten houden van
de bodemgesteldheid. Lex Rijfkogel
van Bodemzorg Limburg gaf de aanwezigen ruim 20 jaar na sluiting een
update.

Concentraties
nemen af
Met peilbuizen houdt Bodemzorg
Limburg de kwaliteit van twee lagen
grondwater in de gaten. Indien er
langdurige afwijkende waarden
in het water gevonden worden,
kan Bodemzorg ingrijpen. “In het
verleden vonden we hoge concentraties zware metalen”, vertelt Lex.
“Maar dit heeft deels te maken met
de zure regen: metalen die aan zand
zitten, lossen dan op. Dat was niet
alleen hier zo, maar in heel Noord- en
Midden-Limburg.” Soms werden hoge
concentraties nikkel, arseen en zink in
het water gevonden. “Die concentraties zijn de afgelopen jaren constant
afgenomen.” Op dit moment meet
Bodemzorg nog om de 3 jaar en is er
nog geen aanleiding gevonden om dit
weer vaker te gaan doen.

Afwijkend patroon
Er is één peilbuis die een
afwijkend patroon laat zien. Een landbouwer uit Evertsoord vraagt zich af
welke kant het grondwater op stroomt
en of het in de richting van zijn
bedrijf komt. Hij wordt gerustgesteld:
hij pompt zijn water van 180 meter
diepte, en daar zouden geen problemen moeten voorkomen.

Onder de sproeier
spelen
Een andere bezoeker informeert
naar de kwaliteit van het bodemwater
in het dorp. Omdat Bodemzorg Limburg
alleen over de Zuringspeel gaat, staat
hier een medewerker van de gemeente
op. “Het is duidelijk dat de regio Noorden Midden-Limburg een wisselende
kwaliteit van het bovenste grondwater
heeft. Er zitten soms bijvoorbeeld hogere concentraties metalen en nitraat in.
Maar als iemand een eigen ondiepe put
heeft en men besproeit daarmee de
moestuin, is er normaal gesproken niet
veel aan de hand. Als iemand 100%
uit eigen tuin eet, zou het gevolgen
voor de gezondheid kunnen hebben.
Maar kinderen kunnen best onder de
sproeier door rennen.”
De voorzitter van de dorpsraad
geeft ook aan dat iedereen vrij is om
water te laten onderzoeken indien ze
het niet vertrouwen. Maar daar lijkt na
deze bijeenkomst niet veel aanleiding
voor.

Om 10.40 uur arriveerde de
koninklijke trein op het station
Horst-Sevenum met als bijzondere

passagiers de Turkse president
Abdullah Gül en zijn gezelschap.
Koningin Beatrix ontving hen hartelijk

op het station, waarna het gezelschap
per koninklijke bus de reis voortzette
richting de Floriade.

Wijkagent
naar Venlo

3-gangen asperge menu
voor 2 personen
Exclusief Verwen je
Moederarrangement
Uitgebreid
Moederdagsmulbuffet
Moederdag
Verwendag
Fleur je tuin op
met een tuindoek

€70,00

€35,00
€70,00

€35,00
€27,50

€13,75
€39,00

€19,50
€130,00

€65,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Hans Nillesen, bekend als
wijkagent voor Horst aan de
Maas-Zuid, is per 21 april
gestopt in die functie. Hij gaat
de komende twee jaar als
coördinator naar het Hektor
Straatteam in Venlo.
Hans was ruim 8 jaar wijkagent
en gebiedsmentor voor de
basiseenheid Horst van de politie
Noord-Limburg. Zijn functie in
Horst wordt overgenomen door
Nicol Claessens. “Het zal even
wennen zijn in mijn nieuwe en
ruimere werkomgeving. Maar met
drugs als taakaccent en de wietpas
in het vooruitzicht zijn er uitdagingen genoeg”, laat Hans weten. “Ik
heb er zin in.”
Over twee jaar zal Hans weer
terugkeren naar de basiseenheid
in Horst.

PostNL
verhuisd
Met ingang van woensdag
25 april kunnen klanten van
PostNL terecht bij het postkantoor in de Plus-winkel in
Horst.
De ruimte op de vorige locatie
bleek niet langer geschikt voor het
verwerken van de post. Met de
verhuizing zijn ook de postbussen
verplaatst.
De vestiging van PostNL aan
de Doolgaardstraat is vanaf heden
voor al hun klanten gesloten.
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Oude eiken Kronenberg
gekapt, maar niet verdwenen
Onlangs zijn de twee oude Amerikaanse eiken op het schoolplein en dorpsplein in Kronenberg gekapt, omdat ze
door een schimmelziekte zijn aangetast. De dorpsraad Kronenberg laat weten dit jammer te vinden, maar ook te
begrijpen dat dit, zeker omwille van de veiligheid van de kinderen, niet anders kon.

Een koninginnen
rolletje,
zalig oranje

HORST • GRUBBENVORST

De eiken zijn rond 1930 geplant
op de speelplaats van de voormalige
Aloysiusschool. Met name oudere
Kronenbergers zullen met nostalgie
terugdenken aan die tijd en zijn of haar
herinneringen aan deze oude bomen
hebben.

De dorpsraad heeft nu het plan
opgevat om iets te doen met de
gekapte boomstammen. Ze weten nog
niet precies wat, maar laten weten te
denken aan boomsculpturen, die op
een mooie plek in het dorp weer een
plek kunnen krijgen. Hoe dit precies

vorm gaat krijgen, wordt nog nader
uitgewerkt. Suggesties zijn welkom via
www.dorpsraadkronenberg.nl
Op donderdag 19 april zijn de
boomstammen voor tijdelijke opslag getransporteerd naar de familie
Willems.

Meevaller jaarrekening
Horst aan de Maas

Bij aankoop Van
een complete bril

De jaarrekening 2011 van de gemeente Horst aan de Maas kent een meevaller van ruim 1,5 miljoen euro.
Desondanks worden extra bezuinigingen van vier miljoen euro aangekondigd.
In het beknopt overzicht van de
jaarrekening 2011 valt te lezen dat
Gemeente Horst aan de Maas het
afgelopen jaar een positief resultaat
heeft behaald. Mede als gevolg
van niet aangewende personeelsbudgetten en een hogere uitkering
gemeentefonds dan op voorhand
was geraamd. Niet uitgevoerde
zaken van 0,9 miljoen euro worden overgeheveld naar 2012 en

de rest van het saldo wordt gebruikt
als voorziening voor de bijdrage aan
de Floriade. Op zaken als onvoorzien
wegenonderhoud als gevolg van vorst
werd een negatief resultaat geboekt.
Dit geldt ook voor de post omgevingsvergunningen waar de inkomsten
mede door de economische recessie
lager zijn uitgevallen. Voor de nabije
toekomst werden extra bezuinigingen
van vier miljoen euro aangekondigd,

afhankelijk van de ontwikkelingen op
nationaal niveau. Welke invloed de
val van het kabinet op dit voornemen
heeft is nog niet bekend. Het is ook
nog niet duidelijk of de gebudgetteerde bijdrage van 1,9 miljoen euro
aan de Floriade volledig moet worden
betaald. Volgens burgemeester
Kees van Rooij is dat afhankelijk van
het succes van de Wereld Tuinbouw
Expo.

DE TWOPETJES Motorzegening

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

gratis
zonnebril

Vraag naar de Voorwaarden

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
nr.28

Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Afscheid Juffrouw Christel
Na 38 jaar gaat juffrouw Christel Janssen haar stekje op basisschool Megelsheim in Meerlo verlaten, omdat ze
binnenkort 65 jaar wordt. Ze draagt de Meerlose jeugd en hun ouders een warm hart toe.

Drievoudige
vier generaties
Op 24 maart werd Didi Vissers geboren. Omdat zij al twee zusjes
heeft, Janne van 7 en Loeke van 5, viert de familie Vissers met haar
geboorte een 3 keer 4-generatiesfeest. Superoma Mien MuldersLemmen uit America wil geen overgrootmoeder genoemd worden,
“want dat klinkt zo oud”, maar is erg trots op haar drie achterkleindochters. Ook van haar andere drie achterkleinkinderen geniet ze veel.
Ook oma Henny Vervoort-Mulders uit America en mamma Willeke
Vissers-Vervoort, die met haar kroost in Horst woont, kunnen trots zijn
op de drievoudige vier generaties.

“Megelsheim met de kinderen en
de collega’s voelde als haar tweede
thuis en ze zal dat heel zeker gaan
missen, maar aan alles komt een
einde. Ze heeft altijd met veel plezier
gewerkt”, laat de schoolleiding
weten.

Na 28 jaar op basisschool
Megelsheim als juffrouw te hebben
gewerkt, kwam ze in 2002 op kantoor
terecht. Hoewel dit in het begin echt
niet meeviel, heeft ze ook daar met
plezier 10 jaar haar plicht vervuld.
Op 20 april heeft ze met de

kinderen en collega’s afscheid
genomen. Na een warm onthaal
buiten traden de groepen 1 tot en
met 8 op voor haar, op het leefplein
in school. ’s Avonds werd het feest
voortgezet samen met familie,
vrienden en (oud)collega’s.

Subsidie voor Wereldpaviljoen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg heeft Stichting Wereldpaviljoen een subsidie toegekend voor de
aanschaf van monitoren en videospelers. Het gaat om een eenmalige bijdrage van 1.300 euro.
Het Wereldpaviljoen start
medio 2013 in kloosterdorp Steyl
met het educatieve belevingscentrum mondiale vorming. Tijdens de
Wereldtuinbouwtentoonstelling staat
de stichting met een grote kleurrijke
inzending op het entresol van Villa

Flora om het Wereldpaviljoen Steyl te
promoten. In deze stand wordt via interactieve games aandacht geschonken
aan onder andere eerlijke handel en de
millenniumdoelen. Bovendien wordt in
het schoolgebouwtje voortdurend een
documentaire vertoond over het leven

van Rosa en Sergio, twee kinderen
uit Nicaraga. Het Prins Bernard
Cultuurfonds heeft ten behoeve van
het afspelen van deze documentaire
een bijdrage gegeven in de kosten
van de aanschaf van een grote
monitor en de videospeler.

Millenniumdoelenmiddag succes
De millenniumdoelenmiddag, die onlangs in het gemeentehuis door de Helpende Handen-ambassadeurs van
het Dendron College werd georganiseerd, is succesvol verlopen.

Vier generaties
Hanssen
Superopa Hanssen (90) en opa Hanssen (67) wonen in Horst. Pappa
Luuk is 31 en woont met zoontje Owen in Sevenum. Owen is net als
superopa geboren in maart, maar dan 90 jaar later. Superopa heeft al
veel achterkleinkinderen, waarvan Owen de eerste Hanssen is waarvan
vier generaties mannen zijn.

Te huur

Koninginnedag
30 april
gratis parkeren

in Sevenum
VEN

winkels open 12.00-17.00 uur

De aftrap voor de middag werd
in het Dendron College gegeven.
Twee leerlingen van basisschool
De Weisterbeek gaven een presentatie
over de millenniumdoelen voor medeleerlingen en leerkrachten. Na de
presentatie liepen allen met een witte
ballon naar het gemeentehuis. Geert
van den Munckhof, communicatie-adviseur van de gemeente, gaf de groep
daar een sein waarop alle ballonnen
de lucht in gingen. Vervolgens konden

Y
RA
201
1
201
3

6300 m2 tuinbouwkas
300 m2 geisoleerde loods
6000 m2 containerveld
Geheel is ingericht op
potplanten/containerteelt
Info 077 - 467 29 88

de kunstwerken worden bewonderd
en werd deelgenomen aan workshops.
Vanuit Horst aan de Maas dragen veel
organisaties actief bij om de gestelde
millenniumdoelen te verwezenlijken.
De Helpende Handen-ambassadeurs
van het Dendron College ondernamen
een leuke actie in het dorp door voorbijgangers aan te spreken over de millenniumdoelen. In het gemeentehuis konden leerlingen van de basisscholen een
meegenomen speeltje inruilen voor een

fairtrade-speeltje. Vier nieuwe ambassadeurs van Helpende Handen nemen
de ingeruilde speeltjes in oktober mee
naar India. In het gemeentehuis is tot
en met 11 mei een tentoonstelling te
bezichtigen van kunstwerken over de
acht doelen, gemaakt door leerlingen
van groep 8 van verschillende basisscholen. Het winnende kunstwerk van
BS De Kameleon, dat een permanente
plek krijgt in het centrum van Horst, is
daar ook te zien.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Vier heldinnen helpen
de Wendelweide
De Wendelweide in Horst is de laatste tijd regelmatig het slachtoffer van vandalisme geweest. Dat greep vier
meisjes uit de buurt zo aan dat ze besloten een inzameling te houden. Karlijn, Tess, Sterre en Joëlle uit Horst
haalden met hun spontane actie maar liefst 62 euro op voor de Wendelweide. De vrijwilligers die de Wendelweide
onderhouden zijn erg onder de indruk van het initiatief van de meiden. “We gaan van dat geld de ruit in het chalet
vervangen”, zegt een opgetogen Hay Peeters. “En als dank voor de vier meisjes, komt er een plaquette met hun
namen naast de deur te hangen.”

Woonwenz bouwt in Melderslo
Op maandag 7 mei is er een informatieavond over de bouw van nieuwe huurwoningen in Melderslo. Deze
avond begint om 19.30 uur in café-zaal ’t Paradijs in Melderslo. De dorpsraad en Woonwenz Blerick nodigen
iedereen uit die interesse heeft om een woning te huren in Melderslo.
Om de leefbaarheid in Melderslo
te behouden heeft de dorpsraad
de afgelopen jaren veel overlegd
met wethouder Litjens. Daar is een
contact met woningbouwvereniging
Woonwenz Blerick uit voortgevloeid,
om betaalbare huurwoningen te

bouwen in de kleine kernen van Horst
aan de Maas, voor jong en oud. Ook
wordt gekeken naar de mogelijkheid
om levensloopbestendige huurwoningen te huren.
Woningbouwvereniging Woonwenz
heeft aangegeven om het eerst te

starten in Melderslo, als er voldoende
belangstelling is. “Leven en wonen in
Melderslo is genieten van het leven”,
zegt de dorpsraad. Zij hopen dan ook
veel geïnteresseerden te mogen ontvangen op de informatieavond.

Prijswinnaars verkeersquiz
De winnaars van de verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland (VVN) namen op donderdag 19 april hun
gewonnen prijs in ontvangst in het gemeentehuis in Horst. Uit de goede inzendingen werden in verschillende
leeftijdscategorieën de zeven winnaars getrokken.

KONINGINNENVLAAI open abrikozen vlaai op harde wener bodem E 8,95
AARDBEIENVLAAI
met aardbeien van HORSTER grond

NATUUR/DESEM BROOD 2 stuks
E 3.50
WORSTENBROODJES ruim gevuld 5 halen 4 betalen
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke rijgewww.artvlaai.nl
rards.nl
DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

In het kader van het 80-jarig bestaan van het verkeersexamen voor de
basisschoolkinderen van de groepen 7
en 8 had Veilig Verkeer Nederland een
verkeersquiz georganiseerd.

Na een welkomstwoord door voorzitter Thijs Weijs van de afdeling Horst
aan de Maas van VVN werden de prijzen aan de zeven winnaars uitgereikt
door wethouder Loes Wijnhoven. Thijs

bedankte de gemeente voor de goede
samenwerking om op deze manier elk
jaar het verkeersexamen mogelijk te
maken voor de schooljeugd.

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

Hoera een meisje!

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
en steun die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en onze super-opa

Huub Janssen
Vele mooie herinneringen samen, blijven in ons hart.

Geboren

Lotte

Geboren op 22 april 2012

Finn

16 april 2012
Dochter van
Bart Hendrix
en Angelique Rutten
Van Wijlickshove 38
5973 KG Lottum

16 april 2012
Zoon van
Kevin en Karin Tissen-Geurts
Broertje van Liv
Jan van Eechoudstraat 28
5961 CC Horst

Coby
Marleen, Astrid, Ingrid, Saskia
Jan, Marcel, Bram
Rik, Lieke, Evi, Ilse, Hugo, Louis

Hoera, wij hebben een zusje!

Amélie

Grubbenvorst, april 2012

Ze is geboren op 6 april 2012
Julius en Ingmar
Onze ouders:
Ettjen en Johan Hoeijmakers
1Thietry
88260 Hennezel-Frankrijk
0033-329070013
johan@ecolonie.eu

Woensdag 2 mei 2012 a.s. vieren onze ouders/grootouders

Jan en Mia Beerkens-Driessen
hun 50-jarig huwelijksfeest.
De H. Mis uit dankbaarheid is om 15.00 uur
in de H. Odakerk te Melderslo.

Nova

Dochter van
Mark Verheijen
& Diane Zuiderwijk
Leopold Haffmansstraat 42
5961 DX Horst

Geboren

Stijn
16 April 2012
Zoon van
Gerrie en Linda
Mulders-Lenders
Lisdodde 15
5966 TG America

Kinderen en kleinkinderen

Te koop verse tulpen à € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America 077 464 13 80.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

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.
Gitaarles voor beginners en
gevorderden. Voor akoestische of
elektrische gitaar. Speel de liedjes die
jij wilt leren! Informeer naar een gratis
proefles. www.gitaarleshorst.nl
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te koop subliem gelegen bouwkavels aan Venloseweg in
Grubbenvorst: 460 m2 en 760 m2. Info:
Groengoed makelaardij 077 398 75 76.

Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.

Gevraagd hulp in de huishouding
voor 1 ochtend in de week. Nabij het
centrum van Horst. Tel. 06 21 28 85 49.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64
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Luxe/groot appartement met 350m
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom), 175.000 euro.
Telnr. 06 51 36 18 65.
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Skripsie - Voor al uw teksten
Hebt u een belangrijke boodschap,
en wilt u deze perfect onder woorden
brengen? En hebt u zelf geen tijd?
Geen nood, Skripsie helpt u vooruit
en dan zonder spelfouten!
www.skripsie.webklik.nl
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Boerengolven met familie, vrienden
of collega’s. Ook voor kinderfeestjes.
Kijk op: www.maria-hoeveamerica.nl
T 077 464 12 16 of 06 55 82 12 76.
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Breien maar.
Met draad kun je eindeloos mooie
dingen maken. Zoek een paar mooie
knotten wol uit en brei, of haak er
op los! Handwerkspeciaalzaak
‘t Schippertje, Schoolstraat 6, Horst.
www.schippertjehorst.com

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!
0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Openingstijden:
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl
In de nacht van 20 op 21 april zijn
tot onze grote schrik drie van de vier
geboorteborden voor onze zoon Noud
bij ons uit de voortuin gestolen.
Heb je iets gezien of gehoord?
Laat het dan weten via
liekesitaniapessy@gmail.com

Te huur bedrijfsruimte.
Breed: 9,67m, lengte: 50m, verharde
laad/losplaats. Nabij A73, Melderslo
077 398 24 35.
Wij zijn op zoek naar een
huishoudelijke hulp voor enkele
uren per week (op vrijdag). Heeft u
interesse, bel dan naar 06 42 44 14 11.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: New Kids Nitro/
Alvin a.t. Chipmunks 3/The Whistle
Blower/Change-Up/Puss in Boots/In
Time/Hard Boiled Sweets/Strawdogs/
Recoil/Fright Night
Actie: 7 weekfims € 10,00
Levens verzorgingspraktijk Tao Saan
2e Dyn. X’ing’yi’quan. Deze methode
stamt af van Qing-dynastie uit China,
bijna 3000 jaar geleden. Voor een
langer en gezonder leven.
Tevens Tai Chi. 20 lessen 5 euro per les
06 19 58 59 04.
Ienieminie, tweedehands
baby/kinderkleding
maat 50/128. Nieuwsgierig?
Open op do van 9.00 tot 13.00 en van
18.00 tot 21.00 uur. Loevestraat 56
Horst 06 14 13 35 82.

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
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Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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Kinderyoga in Horst
Lente Lente geeft o.a. dinsdag
8 mei gratis proeflessen kinderyoga.
Nieuwsgierig? Meld je aan of kijk voor
meer informatie op de website:
www.lente-lente.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Vacature De Greef Horst:
verkoopmedewerker m/v - 22,8
uur per week w.o. een zaterdag.
Verkoopwerkzaamheden van Wonen,
Stoffen en Feest in een enthousiast
team van ongeveer 3 medew.
Ervaring niet vereist. info@greef.nl
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Te huur bovenwoning
In nabijheid centrum Horst,
per 1 mei te huur bovenwoning.
Informatie: 077 477 17 49.

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

Een

Hortensia’s (130 srt.) Buxus à € 0,50,
laurier, bomen, buddleja, viburnum,
rhodo, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
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Uw koffietafel
onze zorg

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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De witte kracht van Galloway-stier Pinokkio

Proeven, ruiken en steken

Langs de Maas tussen Broekhuizen en Lottum huppelen twee hagelwitte Galloway-kalfjes rond. De witte kalfjes
zijn een opvallende verschijning tussen de grazende bonte en zwarte Galloway-runderen. Ze zijn twee en drie
weken geleden geboren. De Galloway’s zijn van Jos Tegels uit Kronenberg en Piet Tissen uit Maasbree.

De Horsterse aspergekoningin Dianne Vlemmix is samen met de Duitse
aspergeprinses Yvonne Bouten op bezoek geweest in streekmuseum
De Locht in Melderslo. Hier werd op zondag 22 april de aspergedag
georganiseerd. Iedereen kon asperges proeven, ruiken en zelf steken op het
eigen perceeltje.

Zeldzame witte kalfjes
in het groen

De vader van de witte kalfjes is
Pinokkio, in het jargon heet hij een
white bull, een witte stier. Zuiver wit
is de stier niet, hij heeft meer een
crèmekleur. Toch blijkt Pinokkio qua
kleur dominant te zijn.
Tegels: “In Duitsland komen witte
kalfjes wel voor maar ze zijn ook
daar geen alledaagse verschijning. In
Nederland zijn geheel witte Gallowaykalfjes wel heel zeldzaam.”
De twee smetteloos witte kalfjes
zijn afkomstig van twee verschil-

lende moeders met een blonde vacht.
Volgens Tegels kan in de praktijk een
zwarte Galloway-koe een wit kalf
met zwarte aftekeningen krijgen van
Pinokkio. “Galloway’s zijn prachtige
dieren vol verrassingen”, zegt de
Kronenberger.
Volgens Hendrik-Jan Dhondt,
dierenarts bij Dierenartsenpraktijk
Horst en omstreken, komen witte
Galloway-kalfjes hoogst zelden voor
in Nederland. “De foto’s van de
pasgeboren kalfjes zijn werkelijk

prachtig”, aldus de dierenarts. De kalfjes langs de Maas tussen Broekhuizen
en Lottum worden nauwlettend in de
gaten gehouden door een zwarte en
een blonde Galloway-koe.
Ook Pinokkio beschermt zijn
nakomelingen door demonstratief
voor de witte kalfjes te gaan staan
wanneer onze fotograaf een foto wil
maken. De uitdaging om in de wei,
tussen de dieren een foto te knippen
van de twee ‘witjes’, slaat hij dan ook
wijselijk af.

De smaak van geluk
Bewoners van een groepswoning van De Zorggroep in Sevenum wachtte vorige week vrijdag een smakelijke
verrassing. Aardbeienteler Van Enckevort uit America deelde verse aardbeien uit. De dames van woning 8a lieten
zich de verse vruchten goed smaken.

Drukbezochte
aspergedag

De officiële voorzitter van de
aspergecommissie Jos Boots leidde
de dames langs alle activiteiten. Zo
leerden ze net zo als de bezoekers veel
over asperges en probeerden ze de
aspergesnackjes en de aspergewijnen
uit. “Heerlijk”, reageerden ze allebei.
“En dat is maar goed ook”, lacht Jos.
“Ze moeten de asperge tenslotte
promoten.”
Met passende muziek en veilinggeschreeuw op de achtergrond werd
het een geslaagde dag genoemd.
De bezoekers waanden zich in

grootmoeders tijd en mochten op het
perceeltje, onder begeleiding van de
aspergekweker, ook zelf asperges
steken. De bezoekers konden vervolgens hun eigen asperges volgen naar
de veiling. Eerst demonstreerde de
aspergekweker hoe asperges gewassen en gesorteerd moeten worden en
daarna werden de asperges veilingklaar
gemaakt. Na afloop kon iedereen die
zijn eigen asperges wilde in de veilingbanken plaatsnemen. Daar werden de
hele dag asperges met een authentieke
veilingklok geveild.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant
vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur
Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

“Ze zijn bijna net zo lekker als
vroeger”, zegt mevrouw Van den
Bekerom, terwijl ze een hapje neemt
uit haar vierde aardbei. “Wij hadden
vroeger op ons bedrijf in Meterik ook
verse aardbeien. Daar doen deze mij
aan denken.” Aardbeientelers uit het
hele land houden van 5 april tot en met

7 oktober een actie, waarbij aardbeien
als ‘doosjes geluk’ worden aangeboden
aan mensen met Alzheimer. Onder het
motto ‘Een aardbei, zelfs als je niet
vergeten bent hoe hij smaakt, wil je
hem elke dag opnieuw beleven’ kunnen mensen met dementie aardbeien
proeven. Op vrijdag 21 april werden

de bewoners van de groepswoningen
van De Zorggroep in Sevenum verrast
met deze actie. Naast een doosje verse
aardbeien kregen de bewoners een
aardbeienplant om in eigen tuin te
poten. Gezien de reacties van mevrouw
Van den Bekerom en haar medebewoners lijkt de actie in Sevenum geslaagd.

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL
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DECULTUURRECENSENT
Het mooie is, Limburgers staan open voor
een feestje
Beschrijf jezelf eens in drie woorden?
Jasper van Kuijk: “Pff.. nou: irritant,
betweterig, vader.”
Droomde je hier vroeger ook al van
of totaal niet?
Carlijn van Rij (Oeloek): “Ik ben er
eigenlijk vanaf vroeger ingekomen.
Toen ik 3 was wilde ik een Dolly Dot
worden. Oh, dat zegt jullie natuurlijk
niks.. zij waren de Spice Girls van mijn
tijd, Destiny’s Child, K3 misschien? In
ieder geval ik wist al zeker dat ik op
het podium wilde staan en beroemd
worden.”
Heb je nog veel last van zenuwen?
Jasper: “Ja, maar dit zijn wel natuurlijke
zenuwen. Ik ben niet meer zo allesverlammend zenuwachtig als in het
begin.”
Hebben jullie hiervoor echt een
opleiding gedaan?
Jantijn Prins (Oeloek): “Ik spreek
hier namens Oeloek en Maarten, wij
hebben met zijn vijven een opleiding
gedaan, het was toen nog niet duidelijk
wat we precies wilden doen, maar wel
dat we op het podium wilden staan.
Jasper heeft echt stapje voor stapje
ervaringen opgedaan.”
Wat is het hoogtepunt in je carrière?
Jasper: “Dat is toch wel het winnen van
Cameretten 2010. Eigenlijk is niet zo
zeer het winnen, maar het verslaan van
Oeloek.”
Heb je nog andere hobby´s of ben je
daar te druk voor?
Jasper: “Hobby’s? Ja, lezen en sporten
maar dat is meer omdat het moet…”

De cultuurrecensenten: Moniek Nelissen (16 jaar) en Yvonne Appeldoorn (16 jaar)
Voorstelling: Kakelvers: Maarten Ebbers, Oeloek en Jasper van Kuijk (22 april)
Theater is: Genieten!
Maarten Ebbers, tegen de rest: “Praten jullie maar namens mij, dan geniet ik van mijn biertje.”

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

Wolky
Actie

Bij aankoop van
een paar dames of heren

Wolky schoenen

€ 10.-

korting
Tegen inlevering van deze bon.
Bij ons vindt u de grootste collectie Wolky. Een bon per klant. Actie
loopt van 25 april t/m 19 mei.
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Stunt met olifant
afgeblazen

Diverse afmetingen
Voorzien van CV
Wachtruimte/toiletten

De plannen om tijdens een examenstunt een olifant naar het
Dendron College te halen is bij de directie niet in goede aarde gevallen.
Nadat leerlingen van 6 vwo de stunt hadden aangekondigd stak de
directie er een stokje voor.

Te huur in Horst

Info: 06-38 31 23 25

‘La Rondine’

Proef...
en
nse keuk
a
ia
l
ta
I
de
Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

Tel. 0478-580077

KANTOORRUIMTES

Ristorante/ Pizzeria

Proef onze:
• Italiaanse catering
• Italiaanse lunch
• groepsarrangementen

Wat zijn nu nog je dromen op het
gebied van cabaret?
Jasper: “Een tweede tour. Voor de
eerste had ik 5 jaar om me voor te
bereiden op alles, hierin heb ik alles
kunnen stoppen wat ik in die 5 jaar heb
meegemaakt en heb verzonnen. Mijn
tweede show moet ik toch ongeveer
binnen een half jaar klaar hebben en
dat vind ik wel spannend.”
Heb je een bepaald ritueel voor de
show?
Jasper: “Tandenpoetsen. Het is niet zo
dat mensen dat kunnen ruiken, maar
toch.”
Hebben jullie een regisseur?
Jantijn (Oeloek): “Wij werken met
Martin van Waardenberg. Misschien
kunnen jullie hem van de Gammareclame? Wij maken eigenlijk alles, en
dan geeft hij ons nog aanwijzingen. Je
kunt niet om een eindregie heen, want
je ziet niet zelf wat je doet.”
Merk je goed dat je hier in Limburg
zit en niet in Amsterdam?
Jantijn (Oeloek): “Amsterdam is een
sowieso een geval apart. Maar in
Amsterdam heb je wel dat mensen
zoiets hebben van ‘Laat maar eens
even zien dat je grappig bent’. Hier in
Limburg staan jullie wel open voor een
feestje.”
De voorstelling volgens Moniek en
Yvonne in 3 woorden:
hilarisch, vernieuwend, origineel.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Wereldband – Proeftijd II,
op zondag 13 mei.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

De aankondiging van
Wout Nelissen, Niels van Loo en
Thomas Clabbers, leerlingen van
6 vwo om als examenstunt een
circus met een heuse olifant naar het
Dendron College te halen, leverde
niet alleen veel publiciteit op, maar
ook een reactie van de directie van
de school.

Wij vonden het een
slecht idee
“We hebben vorige week een
gesprek gehad met de leerlingen en
aangegeven dat wij het een slecht
idee vonden”, zegt Jan-Hein de Wit,
directeur van het Dendron College.
“Wij gaan er dan ook vanuit dat het
feest niet doorgaat.”
Nadat er op en rond de school
problemen waren ontstaan als
gevolg van alcoholmisbruik tijdens
examenfeestjes heeft de directie
besloten voor een andere aanpak

met betrekking tot examenfeesten. “We hebben voorgesteld om
examenfeesten op klassikaal niveau
buiten de school te organiseren.
En tot nu toe verloopt dat prima.”
Volgens Niels van Loo zijn de
leerlingen teleurgesteld over het
besluit. “Wij vinden de reactie van
de directie een beetje simpel”,
verzucht Niels.

Beloofd geen rotzooi
te maken
“Wij hadden nog beloofd dat we
geen rotzooi zouden maken. Maar de
directie heeft gedreigd de Slotdag
af te zeggen als wij de stunt toch
door lieten gaan. Tja en wie zijn wij
drieën dan om dat risico ook voor de
andere eindexamenkandidaten te
lopen.”
Het originele idee van het drietal
haalde afgelopen dinsdag zelfs de
landelijke media.
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15 VRAGEN aan Jeroen Lek

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

Jeroen Lek
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik tijdens de verbouwing van ons
huis achter Pake (opa) aanliep met
het idee dat ik met zijn trilplaat aan
het werk was. In werkelijkheid liep
ik met een plastic grasmaaier achter
hem aan.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik vertel geen leugens, maar soms
vertel ik niet alles. Als iemand me
bijvoorbeeld iets vraagt dan zeg ik
soms dat ik het niet weet, terwijl ik
het goed weet, maar diegene niet wil
kwetsen.

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen zien of iedereen zo
eerlijk is als ze allemaal zeggen. Deze
kracht zou ik dan gebruiken bij het
voeren van rechtszaken. Eigenlijk wil ik
iets met sport gaan doen, maar met die
superkracht in mijn bezit zou ik rechter
willen worden. Ik vind het niet kunnen dat sommige mensen onterecht
bestraft worden.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Als ik naar links kijk een supergrote
judomat en aan de rechterkant een
mooi, wit strand, blauwe zee, strandbedden en palmbomen.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn toelating op het CIOS voor
volgend jaar. Voor het deel sport ben
ik toegelaten, op 8 mei moet ik alleen

nog een medische keuring ondergaan.
CIOS-studenten zeggen dat je daar
alleen wordt afgewezen als je aan het
begin van het volgende jaar niet in
staat bent om te sporten, dan kom je er
niet door. Maar alle sporten lukken me
op zich wel, dus ik hoop dat het goed
komt.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
So far away van Avenged Sevenfold.
Dat nummer heeft de band geschreven
voor hun drummer, die is overleden
aan drugs en alcohol.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik zou mee willen doen aan een hardloopwedstrijd voor vrouwen op hakken.
Dat lijkt me heel grappig, alleen al om
te zien. Dan hoop ik natuurlijk niet dat
ik val, alleen ben ik bang dat toch gaat
gebeuren.

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

“ De relatie tussen u en ons:
werken voor resultaat.”

Meer dan alleen cijfers

mr. Henk van Gastel

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Gun uw administratie kwaliteit!

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

BIJ 2 KRATTEN BRAND 24X30CL GRATIS WINDJACK

Pallet inkoop:
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Op de basisschool stond het hele
schoolplein een tijd lang vol met
leerlingen met zo’n diabolo in hun
handen. Daar heb ik natuurlijk ook aan
meegedaan. Nu zie je op datzelfde
schoolplein niemand meer met zo’n
ding rondlopen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou in Thailand geboren willen zijn.
In dat land is het zo anders dan hier in
ons land. In Nederland moet alles zo
snel, in Thailand, daarentegen, mag
alles, maar moet niets. Dat spreekt mij
wel aan.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Met mijn hele familie hebben we
afgelopen oudejaarsavond meegedaan
aan de nieuwjaarsduik om 00.00 uur
Curaçaose tijd. We vierden daar oud en
nieuw en hebben toen vanuit het water
vuurwerk gekeken.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik zou Gossimijn bellen, dat is een soort
van Tapas-restaurant.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik zou wel willen dat ik tijdens het freerunnen niet te veel nadenk over wat er
allemaal verkeerd kan gaan, maar het
gewoon een keer doe.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen, daarna eens lekker
gaan sporten, eten en in de avond iets
doen met vrienden en vriendinnen,
gezellig bij elkaar zitten en daarna nog
uit bijvoorbeeld.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou ogen willen laten tatoeëren op
mijn borstbeen en een mond op mijn
buik, zodat het lijkt alsof er een smiley
op mijn buik staat.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe is het nou eigenlijk om mensen,
die vertrouwen op jouw gave, een
verhaaltje te vertellen?

Maribueno

4,20
Per ﬂespsrij€
s in mei

Op Koninginnendag zijn wij de hele dag
gesloten.

INER
WA3R0SCLT: E€ 10,95

Spaanse rosé gemaakt van de Bobal druivensoort. Rijk
geurend, vol van smaak en licht droog.

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

Doo

24X

€ 20,00

Mies
Column
Uit onverwachte hoek
Multitasking en vrouwen:
een veelvoorkomende combinatie, wordt altijd beweerd.
Natuurlijk ontken ik deze
gouden match niet. Ik doe vaak
twintigduizend dingen tegelijk,
althans dat probeer ik. Of het
nu multitasking is of het feit
dat ik de rust niet in me heb
om me gewoon een voor een
op dingen te focussen, laat ik
even in het midden.
Afgelopen weekend liet deze
multitasking-kwaliteit, of wat
daar in ieder geval op lijkt, me
totaal in de steek. ‘s Avonds laat
croste ik op de fiets over kleine
weggetjes in Amsterdam. Heel
moeilijk om de situatie zowel
rechts als links van me in de
gaten te houden was het niet,
het waren weggetjes die niet
veel breder waren dan een
gemiddeld fietspad. Op de een of
andere manier slaagde ik hier
toch niet helemaal in. Aan mijn
linkerhand naderde ik een groep
hangjongeren omringd door
opgevoerde scooters, blikjes
mierzoete energydrank, bier en
flessen sterke drank. De categorie
betrouwbare schatjes was niet de
juiste categorie om deze groep bij
in te delen. Echt bang hoefde ik
niet te zijn, ik was op weg naar
een feestje dus had killer heels
bij de hand. Toch hield ik deze
linkerhoek vol jongeren goed in
de gaten en merkte ik dat mijn
benen de trappers steeds sneller
rondduwden. Scherp gefocust op
links, vergat ik rechts totaal.
De grap was dat links helemaal
niets gebeurde, rechts was het te
doen. Uit de sloot, ik neem aan
zonder water, sprong zomaar uit
het niets een beer van een
jongen op. Mijn benen waren niet
meer te houden, de trappers
maakte in een mum van tijd het
dubbele aantal omwentelingen.
Ook de groep jongeren was mijn
reactie niet ontgaan. “Een
monster?” hoorde lachend ik
achter me.
Hmm... Me op één ding
focussen werkt bij mij dus
blijkbaar niet. Beter val ik terug
in mijn gewoonte en doe ik
gewoon lekker twintigduizend
dingen tegelijk.
Mies
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jongeren
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Recordpoging marathon-deejayen
Op woensdag 2 mei begint Sven Witt uit Hegelsom, ook bekend als dj Svizl, aan zijn poging het Guinness
wereldrecord marathon club-deejayen te verbreken. Klokslag 19.00 uur start hij zijn eerste plaat, in het café van
De Lange Horst, en gaat hij proberen het huidige record van 120 uur en 19 minuten te verbreken.
Sven Witt (18) is zo’n vijf jaar
bezig met zijn deejay-carrière. Hij werd
benaderd door De Lange met de vraag
of hij het wereldrecord deejayen wilde
verbreken. “Dat leek me meteen een
leuk idee. Niet alleen is het een redelijk
uniek evenement, maar ook een mooie
manier om jezelf op de kaart te zetten”, zegt Sven.
Praktisch gezien krijgt de deejay
elk uur vijf minuten pauze. Die mag
hij optellen. “Op het moment dat ik
bijvoorbeeld 6 uur achter elkaar draai,
heb ik dus een pauze van 30 minuten.
Slapen zal wel moeilijk worden deze
dagen, maar ik heb al redelijk wat ervaring om dagen door te komen zonder
slaap”, zegt Sven. Eten en drinken mag
hij tijdens het draaien doen, zolang dat
de muziek niet belemmert.
De Lange blijft tijdens de recordpoging de hele tijd geopend. “Ze blijven
iedere minuut dat ik draai geopend.
Ik sta in het café en volgens de regels
van Guinness moet er de hele tijd als
ik draai, iemand aan het dansen zijn
op mijn muziek. Ik hoop dus dat veel
mensen mij komen steunen en dat het
personeel me ook steunt.”
Of Sven bang is voor eenzame
momenten wanneer er geen publiek
is? “Het zal vast voorkomen dat er een

keer midden in de nacht niemand aanwezig is, maar dat is dan de zure appel
waar ik doorheen moet. Natuurlijk is
het makkelijker als er veel publiek is,
maar als het niet is, dan is het niet.
Wel is er zeker altijd iemand van het
personeel aanwezig, dus gezellig zal
het altijd wel zijn”, denkt de jonge
deejay.
Zijn recordpoging wordt via twee
camera’s in de gaten gehouden. Zo
weet het Guinness Recordboek ook dat
hij daadwerkelijk al die uren gedraaid
heeft. De muziek zal dan ook gevarieerd moeten zijn om de tijd vol te krijgen. “Ik moet zoveel uren voldraaien,
dat ik al mijn inspiratie nodig heb om
deze vol te kunnen maken. Als ik alleen

voor bijvoorbeeld de houseplaatjes zou
kiezen, zou het veel te saai worden”,
denkt Sven. “Officieel mag ik niet binnen 4 uur dezelfde plaat voorbij laten
komen. Wel gaat het natuurlijk gebeuren dat ik in deze vijf dagen af en toe
dezelfde plaat voorbij laat komen.”
Sven heeft zijn tactiek al helemaal
uitgedacht: “Ik ga sowieso niet
‘voorslapen’, want ik denk dat dat
averechts werkt. Verder spring ik er
gewoon onbezonnen in. Hier en daar
natuurlijk een energiedrankje en
hopelijk inspireert het publiek me om
zo lang mogelijk door te gaan.”

Wij zoeken een
junior

webdeveloper

m/v

Kempen Communicatie is op zoek naar een bekwame en enthousiaste
webdeveloper ter ondersteuning van ons team interactief. Het gaat om een
fulltime vacature van 36-40 uur per week.
Onze perfecte kandidaat ziet er als volgt uit:
• heeft een passie voor webdevelopment;
• is een teamspeler;
• werkt zelfstandig en is niet bang om initiatief te nemen;
• beheerst en begrijpt HTML(5), CSS, PHP/ASP, MYSQL, JAVASCRIPT;
• kennis van o.a. .NET, jQUERY, AJAX is een pré;
• minimaal 1-2 jaar werkervaring is een pré.
Je gaat werken aan uitdagende B2B en B2C projecten en wordt betrokken bij het
ontwikkelen van zowel front-end als back-end web applicaties.
Ben jij de webdeveloper die we zoeken, stuur dan je sollicitatie met CV naar:
vacature@kempencommunicatie.nl ter attentie van mevr. I. van Kempen,
onder vermelding van junior webdeveloper.

Kempen Communicatie b.v. Handelstraat 17 5961 PV Horst
T 077 396 13 50, kempencommunicatie.nl

Vrijdagavond 20 april werd het galabal voor de eindexamenleerlingen van het Citaverde College gehouden in de Sevewaeg in
Sevenum. De leerlingen trokken hun beste pak of mooiste jurk aan
en lieten zich in de meest originele vervoersmiddelen brengen.
Van paardenkoets tot tractor, van jeeps tot Hummers, zelfs winkelwagentjes, antieke brandweerwagens, Cadillacs en skelters
werden ingezet om de leerlingen naar het feest te brengen.
Voor meer foto’s van de galastoet,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Starters in de regio
MooiHaar
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

MooiHaar
Esther Schreurs
Jacob Merlostraat 6b
Horst
077 851 96 00
info@mooihaar.nu
www.mooihaar.nu
Kapper
01-05-2012

MooiHaar is voor iedereen die
net dat beetje extra wil, of ze nu
voor een moderne, chique of
sexy stijl gaan.
MooiHaar geeft graag advies
over een look die helemaal bij
de persoon past.

winkel&bedrijf 11

Nieuw sponsorcontract
voor Rozenfestival
Het Rozenfestival 2012 in Lottum heeft een nieuwe sponsor gevonden. Veiling Rhein-Maas is de nieuwe
hoofdsponsor en ‘hofleverancier’ van rozen. Het sponsorcontract werd onlangs ondertekend, toen een bestuursafvaardiging van Rozendorp Lottum een bezoek bracht aan de veiling in Herongen in Duitsland.

Onderscheidend vermogen
MooiHaar is een klein bedrijf
en daardoor persoonlijk.
Activiteiten
Daarnaast is MooiHaar graag
Bij MooiHaar wordt er alles
vooruitstrevend en origineel.
aan gedaan om mensen nóg
MooiHaar maakt bovendien deel
mooier te maken. Kleurrijk,
uit van het Artistic Team van
creatief, krachtig, modieus en
vooral dicht bij jezelf, want dat is Goldwell. Dit is een groep van
belangrijk. Het haar is inmiddels een select aantal Nederlandse
een belangrijk onderdeel van de kappers die de nieuwste trends
van Goldwell vormgeven. Ieder
stijl die je als persoon neer wilt
jaar worden in verschillende
zetten. Wat mooi haar wel niet
theaters tijdens spectaculaire
met een mens doet: het geeft
shows de nieuwste looks
kracht en zelfvertrouwen.
getoond aan alle kappers.
MooiHaar kan daarbij helpen.
MooiHaar is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag.
Doelgroep
Op donderdag is MooiHaar zelfs
Zowel vrouwen, mannen én
kids kunnen terecht bij MooiHaar. tot 21.00 uur geopend.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

TIJDELIJKE ACTIE!

Heet voortaan...

om onze naamswijziging te vieren

Jan Huijs en Ruud Knorr, directeur Veiling Rhein-Maas
Voor de afvaardiging van Rozendorp
Lottum was de ontmoeting met de
directie van Veiling Rhein-Maas een
bevestiging van de goede verstandhouding tussen het Rozendorp en
de Duitse bloemenveiling. Veiling
Rhein-Maas zet daarmee als dochteronderneming de Landgard-traditie
voort en neemt de sponsoring van het

tweejaarlijkse festival over.
Meer dan de helft van de bezoekers
aan het Rozenfestival in Lottum komen uit het Duitse Niederrheingebied.
Op het Rozenfestivalterrein kunnen
bezoekers uitgebreid kennismaken
met de veiling. In een geconditioneerd
paviljoen presenteert de veiling een
uitgebreid rozenassortiment.

De veiling is van Landgard
Herongen, Landgard Lüllingen en
FloraHolland Venlo. “Het festivalthema
van dit jaar, Rozen verbinden culturen,
mag dan ook als zeer toepasselijk
worden beschouwd,” vindt Jan Huijs,
bestuursvoorzitter van Rozendorp
Lottum. Het Rozenfestival vindt plaats
van 10 tot en met 13 augustus.

ontvangt u tot 30 juni 2012

€ 10,- KORTING
bij aankoop van 2 broeken!
Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

HOOFDSTRAAT 12
HORST
(aan het parkeerterrein)

Voorwaarden:
Deze actie is geldig per persoon, op alle broeken vanaf € 29,95 en loopt tot 30 juni 2012.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of afprijzingen.
Bij het retourneren van één of meerdere actie artikelen, vervalt de gehele korting.
Wijzigingen voorbehouden.

U vindt de vanBree Store in:

MAASHORST

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

MAASHORST
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

1e Auto- en diagnosetechnicus
Functieomschrijving:
- het onderhouden, repareren en afleveringsgereed maken van
personenwagens
- het stellen van diagnose, het opsporen en verhelpen van storingen
- mede-verantwoordelijk voor het naleven van de eisen in het
kwaliteitssysteem
Functie-eisen:
- afgeronde opleiding 1e Autotechnicus
- gediplomeerd APK-keurmeester
- werkervaring als diagnosetechnicus
- goede communicatie en klantvriendelijk
- werken in teamverband
Wil jij werken in een enthousiast team met een prettige werksfeer?
Neem dan contact op met Autobedrijven Maashorst, Sander Cuenen
of mail naar verkoop@autobedrijvenmaashorst.nl

oncept voor

Het totaalc

uw auto

St. Jansstraat 32 - 5964 AD Meterik - 077-3983700

www.autobedrijvenmaashorst.nl

Meerlingenrecord in Toverland
In attractiepark Toverland in Sevenum is op zondag 22 april een record gevestigd: het grootste aantal
tweelingen en meerlingen op één foto. De NVOM, Nederlandse Vereniging voor ouders van Meerlingen, hield
in het park een ledendag. Daar kwamen 1.853 tweelingen op af. In het bijzijn van burgemeester Van Rooij
van de gemeente Horst aan de Maas vestigden de meerlingen een nieuw verenigingsrecord.

Voorjaarsinloop bij MWellness
MWellness body en beauty in Melderslo organiseert op maandag 30 april, Koninginnedag, van 10.00 tot
18.00 uur een voorjaarsinloop. Tijdens deze voorjaarsinloop kan iedereen zonder afspraak binnenwandelen om
een kijkje te nemen in de wellness-salon.
Bij MWelness worden schoonheids- en lichaamsbehandelingen
en wellness-massages aangeboden.
Tijdens de voorjaarsinloop kan er kennis worden gemaakt met natuurlijke

huidverzorgingsproducten op basis van
Japanse groene thee. Er wordt gratis
huid- en make-upadvies gegeven en
er is gelegenheid om producten uit te
proberen. De make-up is dierproefvrij.

Op deze dag wordt er bij aankoop
van een body- of beautybehandeling
een oranje Kika-beer cadeau gedaan.
Verder maken twee personen kans op
een ontspanningsmassage.

12

verenigingen

Vocal Connexion
zoekt vocalisten
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Wandeltocht KBO St. Jan
De KBO St. Jan uit Grubbenvorst
heeft ter ere van het 60-jarig
jubileum van KBO Limburg een
wandeling gemaakt. Op vrijdag
20 april om 9.00 uur vertrokken
zestien leden naar Meterik voor een
estafettewandeling van 5 kilometer.
Na een kilometer gelopen te hebben werd de molen Eendracht Maakt
Macht bezocht. Hier gaf molenaar Thijs
van Rens een uiteenzetting over de
molen. De molen werd begin 1900
gebouwd om graan van de boeren in
Meterik te malen, van de opbrengst
werd de kerk gebouwd.
Na een dankwoordje werd verder
gewandeld door het molenveld.
Opvallend was dat het hele veld bedekt
was met plastic. Na deze tocht gingen
de ouderen bij de groepsaccommodatie
Op de Meterik een kop koffie drinken
met Limburgse vlaai.

Vocal Connexion heeft met carnaval heel Sevenum op de kop gezet.
De flashmob, The Voice of Serum en natuurlijk de boerenbruiloft zelf
werden door hen georganiseerd. Vocal Connexion zoekt nu nieuwe
zangers.
De leden van Vocal Connexion
zijn alweer bezig met het instuderen van een aantal nieuwe nummers voor hun nieuwe optredens.
Op zaterdag 19 mei verzorgen
ze een optreden tijdens het
Lenteconcert, om 20.00 uur in het
parochiehuis in Tienray. Ze zingen
dan nummers als Rolling in the
deep van Adele, Ice Queen van
Within Tempation en I won’t give
up van Jason Mraz. Op zondag 27
mei zingt het koor samen met de
Sevenumse zanggroep de Balkers
op hun 25-jarig jubileum. Dit concert
wordt gegeven op het Gaperplein in
Sevenum.
Vocal Connexion is een vocalgroup die bestaat uit 25 leden

tussen de 12 en de 30 jaar. Elke
woensdagavond tussen 19.30 en
21.30 uur repeteren ze in de kelder
van het parochiehuis in Sevenum.
Enkele jaarlijkse hoogtepunten
van de vocalgroup zijn deelname
aan het Nationaal Korenfestival in
Rijsbergen en de jaarlijkse seizoensafsluiting.
Vocal Connexion is al een hele
tijd bezig met het vergroten van hun
vocalgroup. Onder het motto van
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’
willen ze iedereen graag uitnodigen
om een kijkje te nemen tijdens een
van de repetities. Meedoen kost
niks.
Voor meer informatie, kijk op
www.vocalconnexion.nl

Collecte Melderslo
Ook in Melderslo is dit jaar een gezamenlijke collecte voor de
landelijke goede doelen.
De doelen waar dit jaar voor
gecollecteerd wordt, zijn Alzheimer
Nederland, het Astmafonds,
de Brandwondenstichting, het
Diabetesfonds, het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten, de Hartstichting,
het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, de Maag- LeverDarmstichting, de Nierstichting,
het Prinses Beatrixfonds en het
Reumafonds. Van 30 april tot en met
4 mei kunnen inwoners van Melderslo

brieven ontvangen hierover, waarin
instructies staan voor de collectie. In
de daaropvolgende week, van 7 tot
en met 10 mei worden deze brieven
door een van onze collectanten opgehaald. Vervolgens zal de werkgroep
in samenwerking met de dorpsraad
ervoor zorg dragen dat het geld op de
juiste plek terecht komt. Voor inwoners die niet thuis zijn tussen 7 en 10
mei, bestaat de kans om de enveloppe bij de dorpsraad in te leveren.

Hoogste onderscheiding van Limburgse Bond voor EHBO

Peter Huijs krijgt
Barmhartige Samaritaan
Op 16 april werd het beeldje De Barmhartige Samaritaan aan Lottumer Peter Huijs overhandigd. De Samaritaan
is de hoogste onderscheiding van de Limburgse Bond voor EHBO.
De voorzitter van het district
Limburg-Noord, Erik Tissen, en zijn
secondant Wil van der Sande kwamen
naar Lottum om Peter de onderscheiding te overhandigen. Peter Huijs
haalde in 1985 zijn EHBO-diploma.
Daarna was hij zeer actief als lid van
de EHBO-vereniging. Hij kwam vrij
snel na het behalen van zijn diploma
in het bestuur en heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
Sinds enkele jaren neemt hij ook de

april
donderdag 26 ril en
vrijdag 27 ap april
zaterdag 28

Taxi Arns gevestigd in Sevenum en Overloon is op korte termijn
op zoek naar

representatieve taxichauffeurs m/v
• weekends en ‘door-de-week’;
• luchthavenvervoer (‘s nachts en overdag);
• taxivervoer in regio Horst en Venray (en omstreken);
• regiotaxi Noord- en Midden-Limburg;
• Valys door geheel Nederland;
• schoolvervoer.
U bent een enthousiaste en representatieve kandidaat die:
• in het bezit is van een geldige chauffeurspas;
• bereid is om een cursus sociale vaardigheden en doelgroepenvervoer te volgen;
• geen problemen heeft met onregelmatige werktijden.
Voor meer informatie bel ons op tel. 077 – 467 00 00 of stuur
een e-mail naar info@taxiarns.nl
Horsterweg 13a Sevenum

www.taxiarns.nl
121200_Cruysberg_mailkaart.indd 1

MAGAZIJN
VERKOOP
0,00
jacks v.a. € 2
rokken
pantalons en0,00
v.a. € 1
ien
vesten en t,5ru0
v.a. € 7
15,00
blazers v.a. €
,50
gilets v.a. € 7
irts
blouses en,5sh0
v.a. € 7
g gesloten
Koninginneda

post van secretaris voor zijn rekening.
Dat Peter steeds meer problemen
kreeg door een chronische ziekte,
maakt zijn inzet nog bijzonderder,
vindt de EHBO-bond. Een aantal jaren
geleden moest hij zelfs stoppen met
zijn reguliere werk, maar hij bleef
zich inzetten voor zijn club. Begin
van dit jaar moest hij dan toch zijn
levenswerk aan andere bestuursleden
overdragen.
Die bestuursleden hebben er nu

voor gezorgd dat hij voor zijn tomeloze
inzet geëerd wordt. De Barmhartige
Samaritaan is geen onderscheiding die
vaak wordt uitgedeeld, maar doordat
Peter zijn sporen zo verdiend had, was
één telefoontje voldoende. Peter kreeg
deze avond ook nog de primeur om
de nieuwe website van EBHO Lottum,
www.ehbolottum.nl te mogen zien.
Op 17 april heeft EHBO Lottum Peter
ook nog unaniem het erelidmaatschap
toegekend.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Bezorger

Grubbenvorst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Grubbenvorst
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
10-04-12 08:47
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Pleinbeleving Grubbenvorst neemt toe

Opening recreatieve
jeu de boulesbaan
Er komt een jeu de boules-baan nabij het voormalig gemeentehuis in Grubbenvorst die bedoeld is voor recreatief gebruik. Het initiatief voor de baan bij het Pastoor Vullinghsplein komt van de Stamboys en dateert van 2006.
Zondag 29 april wordt de baan om 15.00 uur officieel geopend door wethouder Loes Wijnhoven.

Wim Seegers en Jos Mulders, recreatieve jeu de boulesspelers
Met opening van de recreatieve jeu
de boulesbaan ziet Wim Seegers een
langgekoesterde wens in vervulling
gaan. Seegers is al 35 jaar secretaris
van de Stamboys. Als oud-gemeenteraadslid van de voormalige gemeente
Grubbenvorst is Seegers altijd betrokken
geweest bij het wel en wee van het
dorp.

Wens in vervulling
Op het eerste gezicht lijkt een
nieuwe jeu de boulesbaan overbodig,

want er is al sinds 1995 een jeu de
boulesvereniging. Seegers: “Dat lijkt
inderdaad, maar er is bij de Stamboys
ook behoefte om het spel recreatief, op
elk gewenst moment en buiten verenigingsverband te spelen. Dat kan er zelfs
toe leiden dat mensen zodanig met het
jeu de boulesvirus worden besmet dat ze
zich ook aanmelden bij de jeu de boulesvereniging.”
De Stamboys zijn in 1974 opgericht als recreatieve voetbalclub. Maar
met het klimmen der jaren speelden

verenigingen 13
Opgave vrije markt
Muziekvereniging St. Caecilia uit America houdt op zondag 10 juni
hun jaarlijkse Vrije Markt.
Er is die dag weer van alles te
koop en te doen op de markt. De
opzet zal dit jaar niet veel verschillen met voorgaande jaren. Ook voor
deze markt dienen deelnemers zich

op te geven voor een standplaats van
4 meter breed. Hier zijn geen kosten
aan verbonden. Dit jaar kan opgave
alleen nog digitaal, via
www.mvcaecilia.nl

conditie en ledematen op. “In 2006
zijn we gestopt met veldvoetbal en
enkele jaren later ook met zaalvoetbal.
De club van 23 mannen met partners
stelde een alternatief jaarprogramma
samen. Vast onderdeel daarvan is het
jaarlijkse jeu de boulestoernooi op het
Pastoor Vullinghsplein. Op zes grasbanen
wordt dan om het clubkampioenschap
gespeeld”, zegt Seegers.

Collecte Meerlo

Van uitstel naar afstel

Collecte Grubbenvorst

De nieuwe baan grenst aan het
terras van de Witte Dame en kan
bespeeld worden door iedereen die dat
wil. Seegers: “Het versterkt de beleving
op het Pastoor Vullinghsplein en biedt
nieuwe ontmoetingskansen.” Al in 2006
werd het initiatief door de Stamboys aan
de toenmalige dorpsraad voorgelegd.
Deze heeft daarop in eerste instantie
positief gereageerd en ook budget voor
de baan beschikbaar gesteld. Met het
oog op de toen geplande reconstructie
van het Pastoor Vullinghsplein werd het
plan geparkeerd totdat het plein op de
schop zou gaan. Dit werd later dan oorspronkelijk gepland. In het tumult over
de uitvoering van de reconstructie sneuvelde de recreatieve baan op het laatste
moment. Reden voor de Stamboys het
initiatief weer op te pakken waarop
wethouder Loes Wijnhoven de oorspronkelijke realisatie alsnog toezegde.
Na de opening van de baan spelen
twee prominenten-teams tegen elkaar.
Wethouder Loes Wijnhoven en dorpsraadvoorzitter Rudy Meijer spelen tegen
Stamboys-kampioen 2011 Wim Seegers
en prins Jos I Mulders van Gekke Maondaagvereniging de Plaggenhouwers.
Seegers: “Franse accordeonmuziek op
de achtergrond, een glaasje wijn en
stokrood met beleg brengt ons daarbij in
de juiste stemming. Je zult zien dat de
baan een toegevoegde waarde is op ons
mooie Pastoor Vullinghsplein”, aldus de
Grubbenvorstenaar.

De werkgroep gezamenlijke collecte Meerlo laat weten dat er tijdens
de collecteweek in Meerlo 7.090,84
euro is ingezameld. De werkgroep
vindt dit een mooi resultaat en laat

weten dat dit een kleine 550 euro
meer is als het bedrag van vorig jaar.
“Een resultaat om trots op te zijn”,
aldus de organisatie. Het bedrag zal
over de fondsen worden verdeeld.

Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte laat weten dat de
eerste gezamenlijke collecte in Grubbenvorst, die van 10 tot en met
14 april heeft plaatsgevonden, 15.131,26 euro heeft opgeleverd.
Stichting Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte vindt dit
een mooi resultaat. “Namens alle
13 deelnemende fondsen voor goede
doelen danken wij alle inwoners voor

hun giften en de vrijwilligers voor
hun spontane medewerking”, laat de
stichting weten.
Voor meer informatie, kijk op
www.ggcollecte.nl

Nestkastjes in Horst
Begin maart zijn er in Kasteelpark ter Horst twee routes met nieuwe
nestkastjes opgehangen door Jeugd en Natuur Horst aan de Maas en
vogelwerkgroep ’t Hukske uit Horst. Het is de bedoeling om deze begin
mei met de kinderen van de basisscholen te gaan controleren en om deze
routes op zondagmorgen te gaan bekijken met liefhebbers.
Het ophangen van nestkastjes is een traditie die al meer dan
50 jaar bestaat. Vogelvereniging Ons
Genoegen uit Horst begon ermee in
de jaren vijftig en het is later overgenomen door de Jeugdnatuurwacht.
Nu worden de kastjes al weer jaren
gecontroleerd door Natuur en Jeugd
en de Vogelwerkgroep. De bewoners
van de kastjes zijn in soorten door de
jaren heen veranderd. Vroeger waren

meer dan 75% van de bewoners van
de kastjes ringmussen. Voor de rest
zaten er koolmezen, pimpelmezen,
boomklevers en vliegenvangers.
Tegenwoordig is de ringmus helemaal
verdwenen en wordt het overgrote
deel bewoond door mezen. Er hebben
zelfs drie vleermuizen in de kastjes
gehuisd. De data waarop gecontroleerd wordt met de scholen, worden
later bekendgemaakt.

Uitwisseling met het
Poolse Wasosz
Stichting Vrienden Van Wasosz organiseert van 11 tot en met 13 mei
een jeugduitwisseling tussen jongeren uit Horst aan de Maas en Poolse
kinderen uit Wasosz. De stichting zoekt hiervoor nog gastgezinnen en
deelnemers.

Het Gelres Overkwartier organiseerde voor de tweede keer een middeleeuws evenement. Dit keer
vond het plaats van 20 tot en met 22 april op en rondom de kasteelruïne van kasteel Huys ter Horst.
Aan het middeleeuws evenement deden vijf re-enactmentgroepen mee. Centraal stond de middeleeuwse keuken en manier van eten. Daarnaast werd een veldslag georganiseerd en kon men zien hoe
in de middeleeuwen geleefd werd.
Voor meer foto’s van het middeleeuws evenement, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Wasosz is een gemeente in de
provincie Neder-Silezië in het zuidwesten van Polen. Het is ongeveer
1.000 kilometer van Noord-Limburg
af. De eerste keer dat een klein
gezelschap uit de vroegere gemeente
Meerlo-Wanssum naar Wasosz
afreisde, was in 1992. Het gemeentebestuur had via Pools-Nederlandse
organisatie relaties aangeknoopt
met Wasosz. Dat paste in de vele
initiatieven van gemeenten na de
val van de Berlijnse muur in 1989.
Aan beide zijden van het voormalig
ijzeren gordijn was behoefte om in
contact met elkaar te komen. Al gauw
werd Stichting Vriendenkring MeerloWanssum en Wasosz opgericht om de
relaties verder uit te bouwen. Vanaf
het begin is veel aandacht gegeven
aan de uitwisseling van jongeren.

Naast het koesteren van vriendschappen heeft deze stichting ook
hulpverleningsprojecten gerealiseerd.
Stichting Vrienden van Wasosz heeft
de taken van de oorspronkelijke
stichting overgenomen na het uiteenvallen van de gemeente MeerloWanssum in 2010. Ze hebben al vele
jaren via uitwisseling van jongeren
en wederzijdse bezoeken intensieve
contacten opgebouwd en ze prijzen
zich gelukkig om mensen uit Polen en
Nederland dichter bij elkaar te brengen en vooroordelen weg te nemen.
De stichting zoekt voor dit project nog
gezinnen met kinderen vanaf groep
8 die mee willen doen en willen
fungeren als gastgezin van 11 tot 13
mei. Voor meer informatie bel Henk
Lomme op 06 53 16 86 65 of kijk op
www.stichtingvriendenvanwasosz.nl
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De dorpsraad stelt zich voor

De Lottumer strijdt voor zijn dorp
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich
dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een
dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving.
HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week: de dorpsraad van Lottum.

Leo van de Laak, Corrie Claessen-Billekens, Rien van Dijk,
Nico Dapper en Gert Huijs. Ria van Eijk-Bastiaansen ontbreekt op de foto
“De typische Lottumer is een
ondernemend iemand, hij moet altijd
bezig zijn”, vertelt Rien van Dijk,
voorzitter van de dorpsraad Lottum.
“Kijk maar eens naar de hoeveelheid
vrijwilligers die zich inzetten bij het
Rozenfestival. Jong en oud werken dag

en nacht aan de voorbereidingen. Echt
heel het dorp leeft er naar toe.” Van
Dijk is, evenals de overige dorpsraadsleden, trots op zijn dorp. “Lottum is een
klein dorp met een rijk verenigingsleven. Daarom is het jammer dat er voor
de jongeren geen betaalbare woningen

in het dorp zijn. Als dorpsraad zijn we
nauw betrokken geweest bij het project
Bouwen in eigen beheer, kortweg BIEB
genoemd. Daarbij zijn 11 starterswoningen gerealiseerd. In totaal zouden er
23 woningen komen, maar 12 kavels
zijn nog niet ingevuld. Hiervan zijn er

geen verkocht door een aannemer.”
De dorpsraad van Lottum is trots
op het Dorpsontwikkelingsplan (DOP),
dat de toepasselijke titel `Schot in de
roos’ heeft mee gekregen. “Daarvan
zijn bijna alle zes de plannen al gerealiseerd. Zoals het fietspad langs de
Horsterweg, de wederopbouw van de
Houthuizer-molen en het onderhoud
van het groen. Wat we nu aanpakken
is het centrum van het dorp. De Markt
is al flink onder handen genomen. Met
de plaatsing van het bergbezinkbassin
onder de Markt zijn de opknapwerkzaamheden in een stroomversnelling
geraakt. Omdat het plein toch open
moest is meteen de nieuwe bestrating
gerealiseerd. Onlangs nog hebben de
dorpsraadsleden en enkele inwoners
van Lottum eigenhandig beplanting
aangebracht op de Markt. In de volgende fase van de uitvoering van het DOP
staat een beter zicht op de Rozenhof
centraal. Hiervoor moet de poort en
een deel van de muur rondom de kerk
worden verplaatst. En verder krijgt de
Markt meer een verblijfsfunctie. Dit
willen we realiseren met verplaatsbaar
groen.”
Volgens de dorpsraad is Lottum een
aantrekkelijk dorp om te wonen. “Er is
nog een warme bakker en een buurtsuper”, vertelt raadslid Nico Dapper. ”En
de school is ook lekker dichtbij. Toen
wij een paar jaar geleden hier kwamen

Bezoek Powerman
Streetdance Serum treedt op
tijdens Powerman Horst
op 28 en 29 april

Vanuit het voormalige Simply fit Sevenum zijn
enkele dansgroepen blijven bestaan.
Nu ruim twee jaar later, trainen de groepen nog
wekelijks onder leiding van Linda Hoeijmakers
om de leukste dansjes in elkaar te zetten en
uit te voeren. Er komen meiden bij en gaan er
enkele af, maar de basis blijft hetzelfde:
“Plezier hebben in het dansen!”
Natuurlijk is het voor de meiden het leukste
om dit ook af en toe te laten zien tijdens een
optreden. Zo zijn de groepen al verschillende
keren te zien geweest bij o.a. De Serumse fiste,
Powerman 2011, Back to the Streets 2011,
Knopenlopen 2011, Britse Boetezitting 2012 en
het Sportgala 2012 Gemeente Horst aan de Maas.
Met veel plezier zullen zij ook tijdens Powerman
2012 hun steentje bijdragen.
Zowel de jongste, middelste als oudste groep
zullen optreden bij diverse starts en regelmatig
een erehaag vormen bij de finishes van de deelnemers op het Wilhelminaplein.

28 april Drums & Roses
bij Soos De Vlies.
20.30 uur – 22.30 uur

29 april optredens Lambertusplein
verzorgd door de Peelkabouters
Boemboxband
1e EK prijsuitreiking (volksliederen)
Eva Wijnen
Ivan en Frank
Meulenveldkoor
Nicky Honingh
Dansje 8 meiden.
(Markella, Nadia, Indy, Romy,
Joelle, Amber, Ilse, Anna)
2e EK prijsuitreiking (volksliederen)
Drumband Jong Nederland

11.50 - 12.20 uur
12.20 uur
12.40 - 12.55 uur
13.00 - 13.15 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.20 uur

14.25 - 14.30 uur
14.30 - 14.45 uur
14.45 - 15.05 uur

Pauze - Muziek verzorgd door Light Flash
Jori en Joske
Jeroen en Lynn
Miel en Nienke en Bas
Op het Lambertusplein zal een
klimtoren van het leger staan.

15.15 - 15.40 uur
15.40 - 15.55 uur
16.00 - 16.20 uur

wonen, waren dat zaken waar we
goed op gelet hebben. Hoewel ik het
dialect niet spreek, kan ik de Lottumers
goed verstaan en voel ik mij helemaal
opgenomen in de gemeenschap.”
Collega raadslid Corrie Claessens valt
hem bij: “Dat was veertig jaar geleden
wel anders, maar gelukkig is er veel
veranderd. Je moet je als buitenstaander gewoon goed laten horen.” Over
de samenwerking met de gemeente
is de dorpsraad positief. “Wij hebben
van oudsher een zakelijke instelling
en houden de regie graag in eigen
handen. Hoewel sommige mensen bij
de gemeente wat beter zouden mogen
luisteren naar de dorpen, is voor ons
wel altijd duidelijk wie wat doet en dat
is wel zo prettig.” De dorpsraad van
Lottum heeft nog een aantal wensen.
“Momenteel bestaat de dorpsraad van
Lottum uit zes leden, vier heren en
twee dames. We zouden er graag een
paar leden bij hebben. Wat de overige
wensen betreft zou het vrachtverkeer
door het dorp mogen worden terug gedrongen”, zegt Rien. “En uiteraard hopen wij het centrumplan af te kunnen
ronden. Daar is de dorpsraad samen
met diverse werkgroepen met mensen
uit de Lottumer gemeenschap jarenlang
mee bezig geweest. Aangezien een
Lottumer strijdt voor zijn dorp zien wij
wat dat betreft de toekomst rooskleurig
tegemoet.”

28 en 29 april
29 april Trialshows/clinics bij
Powerman Horst
Patrick Smit verzorgt al vele jaren spectaculaire
fiets- trialstuntshows door binnen en buitenland.
Hij is op tv geweest bij Hollands got talent, SBS6,
ik wed dat ik het kan, Klokhuis en Willem Wever.
Op een vierkante meter laat hij het publiek zien
wat er allemaal mogelijk is na 22 jaar ervaring
op de mountainbike! In overleg kan hij een
show geven van 15 à 20 minuten (6 à 7 sessies) en meteen daarna een clinic voor kinderen
waarbij de kinderen les krijgen onder begeleiding van hem op een echte trialbike!
Patrick beschikt over eigen materialen zoals het
nieuwe trialparcours van rvs staal van 6 bij 8
meter en 4 meter hoog!
Ook verzorgt hij kleine wedstrijdjes zoals (hoogspringen) waarbij de kinderen het lopend tegen
hem opnemen.
www.trialshows.nl

Durf jij het aan?

29 april De Joekeskapellen
Ald Iezer Horst en
Now Now Venray

29 april Afsluiting Powerman weekend op het Wilhelminaplein (De Lange):
“Powerman QueensNight / Koninginnenacht op het Wilhelminaplein’
Rockcoversensatie ‘Jeopardy’, aangevuld met DJ Styn, zal de muziek verzorgen. Van U2 tot Linkin Park en van Muse tot Snow Patrol:
bij Jeopardy is het allemaal mogelijk! We gaan knallen tot in de late uurtjes....”

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door
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Gebiedsontzegging is een prima maatregel tegen overlast en geweldpleging
De stelling van week 15, ‘gebiedsontzegging is een prima maatregel
tegen overlast en geweldpleging’ werd door een ruime meerderheid positief
ontvangen. Maar liefst 78% was het eens met de stelling. Een kleine 12%
was het hier echter niet mee eens. Aanleiding voor de stelling was de eerste
gebiedsontzegging die de politie van Horst een inwoner van Grubbenvorst
had opgelegd. De man mag zich gedurende een maand niet meer op en
rond het Wilhelminaplein in Horst vertonen omdat hij zich tot twee maal toe
gewelddadig geuit had tijdens het uitgaan. Het idee is dat oproerkraaiers zich

dankzij deze maatregelen minder geroepen voelen zich te misdragen in en rond
de kroegen van Horst. De meeste mensen vinden een gebiedsontzegging van
een maand een prima waarschuwing en middel tegen overlast. Een minderheid
is het hier niet mee eens. Zij denken dat het effect van de ontzegging te
klein is of dat het probleem zich door een gebiedsontzegging alleen maar
verschuift. Ook verwachten zij geen effect van de beoogde voorbeeldfunctie.
De meerderheid denkt echter door deze maatregelen weer met een gerust hart
naar de kroeg te kunnen.

Gratis!
Een olifant op het schoolplein moet kunnen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De directie van het Dendron College heeft een stokje gestoken voor een
examenstunt van drie 6 vwo-leerlingen. Zij wilden het schoolplein ombouwen tot
een circus en een heuse olifant regelen om het feest compleet te maken. Zelfs de
landelijke media zoals NOS besteedden aandacht aan de kwestie. De drie leerlingen gaven aan teleurgesteld te zijn door de beslissing van de schooldirectie.
Die gaf op haar beurt aan dat voor examenfeesten de Slotdag in het leven is geroepen om excessen en calamiteiten te voorkomen. Met deze maatregel worden

spontane en inventieve acties vrijwel onmogelijk gemaakt. Uit de reacties van
leerlingen van het Dendron op diverse sociale media blijkt dat ze het niet eens
zijn met de beslissing van de directie om het plan met de olifant te dwarsbomen.
Aan de andere kant brengt een dergelijke actie de nodige risico´s met zich mee.
En er zijn mensen die vinden dat de actie dieronvriendelijk zou zijn. Al met al veel
commotie rond een examenstunt met een olifant. Een olifant op het schoolplein
moet kunnen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Fresh & Food moet een jaarlijks terugkerend evenement worden
> eens 62% oneens 38%

Crist Coppens

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!

4 halve kipfilets € 5.50

(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)

Bij aankoop van 4 kip champignon
schnitsels zak belgische friet GRATIS

Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

www.coppens.keurslager.nl

Koninginnedag!
Zet de bloemetjes maar buiten!
Surfinia hangpot uit eigen kweek
Ø 27 cm, alle kleuren, ook mix

Senetti terraspot
Ø 30 cm, eigen product!

Basilicum op stam

Mooi én eetbaar; toppertje!

p.st. 9,99

p.st.
13,99
p.st.
12,99

Photinia

glansmispel
Groot assortiment, alle maten, struik en stam

Rozen groot assortiment!

Alle soorten, struik-, stam- en klimrozen

Avondverkoop 25 april-4 mei
Aanbiedingen geldig t/m 1 mei 2012
zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geopenuur
7

van 9 tot 1

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

6,99
9,99
8,49
-20%
-20%

ma-vrij
tot 19.30 uur

Afgelopen zondag was het
druk in het centrum van Horst.
Van het Wilhelminaplein tot
aan de Kerkstraat stonden
tenten en kraampjes. Onder de
noemer Fresh & Food kon het
publiek gratis proeven van
verse Pharma... excuses,
Parmaham, exclusieve likeurtjes en eetbare bloemen.
Het deed D!rk denken aan de
schrijnende zwart-wit beelden
uit de Sovjet-Unie ten tijde van
de Koude Oorlog. Rijen wachtende mensen voor eten en
drinken. Met het grote verschil
dat de Sovjets stonden te
wachten voor vrijwel lege
winkels en hun zuurverdiende
roebels uitgaven aan een
eenvoudig brood of een kan
melk. Armoede, dus. Gelukkig
zijn de tijden veranderd. De
Sovjets zijn verdwenen, evenals
de lange rijen voor de winkels.
De beelden die ons nu bereiken
zijn ‘gekleurd’ en tonen blije
Russen die door luxe winkelstraten paraderen.
Ook in Nederland zijn de
tijden veranderd en dus ook in
Horst. Inmiddels hebben wij
namelijk een eigen voedselbank.
Gezien de welvaart in ons land,
zou deze volstrekt overbodig
moeten zijn. Ook hier staan
mensen in de rij voor gratis
voedsel. Voor hen die gebruik
moeten maken van deze
voorziening is het geen overbodige luxe om wekelijks een
pakket met broodnodige
etenswaren in ontvangst te
mogen nemen. Armoede, dus.
Petje af voor de vrijwilligers, die
zich voor dit doel inzetten.
Misschien is het een aardige
suggestie om bij de volgende
Fresh & Food het publiek om een
kleine, vrijwillige bijdrage te
vragen als er weer een broodhapje of een slokje
Bottersnuupke door het keelgat
is verdwenen. Dan kunnen
hiervan de pakketten voor de
voedselbank worden aangeschaft. Met een simpel brood en
een litertje melk. En misschien
een plakje ham. Als er tenminste
nog wat over is.
D!rk

Vorstweg 60
5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 april 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nationale Sportweek

Algemene kennisgeving

Uitnodiging
Op vrijdag 4 mei 2012 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de
gemeente Horst aan de Maas worden deze
herdenkingen in de diverse kerkdorpen
gevierd met een herdenkingsdienst,
waarna aansluitend een stille tocht
naar het oorlogsmonument alwaar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.
Herdenkingen worden gehouden in:
America om 19.00 uur in het Peelpark met
aansluitend herdenking en kranslegging bij
het monument aan de Griendtsveenseweg.
Er is geen mis.

ging bij het oorlogsmonument
op het kerkhof aan de Kloosterstraat.
Sevenum om 19.00 uur in de parochiekerk HH Fabianus en Sebastianus met
aansluitend een stille tocht en kranslegging bij
het oorlogsmonument.
Tienray om 19.00 uur in de parochiekerk OLV Troosteres der Bedrukten een
herdenkingsdienst met aansluitend een stille
tocht en kranslegging bij het oorlogsmonument op het Hanna van de Voortplein te
Tienray.

Grubbenvorst om 19.30 uur in de
parochiekerk van OLV Ten Hemelopneming
een H. Mis met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Pastoor Vullinghsplein.

De officiële vertegenwoordiging vanuit het
gemeentebestuur is aanwezig bij de
herdenking in de kern Horst. Burgemeester
Van Rooij en wethouder Van Rensch zullen
’s middags de overige monumenten bezoeken voor kranslegging, met uitzondering van
Tienray. Op verzoek van het Comité 4 mei
Tienray-Meerlo wordt de krans namens het
gemeentebestuur tijdens de herdenking ’s
avonds gelegd door het comité.
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas
nodigt een ieder van harte uit om een der
herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken.
Zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, gelieven deze aankondiging als
dusdanig te beschouwen.

Horst om 19.00 uur in c.c. ‘t Gasthoês
met aansluitend een stille tocht en kransleg-

Burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas.

Broekhuizenvorst om 19.30 uur in de
parochiekerk H. Naam Jezus een korte
herdenkingsdienst met aansluitend kranslegging bij het oorlogsmonument nabij het
Koetshuis.
Aansluitend te Broekhuizen om 20.20 uur
kranslegging op het plein bij het monument
van de gesneuvelde militairen.

Informatieavonden voor bouwplannen
huurwoningen Melderslo en Meerlo
Gemeente Horst aan de Maas en
woningcorporatie Woonwenz organiseren
een informatieavond voor genodigden en
geïnteresseerden voor de dorpskernen
Melderslo en Meerlo.

Donderdagavond 10 mei aanstaande om
19.30 uur in café Oud Meerlo, Hoofdstraat
20a te Meerlo. De informatieavond in Meerlo
zal gaan over de bouwplannen voor de locatie
van de gemeenteloods aan de Dorpbroekstraat.

U bent van harte welkom op:

Tijdens de informatieavond worden de eerste
schetsen van de bouwplannen gepresenteerd.
Genodigden en geïnteresseerden kunnen
bijdragen aan de woonwens in hun dorpskern.

Maandagavond 7 mei aanstaande om
19.30 uur in café ’t Paradijs, Vlasvenstraat 28
te Melderslo.
De informatieavond in Melderslo staat in
het teken van de bouwplannen op de
locatie van de gymzaal aan de Meester
Nellenstraat;

Op deze twee informatieavonden worden de
dorpsraad en direct omwonenden geïnformeerd
over de plannen. Geïnteresseerden zijn vanaf
19.15 uur tot circa 21.00 uur van harte welkom.

Meimaand, sportmaand!
Onder dit motto bieden alle aanbieders van de
sportieve activiteiten die aan deze Nationale
Sportweek meewerken, u de gelegenheid om in
de maand mei, kosteloos en zonder verplichting
aan hun activiteit deel te nemen. Voor meer
informatie over de Nationale Sportweek kunt
u contact opnemen met Loek Logister van de

gemeente Horst aan de Maas, telefoonnummer
077 – 477 97 77.

Ophalen afval gewijzigd i.v.m. Koninginnedag
De ophaalroute van Koninginnedag 30
april in de kernen America, Griendtsveen
en Horst-Noord (route 1) is vervroegd naar
zaterdag 28 april, dit geldt voor blik- en

drankverpakkingen, plastic en restafval (tariefzakken). Er wordt maandag géén keukenafval
opgehaald. Ook in de andere dorpen wordt op
Koninginnedag géén keukenafval opgehaald.

Extra openstelling Burgerzaken door
vervallen kinderbijschrijvingen
Per 26 juni 2012 komt de bijschrijving van
kinderen in het paspoort van de ouder(s)
te vervallen. Elk kind heeft dan een eigen
reisdocument nodig om te kunnen reizen naar
het buitenland.De balies van Burgerzaken zijn
op donderdag 12,19 en 26 april van 16.00 tot
20.00 uur extra geopend.
Aanvragen reisdocument voor
bijgeschreven kinderen jonger dan 14 jaar
vóór 1 mei 2012.
Vanwege het hoge aantal extra aanvragen
verwacht de overheid langere levertijden
voor aanvragen gedaan door kinderen jonger
dan 14 jaar die nu staan bijgeschreven in
het paspoort van hun ouder(s). Vraagt uw
kind een reisdocument aan na 1 mei, dan
zal dit misschien niet voor het einde van de
zomervakantie (1 september 2012) kunnen
worden geleverd. Dit geldt dus niet voor

aanvragen door personen vanaf 14 jaar en
ouder of voor kinderen die niet bijgeschreven
staan.
Vraag zo spoedig mogelijk, in ieder geval
vóór 1 mei, een reisdocument aan indien uw
kind staat bijgeschreven in uw paspoort en
vóór 1 september naar het buitenland gaat.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september
2012 géén eigen reisdocument nodig, dan
wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd
geen reisdocument voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte
drukte aan de balies.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en het
afhalen van het reisdocument aanwezig moet
zijn en eventueel in het bezit hebbende
reisdocumenten moet inleveren.

Sluiting gemeentehuis i.v.m. Koninginnedag
Het gemeentehuis en gemeentewerken
zijn op maandag 30 april a.s. gesloten
in verband met Koninginnedag.
Voor dringende meldingen m.b.t.
gemeentewerken die geen uitstel dulden kunt

u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49
bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt

Dinsdag 1 mei 2012

Géén vergadering
van de raad!
Op dinsdag 1 mei 2012 vergadert de gemeenteraad
niet in verband met de meivakantie.
Vergaderkalender
• Dinsdag 08 mei 2012:
• Dinsdag 15 mei 2012:
• Dinsdag 22 mei 2012:
• Dinsdag 29 mei 2012:

Commissie Samenleving
Raadsvergadering, o.a. jaarrekening 2011 (start: 19.30 uur)
Opiniërende raadsbijeenkomst Kadernota
Eventueel nog te behandelen agendapunten van de raadsvergadering
van 15 mei 2012

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Deze week
opende
wethouder Ger
van Rensch
8 nieuwe Jeu de
Boules – banen
nabij het clubgebouw van de
scheidsrechtersvereniging in
de Kasteelse
Bossen.
De openingspartij
werd door Van
Rensch winnend
afgesloten
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Horst aan de Maas Ondernemend:
Mertens Groep
Ook onze gemeentelijke ondernemers willen zich op de Floriade van haar beste kant laten zien. Horst aan de
Maas Ondernemend staat voor verbindingen tussen de gemeente Horst aan de Maas, veertien innovatieve ondernemers en het Toeristisch Platform. Eén van deze ondernemers is Mertens Groep.
Mertens Groep is een internationale
toeleverancier, met haar roots in de
professionele tuinbouw. Mart Verheijen,
samen met Jan Schoeber de directie,
vertelt: “De Mertens Groep bestaat
uit drie onderdelen: Mertens Agro,
Groenselekt en Mertens Safety. Wij zijn
toeleverancier voor de professionele
tuinbouw, de tuinvakhandel, hoveniers
en openbaar groen en totaalleverancier in persoonlijke bescherming. De
afgelopen decennia hebben we ons
ontwikkeld als dé specialist in biologische gewasbescherming, iets waar we
erg trots op zijn.”
Het bedrijf heeft zich in de loop
der jaren sterk ontwikkeld: het bestaat
inmiddels uit ruim 100 vaste medewerkers en heeft drie vestigingen in

Nederland: in Horst, IJsselmuiden en
Poeldijk. “Daarnaast is de Mertens
Groep mede-eigenaar van een tuinbouwtoeleveringsbedrijf in Walbeck
in Duitsland en ook op het gebied van
export maakt de organisatie een sterke
ontwikkeling door”, vertelt Verheijen.
Toen het verzoek kwam of
Mertens Groep deelnemer van het
Floriade-podium wilde worden, hoefde
Verheijen niet lang te twijfelen: “Het
leek ons een prachtige kans om de
Mertens Groep te profileren op de
Floriade.”
Inmiddels etaleert het bedrijf op
het podium de economische bedrijvigheid in de gemeente. “We laten
zien dat Horst aan de Maas een echte
agribusiness-gemeente is en geven

daarmee extra bekendheid aan wat de
regio en alle bedrijven kunnen bieden”,
situeert Verheijen. “Daarnaast zijn we
vooral trots om ons op deze wijze aan
het internationale publiek te presenteren. Wij verwachten dat dit voor ons
leidt tot nieuwe zakelijke contacten,
zowel in de regio als erbuiten.”
Behalve deelname aan het podium verzorgt Mertens Groep ook de
biologische gewasbescherming van
de bloemen en planten in het Villa
Flora-gebouw en participeert het in het
Aspergepaviljoen en productpresentaties in het Huis van de Smaak.
Voor meer informatie over het
Horst aan de Maas Ondernemendpodium, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

FLORIADEAGENDA
Dinsdag 1 mei Muziekvereniging St. Caecilia America www.horstaandemaas.nl/floriade

Nieuws

Discozwemmen
Aanstaande vrijdag is er Discozwemmmen van
18.30-21.00 uur
Op Koninginnedag zijn wij de gehele dag
gesloten.
Aquarobics
Aquarobics is fitness in borstdiep water op
moderne swingende muziek. Tijdens de
lessen werkt u aan de versterking van diverse
spiergroepen en aan de verbetering van uw
uithoudingsvermogen.
Het voordeel van Aquarobics is dat de kans op
blessures zeer klein is. Dit komt doordat u in het
water nauwelijks gewicht heeft.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur.
Kosten 4,35 euro per les.
Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077-477 97 25
of mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Recreatief rooster Meivakantie.
Voor het rooster recreatief zwemmen in de
meivakantie 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, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Invordering Gemeentelijke Belastingen
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen
met dagtekening 29 februari 2012 is per 30
april 2012 vervallen. Met dagtekening 16 mei
2012 worden er aanmaningen verstuurd aan
degenen die de aanslag niet tijdig en/of volledig
hebben voldaan. (Indien u gebruik maakt van
automatische incasso is deze informatie op u
niet van toepassing.)

indien uw betaling niet op 11 mei 2012 is
bijgeschreven op het bankrekeningnummer
van de gemeente. Voor openstaande belastingbedragen beneden de € 454,- bedragen de
kosten € 7,-. Voor openstaande belastingbedragen van € 454,- of hoger bedragen de
kosten € 15,-. Tevens wordt er invorderingsrente
in rekening gebracht.

De kosten van de aanmaning worden op
wettelijke basis aan u doorberekend,

Indien u vragen heeft over de betaling of
invordering van gemeentelijke belastingen

verwijzen wij u naar onze website
www.horstaandemaas.nl. Kijk voor deze
informatie bij Inwoners – Wonen en Verkeer
- Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet
de beschikking heeft over internet of wanneer
u op de website niet de benodigde informatie
aantreft kunt u telefonisch contact opnemen
met de afdeling Financiën, Cluster Invordering
en betalingsverkeer van de gemeente Horst
aan de Maas. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 077-477 97 77.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben
betrekking op het volgende.
Meerweg
Losbaan 21
Meerweg 9
America
Ursulinenweide
Peelheideweg 12
Kloosterstraat
Wouterstraat 36
Lottum
Hoebertweg 3 - Nieuwe Peeldijk 14
Pastoor Kerboschlaan 14
Hegelsom
Pastoor Debijestraat
Broekhuizen
Melderslo
Bosstraat 11
Lottumseweg 11
Eikelenbosserdijk 6A
Hoogstraat 6
Horst
Meterik
Steenstraat 11
Broekhuizenvorst
St. Jansstraat 43
Wilhelminaplein
Broekhuizerweg 4
Donkstraat 23
Steenstraat 11
Crommentuynstraat 57
De Afhang ongenummerd
Evertsoord
St. Lambertusplein
Driekooienweg 8
Sevenum
van Goghstraat 43
Griendtsveen
Markt 12
Rietbos
Apostelweg 16
Raadhuisstraat 26
Toon Hendriksstraat 1
St. Barbarastraat 9
Luttelseweg 26
Wilhelminaplein ongenummerd
Grubbenvorsterweg 46
Lindweg 8a
De Hees 9
Grubbenvorst
Steeghoek 12
Kadastraal sectie M, perceelnummer 473
Kronenberg
’t Valdere
Brandakkersweg 4
Schorfvenweg 3
Pastoor Vullinghsstraat 6
Aartserfweg 36
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Wethouder Litjens: Floriade is hét podium

Opening Horst aan de Maas
Ondernemend-podium
Met het doorknippen van een lintje in het Huis van de Smaak werd ook het Horst aan de Maas Ondernemendpodium officieel geopend.

Veertien ondernemers uit de
gemeente presenteren zich in het
paviljoen. Elke ondernemer liet met
een promotiefilmpje zijn bedrijf zien.
Volgens wethouder Litjens is de
Floriade hét podium om bezoekers
aan de wereldtuinbouwtentoonstelling
kennis te laten maken met de regio.

Tijdens de officiële opening was er ook
een moment voor de presentatie van
het boekwerkje De boer op in Horst aan
de Maas. Hierin presenteren zich andere ondernemers uit Horst aan de Maas,
die in gezamenlijkheid elf themaarrangementen hebben samengesteld.
Binnen deze thema-arrangementen

komen bloem- en boomteelt, glastuinbouw, akkerbouw en veehouderij
op een aangename wijze bij elkaar,
gecombineerd met culinaire verrassingen. Op verschillende manieren zijn
ondernemers dus bezig om ten tijde
van de Floriade ook daadwerkelijk ‘verder te komen in Horst aan de Maas’.

Kees van Rooij: Duitse delegatie verlaten voor lunch en
ontvangst Chinese Horse Sport Delegation @ﬂoriade_2012
#internationalhorsepark.

Kunst en de asperges
De asperge is de koningin van de groente. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat op de Floriade een heel paviljoen aan haar gewijd is.
Annette Boots en Twan Nellen richtten op artistieke wijze een hoek van
het aspergepaviljoen in.
“Wij hopen dat mensen bij het
zien van onze kunstwerken geraakt
worden”, vertelt Annette Boots.
De kunstenares, die evenals haar partner Twan Nellen in Horst werd geboren,
richtte een deel van het aspergepaviljoen op de Floriade in. “Twan en
ik hebben een goede band met Richard
Wilms van Aceera, die verantwoordelijk
is voor het aspergepaviljoen. Hij wilde
een eigentijds en meer artistiek beeld
neerzetten van de aspergeteelt, waarbij
beleving centraal staat. Zo zijn wij
eigenlijk vanzelf bij elkaar gekomen. Bij
het opmaken van de maquette voor het
paviljoen viel ons al op dat de ruimte
waar onze kunstwerken kwamen te
staan cilindrisch was. Een mooi toeval
omdat ons centrale thema de cyclus
van het leven is. Wij beelden dat uit
met bestaande en speciaal voor het paviljoen vervaardigde kunstwerken.” De
aspergetunnel is het centrale gebouw
van het paviljoen. De tunnel is in feite
een uitvergroot aspergebed.

Gedicht
“De bezoeker krijgt letterlijk een
kijkje onder de grond om een sterker
beeld te krijgen van de aspergeteelt. Met onze werken willen wij
de cirkel van het leven uitbeelden,

Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse zenders
standaard in HD
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.

AD 10992/09-11 Horst aan de Maas

kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

van de geboorte tot de dood, zoals
een asperge dat feitelijk ook doet.
Ze groeit in de aarde om er vervolgens weer in tot rust te komen.” In
de expositieruimte staat een kloosterbank. “Dat is een verwijzing naar het
geloof. Vanaf de bank kijk je letterlijk
op tegen de kunstwerken. Je zou bij
wijze van spreken op de bank kunnen
knielen om het leven te eren.” Bij de
ingang van de tunnel is een gedeelte
uit een gedicht te lezen dat begint
met de woorden: ‘Hier ligt begraven
de witte koningin, dat is helemaal niet
treurig, want het is haar levenszin’.
“Deze zinsnede inspireerde mij om een
bestaand kunstwerk, een tombe, te
voorzien van een glazen kist. Wij zijn al
tien jaar bezig met het thema asperge.
Na de opbouw van de expositie in het
aspergepaviljoen willen wij dat thema
loslaten. Waarmee de cirkel van het
leven weer rond is.”
Voor meer informatie kijk op
www.bootsandnellen.com

26
04

politiek 19

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA blijft inzetten op glasvezel voor buitengebied
In onze gemeente is Reggefiber volop bezig met de aanleg van een
glasvezelnetwerk in de kernen. Tot ongenoegen van steeds meer bewoners
van het buitengebied blijven zij helaas verstoken van deze voorziening.
Niet als het aan het CDA ligt.
glasvezelnetwerk. Op die manier blijft
Horst aan de Maas een gemeente
waar het goed wonen, goed werken
en goed ondernemen is.
Al ruim een jaar spreekt de CDA-

Het CDA vindt het van groot
belang dat alle, in ieder geval
zoveel mogelijk inwoners en
bedrijven, kunnen beschikken
over voorzieningen zoals het

fractie het college daarom regelmatig
aan op dit dossier. Want het kan:
glasvezel in de hele gemeente.
Dat vasthoudendheid tot het
gewenste resultaat kan leiden, bleek
onlangs in de Brabantse gemeente
Bergeijk. Daar is het college er
na intensieve onderhandelingen
in geslaagd om met Reggefiber
afspraken te maken over de aanleg

van glasvezel in het buitengebied. Des
te meer aanmeldingen Reggefiber
in de totale gemeente behaalt,
des te meer zij zullen investeren in
de aanleg van het netwerk in het
buitengebied.
Om tegemoet te komen aan alle
signalen uit het Horster buitengebied
heeft de CDA-fractie opnieuw vragen
gesteld aan het college en gevraagd

om zich maximaal in te spannen
om voor het buitengebied in
onze gemeente tot vergelijkbare
afspraken te komen. De CDA-fractie
heeft het college gevraagd om de
gemeenteraad in haar vergadering
van 15 mei hierover te informeren.
Henk Weijs,
namens de CDA-fractie
Horst aan de Maas

Kazerneterrein Venlo met geld van Horst aan de Maas?
Wethouder Litjens heeft in een ingezonden artikel onomwonden zijn
steun uitgesproken voor de plannen voor het kazerneterrein in Venlo.
Volgens de wethouder zijn de plannen van groot belang van de regio.
“Deze opstelling is op z’n minst opmerkelijk te noemen”, zegt Michael van
Rengs, fractievoorzitter van de SP. “De gemeenteraad heeft nog nooit haar
steun hiervoor uitgesproken en het lijkt me toch dat de raad hierover eerst
iets zou moeten vinden. Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig of dit de
mening is van wethouder Litjens of van het voltallige college.”

De SP heeft hierover schriftelijke
vragen gesteld om duidelijkheid te
krijgen. Uit het artikel is immers niet
op te maken op welke manier het college de plannen voor het kazerneterrein wil gaan ondersteunen. Daarnaast
is de SP benieuwd of er zelfs een
financiële bijdrage van de gemeente

Horst aan de Maas komt rondom deze
plannen.
“Ik ga elke wedstrijd naar VVV
kijken, maar om nu met geld van
onze gemeente het nieuwe stadion
te gaan bouwen, terwijl we ‘moeten’
bezuinigen op sociale zaken, lijkt me
de omgekeerde wereld. Daarnaast

ben ik benieuwd of er nog meer
van zulke projecten of plannen in
de regio ondersteund gaan worden
waar de raad nog niets van weet”,
aldus Michael van Rengs.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Horst aan de Maas en haar sociale hart
Uit onderzoek van de FNV blijkt dat de gemeente Horst aan de Maas
slecht scoort op het gebied van sociaal beleid. In de Lokale Monitor Werk
en Inkomen scoort de gemeente Horst aan de Maas slechts 35 van de 100
punten. Dit in tegenstelling tot een gemeente als Heerlen die met 75
punten de beste score van Nederland heeft. “We horen steeds van de
wethouder dat we in Horst aan de Maas goed bezig zijn op het gebied van
sociale zaken, maar hieruit blijkt toch iets heel anders”, is de getergde
reactie van fractievoorzitter Michael van Rengs van de SP. Het is duidelijk:
de SP-voorman heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Michael van Rengs: “Tegelijkertijd
blijkt uit de jaarrekening en een
bericht in Dagblad de Limburger dat
de gemeente Horst aan de Maas in
2011 1,6 miljoen euro heeft overgehouden. Van dit bedrag is 240.000 euro
afkomstig van bezuinigingen op de
voorzieningen voor gehandicapten.”
De SP vindt dit een slechte zaak: over

de ruggen van de meest kwetsbare
inwoners van onze gemeente wordt
de schatkist van de gemeente gevuld
en worden mogelijke tekorten bij de
Floriade gecompenseerd. Deze gang
van zaken is volgens de SP echt te
bizar voor woorden en vraagt om een
kritische houding van de SP richting
het college. In de vergadering over de

jaarrekening zal de SP haar mening
hierover weergeven en haar controlerende taak duidelijk maken aan de
coalitie. “Bezuinigen moet, maar je
doet dit nooit op de meest kwetsbare
groepen van onze samenleving”,
aldus Michael van Rengs.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Onderwijs krijgt enorme impuls
Goed onderwijs is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de kernen van Horst aan de Maas is (basis)onderwijs tevens
belangrijk voor de leefbaarheid, de school is een van de centrale punten in
de dorpen en een ontmoetingsplek voor bijvoorbeeld veel ouders. Genoeg
redenen dus voor goede huisvesting van het basisonderwijs, waar de
gemeente verantwoordelijk voor is.
Aan het begin van deze coalitieperiode is besloten om een plan te
maken voor onderwijshuisvesting.
Voorheen kreeg de gemeente een

•

verzoek, ging dit beoordelen en vervolgens kwam de uitvoering. Dit maakt
plannen lastig. Met het nieuwe plan
weet de gemeente waar de knelpunten

liggen en hoeveel geld er de komende
10 jaar ongeveer nodig zal zijn.
De gemeenteraad heeft in het
plan de ambitie vastgelegd om drie
nieuwe scholen te bouwen. Eén
daarvan komt in Horst waarin basisschool Meuleveld en SBO De Peelhorst
onderdak krijgen. In Grubbenvorst komt
een school voor De Kameleon en in
december 2011 is de gemeenteraad al
akkoord gegaan met de brede school in

PERKPLANTEN

Fruitbedrijf jenniskens

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

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

•

AKTIE: 6 Geraniums E 5,Koninginnedag geopend!

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Vanaf nu weer
iedere dag verkrijgbaar:

Heerlijke
Verse
asperges!
Openingstijden

ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Broekhuizenvorst. Daarnaast is besloten
dat de luchtkwaliteit in alle scholen
verbeterd moet worden. Het is nu zaak
het geld beschikbaar te stellen.
Een school ontvangt geld om
bijvoorbeeld te verwarmen. In de
praktijk blijkt dit geld echter vaak
onvoldoende te zijn. Geld wat eigenlijk
voor onderwijs bestemd is, wordt dan
soms besteed aan de exploitatielasten.
Essentie heeft aangegeven dat dit

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

punt extra aandacht moet krijgen. De
wethouder wil dit ook graag, echter
het blijkt dat oplossingen erg kostbaar
zijn. Daarmee is er wel aandacht voor,
maar voorlopig zijn er geen financiële middelen. Over vier jaar vindt
een evaluatie plaats, in de tussentijd
blijven we zoeken naar maatwerkoplossingen.
Namens de fractie van Essentie,
Bart Bertrams, raadslid
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Even pauze en weer oppakken

Horster biljarttalent wint en verspeelt NK
Teleurgesteld. Dat is hoe Guido Kauffeld (19) zich voelt na zijn laatste Nederlandse kampioenschap. In de kader
38/2-competitie was hij de gedoodverfde favoriet, maar tijdens de kampioenschapswedstrijden wilde het net niet
lukken. “Het was echt dramatisch”, verzucht de Horstenaar.
ste geplaatst en was het hele seizoen
in vorm”, blikt de biljarter terug. “Ik
speelde in de voorrondes een gemiddelde van 28. En tijdens dit weekend
haalde ik nog geen 13 gemiddeld. Ik
weet niet wat het was. Er is ook geen
excuus voor.” Op de vraag of de jonge
Horstenaar niet wat streng op zichzelf
is, antwoordt hij: “Ik weet wat ik kan. En
de resultaten spreken voor zich.”
Guido Kauffeld traint zo’n vier à vijf
keer per week. Doordat hij op de Johan
Cruijff University zit, kan hij zijn studie
sportmanagement en commerciële
economie combineren met zijn topsport.
Want dat is het. “Veel mensen onder-

schatten wat voor een conditie je moet
hebben voor biljarten. Op tv ziet het
er allemaal heel makkelijk uit”, vertelt
Guido. “Maar je hebt een ander soort
conditie nodig: je mentale conditie en
concentratievermogen zijn heel belangrijke factoren. En dat is verschrikkelijk
moeilijk, en ook moeilijk te trainen.
Als je tijdens een wedstrijd je beurt
moet afwachten terwijl je tegenspeler
maar punten blijft maken, dan kan
dat enorme druk opbouwen voor jouw
beurt. Dan moet je toch geconcentreerd
blijven.”
Naast de jeugdcompetitie speelt
Guido in het eerste divisie-top team bij
senioren. Volgend jaar stopt Guido, een
jaar voor de verplichte leeftijdsgrens
van 21 jaar, met de jeugdcompetitie.
“Anders zou ik vijf wedstrijden per

week hebben. Ik wil op zondag ook nog
voetballen”, lacht hij. Guido weet dat
bij de senioren vaker mentale spelletjes
worden gespeeld. “Daar moest ik wel
aan wennen, maar daar ben ik wel tegen opgewassen”, denkt hij. “Alhoewel
ik volgens mijn trainer wel af en toe
wat meer tijd moet nemen om me te
concentreren”, voegt hij lachend toe.
Voor volgend jaar heeft Guido nog
geen concrete doelstellingen, al wil
een echte sportman natuurlijk het liefst
winnen. “Maar je leert met vallen en
opstaan”, klinkt het wijs. Als laatste wil
Guido graag zijn ouders, zijn broer en
zijn tante bedanken voor de interesse
die zij altijd in zijn spel hebben getoond.
“Zij zijn mijn grootste fans, komen ook
kijken als het kan. En natuurlijk wil ik
ook mijn trainers bedanken.”

Schoolkorfbaltoernooi Horst
Na een vertraging van 5 minuten vanwege een fikse regenbui kon het schoolkorfbaltoernooi op woensdag
18 april beginnen. In deze vorm was het alweer de vierde keer dat het toernooi georganiseerd werd.

Guido na zijn kampioenschap in de overgangsklasse
Guido speelt biljart. En goed ook.
Dit jaar werd hij al Nederlands kampioen in de overgangsklasse libre bij de
jeugd en won hij met zijn team ook de
hoogste nationale jeugdcompetitie. Het

Nederlands kampioenschap kader 38/2
voor de jeugd, waarbij hij zich wilde revancheren voor zijn prestaties van vorig
jaar, lukte echter niet.
“Het is ongelofelijk. Ik was als eer-

Het schoolkorfbaltoernooi vond
plaats op sportpark ter Horst in Horst.
Het is het initiatief van een aantal
korfbalverenigingen uit de regio.

Jongens en meisjes verdeeld over meer
dan 35 teams van verschillende basisscholen waren bezig met de korfbalsport. De grote Wisselbeker ging naar

ZATERDAG 28 APRIL 2012
Afstanden 1km, 5km en 10 km.

Aanvang: 20.45 uur: 1km jeugdwedstrijd,
21.00 uur: 5km, 21.30 uur 10km, 21.35 uur: 10km estafette.
Alle afstanden en leeftijdscateg. 1e pl. E 20, 2e pl. E 10 en 3e pl. E 5
Alle deelnemers ontvangen als herinnering een sporttas en medaille.

ZONDAG 29 APRIL 2012
powertainment
a r t i e s t e n pa r a d e
radio moonlight

F
m
95.6

ZONDAGMIDDAG:

basisschool De Brink uit Melderslo.
De organisatie spreekt van een zeer
geslaagd toernooi en bedankt alle
vrijwilligers.
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Concurrent Stravoc verslagen

SV Aspargos kampioen na Melderslo speelt
gelijk tegen HBSV
thriller
Door: Pim Gubbels
Sporthal ’t Haeren in Grubbenvorst was flink gevuld op zaterdag 21 april. Veel volleyballiefhebbers wilden bij
het duel zijn waar de kampioen van de 2e klasse bepaald zou worden. SV Aspargos was favoriet en had maar één
set nodig om het kampioenschap binnen te slepen.

Door: Henk Claassens
Voetbalvereniging RKSV Melderslo speelde afgelopen weekend tegen
HBSV uit Venlo. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. De wedstrijd
eindigde uiteindelijk in een gelijkspel.
Ondanks dat beide ploegen aan
elkaar gewaagd waren, was het toch
HBSV dat de eerste kansjes kreeg. De
keeper van Melderslo stond steeds
op de goede plek en dus viel er geen
goal. Melderslo beantwoordde aan
deze kansen met een paar gevaarlijke
counters, maar kwam ook niet tot
scoren toe. De rust werd gehaald met
een stand van 0-0.
Na de pauze was het Melderslo
dat op jacht ging naar de drie
punten. Door onder andere een

hard schot van Bart Theeuwen
zette de Melderslonaren druk op
het doel van HBSV. De keeper van
HBSV kon deze inzet van Theeuwen
maar ternauwernood tot een corner
verwerken.
Naarmate de tweede helft
vorderde werd het middenveld overgenomen door de gasten en moest
de thuisploeg steeds verder achteruit.
Met nog een paar kleine kansen voor
HBSV bleef het 0-0 en daar konden
beide ploegen wel mee leven.

Succesvol optreden
HZPC in Luxemburg
Door: Huub Hermans
Op de 27e Challenge International van Ettelbrück in Luxemburg heeft
het deelnemende HZPC-team bijzonder goede prestaties neergezet. Prima
tijden, diverse limieten, twee Limburgse records voor Judith van Meijel,
veel medailles en als eindresultaat een prima derde plaats voor het team
in een veld van dertig teams, maakten dit weekend onvergetelijk.

Maar als Stravoc met 0-4 zou winnen, zou in Stramproy een kampioensfeest gevierd worden. De bezoekers
hadden dus iets om voor te vechten
en dat deden ze ook. De wedstrijd ontpopte zich als ware thriller. Uiteindelijk
trok SV Aspargos aan het langste eind.
De ervaren heren van Stravoc startten als beste. Vanaf het begin werden
de Grubbenvorstenaren onder druk
gezet. Met name Stravoc-uitblinker
Veltmans was onhoudbaar voor de
Aspargos-verdediging. De thuisploeg
kwam niet in zijn spel en verloor de
eerste set met ruime cijfers.
De zenuwen begonnen de heren
parten te spelen en ook in de tweede
set veranderde het wedstrijdbeeld niet.
Stravoc speelde slim en SV Aspargos

kreeg geen grip op de wedstrijd.
Gaandeweg de set herpakten de
Grubbenvorstenaren zich enigszins,
maar de achterstand was al te groot
dus ook deze set werd gewonnen door
Stramproy. De spanning in de zaal was
voelbaar.
De derde set was een werkelijk
gevecht. SV Aspargos kwam beter in
het spel en kon aansluiten. Er werd
door beide teams gestreden voor
elke bal. Schitterende punten werden
afgewisseld door enorme blunders.
De gehele set ging het gelijk op.
Met een stand van 27-25 wisten de
Grubbenvorstenaren de set naar zich
toe te trekken en was het kampioenschap een feit. Een enorme ontlading
volgde.

Daarna was het verzet van Stravoc
gebroken en wisten de heren van
SV Aspargos de wedstrijd zelfs nog
helemaal naar zich toe te trekken. Ze
wonnen de wedstrijd met 3-2.
Het is daarmee een succesvol seizoen voor de mannelijke volleyballers
van SV Aspargos. Vorige week werd het
eerste recreantenteam kampioen en
ook het tweede seniorenteam was succesvol: na promotie vorig jaar, wisten
de heren zich veilig te spelen in de 2e
klasse. Op 12 mei worden de kampioenen gehuldigd in café ’t Stammineke in
Grubbenvorst. Heren 1 speelt op 13 mei
de bekerfinale in Meijel. Als zij winnen,
nemen zij voor het eerst in het bijna
50-jarig bestaan van de club de beker
mee naar huis.

Op zaterdagmorgen in alle
vroegte vertrokken de veertien
zwemmers en begeleiders van de
Horster Zwem- en Poloclub (HZPC)
richting Luxemburg, na een ontbijt in
het clublokaal. Op zaterdagmiddag
en zondagmorgen werden de series
gezwommen, waarna om 15.00 uur
de finales begonnen.
Een aantal zwemmers kwamen
tot finaleplaatsen. De beste score van
het weekend kwam op naam van
Sem Hermans. Hij won twee keer
goud op de 100 meter vlinderslag
en 100 meter rugslag, en twee keer
zilver op de 100 meter schoolslag
en 100 meter wisselslag. De meeste
medailles echter waren voor Judith
van Meijel. Zij nam zes medailles mee
naar huis. Ze won goud op de 100
meter vlinderslag, zilver op de 100
meter schoolslag en de 100 meter
rugslag en brons op de 50 meter
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Uw res voor uw
Het ad rkbe heer!
wagenpa

Wij zijn open
op Koninginnedag!
20% korting

Grandioze opruiming
Vakgarage Gommans & de Wit
bij Bonikki
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
vanaf donderdag 26
www.gommansendewit.nl
Kortingen van
oop 1 artikel naar keuze. Knip de kortingsbon
u
uit onze folder.*
* Lees de actievoorwaarden
op www.boerenbond-welkoop.nl
* Lees de actievoorwaarden
op www.boerenbond-welkoop.nl

SEVENUM

Horsterweg 68,
Tel.: 077 - 4672222

april

30%-70%

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

vlinderslag, 50 meter rugslag en 50
meter schoolslag. Daarnaast verbeterde Judith op de 50 meter en 100
meter rugslag het Limburgs record.
Koen Koster grossierde in tweede
plaatsen. Op de 200 meter vrije slag,
de 100 meter vrije slag, 100 meter
schoolslag en 100 meter rugslag
behaalde Koen telkens het zilver.
Michelle Verouden behaalde goud
op Vakgarage
de 200 meter
vrije
Gommans
& deslag
Wit en twee
Gezellenbaan
5813100
EA Ysselsteyn
(L)
keer
brons op8 |de
meter vrije
slag
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
en www.gommansendewit.nl
100 meter vlinderslag. Ook voor
Manon Koster was er een gouden
medaille, voor 100 meter vlinderslag,
en een zilveren voor de 100 meter
wisselslag.
Max Hermans was succesvol op
de 100 meter rugslag, daar eindigde
hij als tweede. Serafina Vlijt behaalde
ook een zilveren medaille, op de 100
meter vlinderslag. Voor meer uitslagen, kijk op www.hzpc-horst.nl
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Het adrae rkbeheer!
wagenp
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Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Paul Versteegen draaide de knop om
Paul Versteegen uit Horst vond zichzelf te zwaar en rookte te veel. Na zijn dertigste draaide hij een knop om en
ging aan triathlon doen. Komend weekend neemt hij deel aan Powerman in Horst.

niet wennen aan een gezondere leefstijl. Toen ik in Eindhoven na de finish
van een hardloopwedstrijd meteen
een shagje begon te rollen in plaats
van felicitaties in ontvangst te nemen,
keken de mensen dan ook raar op. Voor
een roker als ik was een hele marathon
lang niet roken op zich al een hele
uitdaging.”

Nep-sigaret

“Vanaf mijn vroege jeugd had ik
eigenlijk niks met sport”, vertelt de nu
38-jarige Paul. “Mijn motto was dat
je daar alleen maar moe van werd. In
bandjes spelen, tot vijf uur ´s morgens
in de kroeg hangen en daarna een
broodje shoarma mee naar huis, dat

was meer mijn idee.” Bij de lokale pizzeria wist het personeel inmiddels wat
Pauls vaste bestelling was. “Tot grote
hilariteit van de mensen met wie ik op
dat moment op stap was. Zo rond mijn
dertigste kreeg ik de gekke gedachte
dat ik toch maar iets aan sport moest

gaan doen. Ik ging naar de een winkel
met sportkleding om mijn 90 kilogram
wegende lijf aan te kleden met betaalbare lycra en een paar loopschoenen.”
Paul ging hardlopen, maar rookte stevig
door.
“Alle begin is moeilijk. Ik kon nog

”Na een korte periode, waarin ik
met zo’n nep-sigaret van het roken
af probeerde te komen, ben ik er op
een bepaald moment helemaal mee
gestopt. Toen dit leek te lukken wilde
ik mezelf belonen met iets waarmee
ik twee vliegen in één klap kon slaan.
Het werd triathlon, simpelweg omdat
dit lekker veel tijd kost en omdat het
me altijd al leuk leek om te doen.” De
keuze voor thriatlon had voor Paul nog
een aantal bijkomende voordelen. “Ten
opzichte van andere sporten let je als je
veel traint automatisch beter op wat je
eet. Zo ontdekte ik dat je van junkfood
niet echt beter gaat lopen, fietsen of
zwemmen. Het is direct merkbaar als
je niet meer rookt en gezonder eet. Al
moet ik bekennen dat ik na een wedstrijd standaard ‘zondig’, want dan eten
we met de hele ploeg pizza van de
lokale shoarmatent”, zegt Paul lachend.
Die ploeg bestaat onder anderen uit
Paul en zijn twee oudste kinderen,
Willem en Vera.

“Ik vind het erg belangrijk dat onze
kinderen aan sport doen en het komt
helemaal goed uit met plannen als ze
dezelfde sport beoefenen. Vera zwemt
bij HZPC in Horst en volgt daarnaast
loop- en fietstraining bij ATV Venray,
terwijl Willem in Venray alle triathlontrainingen doet.” Vera en Willem
vinden het erg leuk om aan thriatlon
te doen.

Afwisseling
”Elk seizoen heeft zo zijn voordelen, in de zomer zwem je meer buiten
en in de winter loop je meer en zit je
vaker op de mountainbike in de bossen”, zegt Willem. “Bovendien spreekt
de afwisseling in deze tak van sport
mij wel aan.” Tijdens Powerman 2011
nemen de drie leden van de familie
Versteegen deel aan verschillende
wedstrijden. “Ik doe de lange versie
en Vera en Willem doen mee aan
Powerkids. Voor mij is dit de voorbereiding op de hele triathlon in Frankfurt
en voor de kinderen is het gewoon een
hele leuke wedstrijd in eigen omgeving. Het mooie van de wedstrijden
in Horst is dat ze voor iedereen goed
toegankelijk zijn. Uit eigen ervaring kan
ik iedereen aanraden om het gewoon
een keer te proberen, maar pas op: het
is verslavend om te doen. Ik zou zeggen: leen gewoon ergens een racefiets
en gaan met die banaan”, zegt Paul tot
besluit.
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Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY
geldig in week 17 en 18
geldig in week 17 en 18

dames - Heren - kinderen

“BLUe jeAnS”
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HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464
Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is
elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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Sparta nog ongeslagen
na winterstop

donderdag vrijdag zaterdag

★ Kaiserbroodjes 4 voor E 1,00
★ Oranje tompoucen
4+1 GRATIS
maandag dinsdag woensdag
30 April zijn wij open tot 13.00 uur

Door: Bobby Minten
Na een 2-3 overwinning tegen voetbalclub Sporting ST uit Swolgen en Tienray is Sparta ’18 uit Sevenum nog
steeds ongeslagen na de winterstop. Sparta ’18 was gebrand op revanche na de slechte wedstrijd van vorige week
tegen VVV ‘03.

★ Kermisvlaai van € 11,75
voor E 10,50
★ Saucijzenbroodjes
4 stuks voor E 3,50

Het

grootste

MILITRACKS

oorlogsmuseum

19-20 mei 2012

Met grote militariamarkt!

van Nederland

Het begin van de wedstrijd was
uitstekend, want binnen de kortste
keer stond het al 0-2. Eerst was het Jan
Mertens die scoorde, waarna goudhaantje Roy Vullings de 0-2 maakte.
Hierna ebde de concentratie weg en
was Sporting ST enkele keren gevaarlijk. Rob Raedts voorkwam echter dat
er door de thuisclub werd gescoord. In

het laatste kwartier herpakte Sparta
zich en was het wederom Roy Vullings
die op aangeven van Jan Mertens de
0-3 binnen tikte. Dat de ene helft de
andere niet is, kwam in dit duel wel
heel nadrukkelijk naar voren. Sparta
was geen schim meer van de ploeg
voor rust en Sporting kon hier al snel
van profiteren. Een voorzet werd bij

OVERIGE EVENEMENTEN

de tweede paal binnengekopt. Sparta
bleef zeer slordig in balbezit, waardoor
Sporting gevaarlijk bleef. De 2-3 kwam
dan ook niet als een verrassing. Het
was alweer een penalty, in het derde
duel op rij voor Sparta, die Rob Raedts
deed vissen. Sparta miste nog voor het
eindsignaal een paar goede kansen.

Santa Fe Event:
16-17 juni 2012
Op Herhaling:
8-9 september 2012
www.facebook.com/
oorlogsmuseum

Museumpark 1, 5825 AM Overloon
Tel. 0478-641 250 www.libertypark.nl

(Foto: Sjaak Verstegen)

Uniek internationaal
deelnemersveld in Horst
Op 28, 29 en 30 april is de gemeente Horst aan de Maas gastheer voor de internationale menwedstrijden.
Voor het eerst in de geschiedenis van Horst is er door Organisatie Nationale Samengestelde Menwedstrijden een
internationale wedstrijd uitgeschreven, waarbij deelnemers uit negen landen aan de start verschijnen.
Om negen verschillende nationaliteiten te mogen begroeten op het
evenement is bijzonder. Naast Nederlandse, Belgische en Duitse menners
starten ook rijders uit Argentinië,
Zweden, Polen, Luxemburg, Frankrijk en Groot Brittanië. De top van
de Nederlandse menners verschijnt
aan de start, waaronder Limburger

Riny Rutjens, oud-wereldkampioen
tweespannen. Het evenement is gratis
toegankelijk en biedt naast mensport
diverse nevenactiviteiten. Stichting
Koudbloed in beweging heeft een
programma samengesteld met onder
meer een vliegend tapijt voor kinderen
en touwtrekken tegen een paard. Verder
zijn er diverse clinics. Kinderen kunnen

zich laten schminken, ze mogen
ponyrijden, maar ze kunnen zich ook
vermaken in de ‘kinderboerderij’ of
op het springkussen. Ook kunnen ze
vooraf een kleurplaat downloaden en
deze ter plekke inleveren.
Kijk voor meer informatie en het
volledige programma op
www.menwedstrijdenhorst.nl

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Beugelclub Sevenum kampioen
Door: Beugelclub Bergerbaan
Na het vorige seizoen, in het eerste jaar van hun bestaan, net langs de prijzen gevist te hebben, behoorde
beugelclub Bergerbaan uit Sevenum dit seizoen toch bij de favorieten in de 3e klasse B. De kans om bijna de hele
competitie bovenaan te staan en dan toch niet winnen, zat er echter toch weer in.
De grootste tegenstanders van
Bergerbaan, Helden 8, wonnen hun
wedstrijden met een groter verschil
dan de beugelaars uit Sevenum,
waardoor zij voorbij gestreefd
werden. In de onderlinge confrontaties hielden de twee clubs elkaar in
evenwicht: elk had een keer gewonnen met 3-2.
In de laatste competitiewedstrijd
afgelopen week speelde Bergerbaan
tegen Kessel 6 met in hun achterhoofd nog een klein beetje hoop.

Omdat zij wonnen met 4-1 en Helden
8 verloor met 3-2 van Meijel, zou een
barrage uit moeten maken wie kampioen zou worden. Bij OVU in Kessel, op
een van de mooiste beugelbanen van
het district, werd de strijd onder het
toeziende oog van vele beugelvrienden
en supporters begonnen.
Na een bliksemstart van Bergerbaan, waardoor zij door Timo en Wim
op een 2-0 voorsprong kwamen, kwam
Helden terug in de wedstrijd. Ondanks
een zeer goede partij verloor Michal

van de beste Heldense speler en
het werd weer spannend: 2-1. Geert
begon na een aanvalsplan besproken
te hebben en kwam steeds beter in
zijn spel. Wat zijn tegenstander ook
probeerde, Geert had en bleef 4 punten voor. Op het einde van de partij
bleek dat Bergerbaan kampioen was.
Thij speelde nog voor de statistieken,
hij was meer met de organisatie van
een feestje bezig dan met beugelen
en liet zijn tegenstander verdiend de
eer.

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht
www.julicher-meijer.nl

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!
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FairPlay-certificering
Voetbalclub Wittenhorst uit Horst ontving op zaterdag 21 april de KNVB-ARAG FairPlay-certificering uit handen
van Danny Makkelie, scheidsrechter in het betaald voetbal. De certificering is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor
een professioneel arbitragebeleid.

Koninginnedag geo

pend!

OP ALLE DAMES- EN HERENJASSEN

NU 10% KORTING

“We zijn erg trots op deze certificering”, zegt Rob Alaerds, bestuurslid
van Wittenhorst. “Wittenhorst ontvangt
de certificering als beloning voor het
arbitragebeleid van de afgelopen jaren.” Ook de verantwoordelijke coördinatoren Rob Middendorp en Lei van de
Bekerom van Wittenhorst laten weten:
“De certificering helpt Wittenhorst het
scheidsrechterskorps verder te professionaliseren en de spelregels onder de
aandacht te brengen en daar zijn we
erg blij om.”
De gehele ochtend heeft Danny
Makkelie, scheidsrechter uit de
Eredivisie, gesproken met het bestuur,
buurverenigingen, clubscheidsrechters en clubleden. Daarnaast heeft
Wittenhorst een toelichting gegeven
over het gevoerde arbitragebeleid en
tips en trucs meegeven waarmee de
aanwezige verenigingen aan de slag
kunnen. De reacties van de aanwezigen
waren erg positief.
De KNVB is samen met juridisch

Danny Makkelie en Ton Hagens, voorzitter Wittenhorst
dienstverlener ARAG een actie gestart
voor een professioneel scheidsrechtersbeleid bij amateurvoetbalverenigingen.
Amateurclubs worden uitgedaagd om
actief aan de slag te gaan met het

arbitragebeleid binnen de vereniging.
Er wordt vooral aandacht besteed
aan de kwaliteit en zichtbaarheid van
scheidsrechters en spelregelkennis van
spelers.

Pas op de plaats Hovoc
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Nu de laatste wedstrijden gespeeld zijn en het volleybalseizoen 2011/2012 ten einde is gekomen, kan Hovoc
terugblikken op een sportief gezien moeilijk jaar. Zowel de heren- als de dameshoofdmacht zijn gedegradeerd en
zullen in het nieuwe seizoen een klasse lager aantreden.

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Gekruide shoarmareepjes
100 gram € 0,95
Bij aankoop van 4 kip champignon 1 kilo frites gratis
Kant en klaar

Pasta carbonara

100 gram

€ 0,85

Proevertje van de week
Floriade filet Heerlijk gevuld filetlapje

100 gram

€ 1,25

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Na enkele succesvolle jaren waarin
de heren omhoog gingen naar de
regiodivisie en de dames zelfs twee
jaar op rij promoveerden en uitkwamen
in de tweede divisie, wordt nu een
stapje teruggedaan. Hovoc HS 1 zal in
2012/2013 in de promotieklasse gaan
spelen en Hovoc DS 1 in de regiodivisie.
Zaterdag 21 april maakten de heren
van Hovoc zich op voor de laatste wedstrijd van het seizoen in de regiodivisie.
Een derby die in eigen huis tegen
Civitas HS 1 gespeeld werd en waarin
de Venlose ploeg de Dendron-sporthal
met vijf punten verliet (21-25, 23-25,
15-25 en 23-25). In een wedstrijd
waar met name de scheidsrechter de

aandacht trok, had Hovoc kansen op
setwinst, maar die bleven onbenut.
Al in de eerste set had een aanvaring tussen de eerste scheidsrechter
en een vlagger tot gevolg dat de
laatste gepikeerd de zaal verliet, omdat
hij zich genegeerd voelde. Hovoc liet
zich echter niet van de wijs brengen en
leek brutaal de eerste set voor zich op
te gaan eisen, tot Civitas in de slotfase
alsnog langszij kwam.
In de twee daaropvolgende sets,
waarin de scheidsrechter de gele kaart
toonde aan Jürgen Marti wegens het
leveren van ‘commentaar’, moesten de
Horstenaren hun meerdere erkennen in
Venlo. In de laatste set van het seizoen

was er nog kans op winst, maar een
tweede gele kaart, ditmaal voor heel
Hovoc HS 1, hielp daarbij niet en zo
bleef Hovoc ondanks haar optimisme
met lege handen achter.
De dames van Hovoc leden in Sint
Anthonis een 3-1 nederlaag tegen
Activia (26-24, 25-17, 25-16 en 24-26).
Na een voorsprong van 19-23 verloor
Hovoc DS 1 alsnog de eerste set. In de
vierde set zorgde Bernie van Hegelsom
met een sterke opslagserie voor de
setwinst en het laatste puntje van
het seizoen 2011/2012 in de tweede
divisie.
Voor meer uitslagen, zie
www.hovoc.nl

Wittenhorst neemt
leiding over
Door: Piet Nabben
Voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst stond deze week voor de taak om van VV Veritas uit Neeritter te
winnen. Dit viel zeker in de eerste helft van de wedstrijd bar tegen. Veritas begon in de openingsfase zeer sterk en
Wittenhorst kon in de handen knijpen dat zij niet scoorden.

De EETBON een lekker cadeau
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Wanneer Lennart Moonen van
Neeritter wat secuurder had gemikt
was het meteen 0-1 geweest. Doelman
Sjors Witt hield tweemaal zijn doel
schoon en Wittenhorst kwam ongeschonden uit deze situaties. Het viel in
deze eerste helft op dat Wittenhorst
niet fel genoeg was. De spelers van
Veritas waren steeds iets eerder bij de
bal, waardoor Wittenhorst achter de feiten aan liep. Natuurlijk had Wittenhorst
kansjes, maar er werd niet gescoord.
Ruststand was 0-0.
In de pauze had Wittenhorsttrainer Richard Kleuskens de spelers
een andere speelwijze toebedeeld en
dat pakte goed uit. Veritas kon niet

meer acteren als in de eerste helft.
Wittenhorst zette meer en meer druk.
Hun offensief werd in de 59e minuut
beloond. Thom Derks kon doorstomen
naar doelman Sjaak Hansen. Het schot
dat volgde leek langs te gaan, maar
kreeg een buiging, waardoor de bal net
op tijd langs de goede kant van de paal
in het doel draaide: 1-0.
Vanaf dit moment liep het spel bij
de Horstenaren beter. De spanning viel
weg, waardoor het vertrouwen terugkwam. Gijs Hagens kreeg een mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen.
Zijn bal ketste tegen de paal. Veritas
gaf Wittenhorst meer vrijheid. Van deze
vrijheid profiteerde Rob Zanders die de

bal kreeg. Met een snelle beweging
schoot hij de bal langs de vergeefs
springende doelman, 2-0.
Toen berichten over de tussenstand in Vierlingsbeek het sportpark
bereikten, kon het niet meer stuk.
Wittenhorst ging goede zaken doen.
Het slotakkoord was voor de Horster
club, die met een penalty de wedstrijd
op slot gooide. Gijs Hagens schoot de
bal tegen de paal en in de rebound
werd hij neergehaald. Gijs schoot zelf
de penalty feilloos binnen. De eindstand is 3-0. Met nog twee wedstrijden
te gaan neemt Wittenhorst door een
beter doelsaldo de eerste plaats over
van Venlosche Boys.

en zo 25
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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.

Jos Tholen

Deze week wordt de 36-jarige Jos Tholen uit Broekhuizen geplukt.
Hij woont samen met Simone Steegh. Het stel heeft twee kinderen, Jip (3)
en Loek (4) en een hond die Piet heet, een Newfoundlander.

Dit is een drukke baan, maar
desondanks neemt Jos de tijd voor zijn
hobby’s: hardlopen en de motorsport.
Al op jeugdige leeftijd was hij helemaal
weg van brommers en motoren. Dat is
altijd zo gebleven. De combinatie van
zelf rijden op de weg en het bezoeken
van circuitdagen in binnen- en buitenland, is daarbij favoriet.

Ik ben een
dorpsmens
Over het hardlopen zegt hij: “Door
met grote regelmaat aan hardlopen te
doen, pas ik elk jaar in hetzelfde motorpak.” Zijn partner Simone is daarbij
zijn steun en toeverlaat en geeft Jos
daar alle ruimte voor. “Zij komt uit een
tuindersgezin in Wellerlooi en weet wat
ondernemen inhoudelijk betekent. Zij
is thuis de rots in de branding voor de
kids en mij en zorgt ervoor dat alles
op rolletjes loopt. Naast deze fulltimebaan is ze ook nog werkzaam als
fysiotherapeute bij VieCuri in Venlo. Een
geweldige vrouw die ervoor zorgt dat ik
elke dag weer met beide benen op de
grond sta”, aldus Tholen.

Loswal favoriet
Op beide benen in Broekhuizen
welteverstaan want Jos is een
dorpsmens en voelt zich thuis het
Maasdorpje. Daar is ook zijn favoriete
plekje te vinden: de Loswal, volgens
hem een locatie met een prachtig

vergezicht en veel mogelijkheden.
Maar de zomervakantie brengt Jos
buiten Broekhuizen door, het liefst
in Italië. Hij is er al eens eerder met
Simone geweest maar nog niet met het
hele gezin. Italië spreekt hem vooral
aan qua levensritme, het eten en op
cultureel vlak.

Ik ben een bofkont
Veel tv kijken doet Tholen niet
maar daar zit hij niet mee. Het enige
programma waar hij naar kijkt is De
Wereld Draait Door of naar een goede
film. Tholen is een rasechte optimist
en heeft een hekel aan pessimisten en
doemdenkers. Bij Jos is het glas altijd
halfvol. Hij is een levensgenieter maar
hem midden in de nacht wekken voor
iets bijzonders, hoeft wat hem betreft
niet.
“Slapen vind ik buiten de andere
dingen die je in een bed kunt doen het
lekkerste wat er is”, zegt hij met een
brede grijns op z’n gezicht. Uitgaan
doet hij niet meer zo vaak als vroeger
maar als hij eenmaal op stap is, zet hij
graag de bloemetjes buiten. Het liefst
doet hij dat in een klein intiem café in
Broekhuizen of in een van de omliggende dorpen. Tholen begint te lachen:
“Ach, ik ben gewoon een bofkont.
Ik woon prachtig, heb een mooie baan,
een superlieve vrouw en twee schatten
van jongens. Sluit daar m’n verhaal
maar mee af”, aldus de sympathieke
Tholen.

Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen
Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Rabarbercompote
Benodigdheden:
• 250 gram jonge rabarber
• 4 eetlepels droge witte wijn
• 50 tot 60 gram suiker

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
De in Meerlo geboren Tholen is opgegroeid in Swolgen en verhuisde tien
jaar geleden naar Broekhuizen.

Groene passie
“Tijdens mijn middelbare schooljaren trok ik op met jongens uit
Broekhuizen en ben er blijven hangen.
Het is er heerlijk wonen in een rustige, landelijke omgeving terwijl de
dagelijkse drukte gemakkelijk op te

zoeken is”, meent Tholen. Hiermee
doelt hij onder andere op de drukte
die hij zelf creëert door zijn werk
als directeur van Horatia-blooming
business. “De mooiste baan van mijn
leven. Horatia is een coöperatief handelsbedrijf in tuinplanten, een sector
die dicht bij de natuur staat en waarbij
ik actief ben in het verbinden van
mensen met een passie voor groen”,
licht Jos zijn functie toe.

PUZZEL

Ook in het

tandprothetische praktijk

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

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

Sudoku

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

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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ANITAIR EN
P TEGELS, S

N!

LOONKOSTE

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

25
jaar

Bereiding:
• Verwijder het blad van de
rabarber, was de stelen en snijd ze
in stukjes van 3 cm;
• breng de wijn in een kleine pan
aan de kook;
• voeg de stukjes rabarber toe en
kook ze op een laag vuur met het
deksel op de pan in 5 minuten
gaar;
• schep de rabarberstukjes met een
schuimspaan in een schaal;
• laat het kookvocht op een matig
hoog vuur zonder deksel inkoken
tot dit stroperig is;
• schenk het ingekookte vocht over
de rabarber en laat de compote
afkoelen;
• met suiker op smaak brengen.
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D’n Toerstop

Bluesweekend
Op vrijdag 27 april staat de Bullfrog Taste Express op het podium in d’n
Toerstop in Melderslo. De Bullfrog Taste Express brengt een muzikaal
eerbetoon aan één van de meest invloedrijke gitaristen uit de historie van
de rock: Rory Gallagher.
Bullfrog Taste Express bestaat uit
Wilko van Beek, die deel uitmaakte van
I’ve Got The Bullets, de band waarmee
Frederique Spigt doorbrak, Eric de Boer
als bassist en Nico Groen jarenlang de
vaste slagwerker van de legendarische
Nederlandse bluesformatie Flavium.
Het bluesweekend van d’n Toerstop
wordt op zaterdag 28 april vervolgd
met het optreden van de Belgische

blues-rockband Roadhouse. Ontstaan
uit de as van de band Pebbles, besluit
Luc Gijbels een stevige blues-rockband
neer te zetten. Hun repertoire is
gekozen uit de grote R&B-catalogus
met onder anderen Bob Dylan, ZZ Top,
CCR, Chuck Berry, Stevie Wonder en
Fleetwood Mac.
Beide avonden beginnen om 21.30
uur. Entree is gratis.

‘Bij Joepie mag alles’

Kindervakantiewerk
Sevenum bestaat 50 jaar
Het kindervakantiewerk (KVW) in Sevenum bestaat dit jaar 50 jaar. Om dit te vieren organiseren ze een extra
activiteit op Koninginnedag. Joepie, het boegbeeld van het kindervakantiewerk, zoekt daarvoor de hulp van alle
kinderen in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

Stunning Suzy viert
Koninginnedag
Voor het eerst in zijn driejarig bestaan verzorgt classic rockcoverband
Stunning Suzy een optreden op Koninginnedag. Café Croes Moeke in
Sevenum is gastheer voor hun show.
Het Koninginnedag-optreden van
Stunning Suzy is een opmaat voor
het komende muziekseizoen. Na een
braderie en koekhappen is café Croes
Moeke open voor de knallende nieuwe

en verrassende classic rockcovers
van Stunning Suzy. Het café is open
vanaf 20.00 uur en de entree is vrij.
Voor meer informatie, kijk op
www.stunningsuzy.nl

Koninginnedag Horst
Het Oranje Comité Horst organiseert op maandag 30 april een fietstocht,
een spellenmiddag en een tombola. De dag begint met een fietstocht. Alle
kinderen van Horst mogen hun fiets versieren. Dit kan vanaf 11.00 uur bij
jeugdcentrum de Vlies. Natuurlijk kunnen ze ook thuis aan de slag gaan.
Om 13.00 uur start de fietsoptocht
bij het gemeentehuis. De burgemeester
geeft het startschot. De Koninklijke
Harmonie loopt voorop, gevolgd door
de kinderen met de mooi versierde
fietsen. Een jury zal gaan bekijken welke fietsen van de kinderen in de prijzen
vallen, want er zijn prijzen te verdienen
voor de mooiste fietsen, zoals kaartjes
voor de Efteling of voor Toverland.
Rond 13.30 uur begint de spel- en
spelenmiddag. Voor alle kinderen is er

op het Wilhelminaplein een kaart te
koop voor een euro. Hiervoor mogen
ze de hele middag spelen en krijgen ze
traktaties. Voor de wat oudere kinderen
is er een stormbaan. Op het einde van
de middag gelden de kaarten als loten
voor de tombola. Dan zijn er ook prijzen
te winnen.
Ouders of oudere jeugd die mee
willen helpen om deze dag te laten
slagen, bel naar Natascha Koster op
06 53 60 12 58.

Koninginnedag
in Sevenum
Het Oranje Comité en het Jongerengilde organiseren in Sevenum het
middagprogramma voor Koninginnedag. ’s Avonds is er een programma
voor kinderen van het voortgezet onderwijs, tot en met 17 jaar.
Om 12.30 uur vertrekt vanaf de
Raadhuisstraat een kinderoptocht met
drumband ’t Slaâgveld voorop. Alle
kinderen met een versierde fiets, step,
skelter of een muziekinstrument mogen hier aan deelnemen.
Van 13.30 tot 16.00 uur is de
kindermarkt voor alle kinderen vanaf
groep 3 van het basisonderwijs. Zij
mogen spullen tot maximaal 10 euro
verkopen, zolang het geen dieren,
bloemen, planten en etenswaren
zijn. Wat niet verkocht is, moet weer
mee naar huis genomen worden. Er
wordt 50 cent standgeld gevraagd. De
opbrengst hiervan gaat naar het goede
doel. Dit jaar zijn de goede doelen
Joepie en Jongerengilde.
Daarnaast zijn er activiteiten zoals
schminken, springkussens, het doen
van proefjes en nog veel meer. Voor de
zesde keer tijdens Koninginnedag wordt

de Serumse Skelterrace gehouden. Aan
deze skelterrace kunnen alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum meedoen. Het
parcours met hindernissen wordt uitgezet op het Raadhuisplein. Voor meer
informatie en opgave, kijk op www.
jongerengildesevenum.nl
Het avondprogramma is van
16.00 tot 19.00 uur voor kinderen
van het voortgezet onderwijs, tot en
met 17 jaar. Op het Raadshuisplein
wordt een barbecue gehouden, maar
de kinderen moeten zelf hun vlees
meenemen. Het Jongerengilde zorgt
voor barbecues en sauzen. Er zijn
spelletjes zoals gsm-werpen, een potje
levend tafelvoetbal en adventuregames op de Wii, Kinect en X-box
georganiseerd.
Aanmelden kan via een mail naar
bbq@jongerengildesevenum.nl

Elk ander jaar organiseert het KVW
een week per jaar activiteiten voor de
jeugd. Nu is er dus een extra activiteit
gepland om het 50-jarig jubileum te
benadrukken. Alle kinderen van de
basisschool mogen mee knutselen aan
een nieuwe outfit voor Joepie. De winnaar krijgt een t-shirt.
De KVW-weken zijn elk jaar opgehangen aan een thema. Joepie heeft
dus in 50 jaar al heel wat meegemaakt.
Joepie’s droomwereld was het thema
van 2011, maar daarvoor kreeg hij

te maken met Romeinen, het Wilde
Westen en zigeuners en ging hij op wereldreis, heeft hij op een onbewoond
eiland gezeten en ging hij zelfs naar
de ruimte. In het Wilde Westen werden
Joepie en de kinderen uitgedaagd tot
een duel met slechte cowboys en in
een ander jaar moesten kinderen de
tovenaar in de klokkentoren van de
Sevenumse kerk bezoeken. Dit jaar zal
Joepie te maken krijgen met Vikingen.
Het kindervakantiewerk heeft al diverse locaties bezocht, zoals de bossen

tegenover Toverland, het terrein aan
het Linderspedje, naast de Molenbeek
bij de Grubbenvorsterweg en het huidige terrein in de Molenhoek.
Het hoogtepunt van de viering, de
Joepieweek, zal van 30 juli tot en met
3 augustus zijn. Maar daarvoor viert
Joepie voor zijn verjaardag dus een
extra feestje met alle kinderen van de
basisschool op het plein in Sevenum,
op Koninginnedag. Voor meer informatie, kijk op www.kvwjoepie.com

Koninginnedag in Hegelsom
Ook het oranjecomité Hegelsom organiseert een vol programma tijdens de Oranjefeesten op Koninginnedag.
De hele dag zijn er activiteiten onder een grote parachute die buiten voor zaal Debije wordt opgehangen.
Van 10.30 tot 12.00 uur is de
kindermarkt, die wordt opgeluisterd
met muziek van de jeugdfanfare.
Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen hun
fiets versieren, waarna ze deze tijdens

een fietsroute kunnen showen. Tijdens
de pauzes is er een open podium,
begeleid door dj Mike. Van 14.15 tot
16.45 uur is er tijd voor een spellencircuit, en al vanaf 16.00 uur komt

Clown Japie het feestje bezoeken. Om
17.00 uur stapt coverband Motion het
podium op.
Voor meer informatie, kijk op
home.zonnet.nl/oranjefeesthegelsom
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Horsterse zamelt geld in voor goede doelen

Sponsoracties voor Kind
van Nepal
Vorig jaar ging Ellen Thielen (28) uit Horst voor een half jaar naar Azië. Ze reisde door China, Tibet en Nepal.
“Nepal is een bijzonder mooi land, waar de mensen me hebben weten te raken met hun mooie betekenisvolle
gezichten, hun leven vaak doorbrengend in armoedige omstandigheden, maar altijd zo vriendelijk, open en
gastvrij”, zegt Ellen. Ze besloot haar laatste maand vrijwilligerswerk te doen en maakte kennis met Nepali Childrens
Trust en Trust Home.
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Museum De Locht

Brood bakken en
bidprentjes
Zoals elke laatste zondag van de maand wordt ook op zondag 29 april
brood gebakken in Museum De Locht in Melderslo. De bakoven wordt in de
loop van de ochtend al op temperatuur gebracht. Dat moet voorzichtig
gebeuren om te voorkomen dat de oven scheurt. Het brood dat gebakken
wordt, is door bezoekers te proeven.

Lol maken met een kind van het Disabled New Life Centre
Nepali Childrens Trust (NTC)
ondersteunt het Disabled New life
Centre in Kathmandu. Hier worden nu
33 kinderen met een lichamelijke, en
soms ook verstandelijke, beperking opgevangen. NTC levert een bijdrage aan
een hogere levensstandaard en willen
een duurzame ondersteuning bieden
aan de kinderen. “Het Centre kan de
kinderen een thuis bieden met consequente opvoeding, waarbij ze ook leren
voor elkaar zorg te dragen. Daarnaast
wordt hen beter onderwijs geboden en
ontvangen ze (para)medische zorg”,
vertelt Ellen.

Helemaal afhankelijk
van giften
Het Trust Home is een opvanghuis
dat financieel ondersteund wordt door
individuele sponsoren en donoracties. Het huis biedt nu opvang aan

71 Tibetaanse kinderen in Pokhara.
Het echtpaar dat het huis op eigen
initiatief heeft opgezet, draagt zelf
zorg voor een consequente opvoeding
van de kinderen, waarbij de kinderen
ook voor elkaar zorg leren dragen, en
biedt hen in hun nieuwe thuis alle
nodige levensbehoeften en kansen op
onderwijs.

Opnieuw naar Nepal
“Omdat ‘kwetsbare mensen’ in
Nepal geen ondersteuning ontvangen
van de overheid, blijven centra als het
Disabled New life Centre en Trust Home
afhankelijk van goede doelen-organisaties, individuele donoren en individueel
opgezette sponsoracties om te helpen
bij de financiering van hun werkzaamheden. Een enorm bedrag is nodig om
kwaliteit van zorg en kansen voor de
toekomst voor deze kinderen te kunnen
bieden. Hoe goed we het in Nederland

hebben met de steun van de overheid,
zo hard hebben ze onze financiële
steun in Nepal nodig. Voor mij meer
dan reden genoeg een sponsoractie op
te zetten”, zegt Ellen. “Over een paar
maanden breng ik opnieuw een bezoek
aan Nepal. Ik zou het geweldig vinden
beide organisaties een mooi bedrag te
kunnen overhandigen. Hiervoor zal ik
zondag 13 mei een wandeltocht van
25 kilometer afleggen om aandacht te
vragen voor deze kinderen.”
Op tweede pinksterdag, maandag
28 mei, organiseert Ellen een etentje
voor familie en vrienden. “In ruil voor
een donatie aan Kind van Nepal zal
ik voor hen een simpel TibetaansNepalees gerecht klaarmaken, net
als dagelijks voor de kinderen in de
opvanghuizen wordt bereid.” Mensen
die Kind van Nepal willen steunen,
kunnen contact opnemen met Ellen via
littlellepel@hotmail.com

Kinderen mogen tijdens de
broodbakdag in Museum De Locht hun
eigen broodje vorm geven en versieren
met maanzaad of zonnebloempitten.
Daarna wordt het broodje gebakken.
Zo ontdekken kinderen wat het is om
zelf brood te bakken.

Een Boekje Open
Tot november is daarnaast
in De Locht de tentoonstelling
Een Boekje Open te zien, over de
maatschappelijke en economische

ontwikkelingen in Noord-Limburg
vanaf 1800 tot 1950. Onder andere
het boerenleven, de vakbonden en
het onderwijs komen hierbij aan bod.
Tot 3 mei is ook de tentoonstelling
Eerste H. Communie in grootmoeders
tijd te bezoeken. Hier staan prentjes,
foto’s, attributen en cadeautjes. Het
museum is alle dagen geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Gewijzigde openingstijden!
Lente kriebels menu E 22,50

Aspergesoep (of andere soep naar keuze)
Schnitzel naarOranje/geel
keuze
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M =voor
16%, Y =
100%
en K wils)
= 0%
(wij hebben 10 verschillende schnitzels,
elk
wat
* R = 225, G = 210 en B = 0
Koffie de luxe of IJsdessert met slagroom

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

Koninginnedag maandag 30 april 2012 van 08.00 tot 17.00 uur
Dodenherdenking vrijdag 4 mei 2012 van 08.00 tot 19.00 uur
Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei 2012 van 08.00 tot 18.00 uur
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei 2012 van 10.00 tot 16.00 uur
Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24

Iedere zondag
Familiebrunch aan de Maas

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!

Deze Bourgondische brunch bestaat uit diverse warme en koude vlees
en visgerechten, tevens luxe broodjes, eiergerechten en desserts.
Volwassenen betalen E 18,00 kinderen de helft.
Lijnwerk
Zie
voor
details
onze
* De illustratie aan de linkerzijde
heeft
dezelfde
lijndikte
als desite!
letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
Ulijndikte
kuntinalverhouding
reserveren
vanaf 2 personen, bel of mail ons:
deze
mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!

* In sommige
gevallen
noodzakelijk zijn -dat
de antracietgrijze
achtergrond
verder doorloopt
Veerweg
15,
5872kan
AEhetBroekhuizen
tel.
077-4631444
- fax 077-4631777
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.
info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl
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Machtswisseling Vrije Spelers America
In America heeft zich bij toneelvereniging De Vrije Spelers onlangs een ‘machtswisseling’ voorgedaan. Na
vijftien jaar gaf Henk Litjens de voorzittershamer door aan Anita Rongen.

jaren geworden.” Henk leidde het
toneelgezelschap op zijn eigen manier.
“Maar ik deed wel altijd alles in overleg.” Anita Rongen volgt Henk Litjens
op en legt uit wat haar zoal te wachten
staat. “Henk en ik werkten al veel
samen, dus ik weet zo´n beetje wat ik
allemaal moet doen. Ik ben er vrijwel
dagelijks minstens een uurtje mee
bezig. Er gaat natuurlijk meer tijd in
zitten, zodra de datum van een nieuwe
uitvoering dichterbij komt.”

Delegeren
“Als voorzitter ben je onder meer
verantwoordelijk voor een goede regisseur en zoek je de toneelstukken uit.
Verder bespreek je met de regisseur
de rolverdeling. Kortom: je moet jezelf

wegwijs maken in de wereld van het
toneel.” De Vrije Spelers in America
telt ongeveer 32 leden. “Voor een
toneelstuk hebben wij een wisselende
hoeveelheid spelers nodig. Voor de
uitvoering in november zetten wij zo´n
15 spelers in. Mocht er onverhoopt een
speler voortijdig afhaken dan is het
mijn taak om vervanging te vinden.”
Wat kan Anita vertellen over haar
voorganger? “Henk trekt alles naar zich
toe. Ik heb hem regelmatig gezegd
dat hij meer moet delegeren. Dat gaat
hem moeilijk af, dat zit in de aard van
het beestje. Ik ga in ieder geval wel
proberen om het werk beter te verdelen. Henk heeft het voorzitterschap tot
nu toe goed los kunnen laten”, zegt ze
lachend.

Hemelrit Kronenberg
Op donderdag 17 mei, op Hemelvaartsdag, vindt in Kronenberg voor
de 18e keer de Hemelrit plaats. De tocht, inmiddels een begrip voor
tweewieler oldtimerliefhebbers, kan gereden worden door bromfietsen,
motoren en scooters van voor 1975.
“Weet je dat Anita de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vrije Spelers
sinds de oprichting is?” vertelt een
opgetogen Henk Litjens.
“En dan te bedenken dat we over
twee jaar 100 jaar bestaan.” Henk
Litjens was vijftien jaar lang voorzitter

van toneelvereniging de Vrije Spelers in
America.

Van een half
naar vijftien jaar
“Nadat onze vorige voorzitter Jack

van der Sterren na 25 jaar voorzitterschap afscheid nam hebben wij korte
tijd een soort interim-voorzitter gehad.
Toen ik vervolgens werd gevraagd of
ik niet een half jaartje het voorzitterschap wilde ‘proberen’, heb ik ja
gezegd. En je ziet, het zijn vijftien

Om 10.30 uur starten de
bromfietsen vanaf het kerkplein in
Kronenberg. De tocht die zij gaan
afleggen is ongeveer 75 kilometer
lang. Om 11.00 uur starten de
motoren en scooters. Zij volgen een

iets langere route. Inschrijving kan
op de dag zelf, vanaf 09.30 uur bij
café Ummenthun bij het kerkplein.
Verzekering en helm zijn verplicht.
Voor meer informatie, kijk op
www.hemelrit.nl

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
mediterrane planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad
vies • graszoden
Groot assortiment
Groot
groente- en kruidenplanten,
assortiment
Lavendel Hidcote
komkommer- tomatenGeraniums
en eenjarige
en paprikaplanten
zomerbloeiers
Grote keuze
vanaf
Goed afgehard en
kuipplanten
flink vertakt met
Speciaalrassen
van grote tot
(ziektevrijer,
lange oogsttijd, smaakvoller,
voorraadvoeding
kleine pot
geldt voor het hele assortiment)

€ 0.79

€ 0.10

Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

Klimop
aan stok

2.50 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
grote pot

Winterharde
palmen

€ 10.00

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

€ 1.49
pen!

•

tot wel

100 cm lang
3 ranken

Koninginnedag o

St. Jansstraat 43, Meterik

Tuinplanten

T: 06 30 58 79 98

50%
goedkoper
dan ergens
anders

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.0
0 uur

•

E: bleustone@live.nl
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Sixties en Seventies
weekend
Tijdens het kermisweekend in Horst-centrum op 4 en 5 mei kan weer
live genoten worden van muziek uit de jaren 60 en 70. De qua leeftijd
oudste coverbeatband van Limburg, Predilection treedt dan op. Ook
coverband Old No.7 stapt het podium op.
Predilection treedt met name in
Noord-Limburg op, maar staat ook over
de grenzen op de bühne, zoals vorig
jaar in Malvern in England. Samen
met de zesmansformatie Old No.7
toeren zij door Horst aan de Maas op
Koninginnedag. Old No.7 Band is een
classic rockcoverband die zich voorna-

melijk toelegt op rock ’n roll, country,
rock en blues. Hun repertoire bestaat uit
nummers van onder anderen Creedence
Clearwater Revival, Lynyrd Skynyrd, U2
en Johnny Cash. Op vrijdagavond 4 mei
treden beide bands op in café Kleuskens
in Meterik. Zaterdagavond 5 mei staan
ze in muziekcafé de Buun in Horst.

OJC Phoenix

April-skiparty
Hôrs zuût sterre in première

De soos van Hegelsom organiseert op zaterdag 28 april hun Aprilskiparty. De soos is helemaal aangekleed in het thema.

De Horster Revue 2012 met als titel ‘Hôrs zuût sterre’ is vrijdagavond 20 april in een uitverkochte
Mèrthal in première gegaan. In totaal zijn er acht voorstellingen, de laatste op maandag 30 april.
De aanleiding voor deze vierde Horster Revue is het 75-jarig bestaan van de Mèrthal in 2012. De voorstelling ‘Hôrs zuût sterre’ gaat over het voormalige Horster vijfsterrenhotel De Ploeg. De schrijvers Wim Hendrix
en Ger Gubbels bliezen het hotel nieuw leven in en koppelden hun verhaal aan Floriade 2012. Bezoekers van
deze wereldtentoonstelling zoeken een plaats om te overnachten en een aantal van hen lijkt hotel De Ploeg
aan het St. Lambertusplein in Horst zeer geschikt. Maître Gérard staat met zijn team klaar om het de gasten
prima naar de zin te maken, hoewel dat niet allemaal van een leien dakje gaat. De Horster Revue 2012
bestaat uit mooie zangpartijen, leuk acteerwerk, maar vooral ingenieus bedachte woordgrapjes in het
Horsters dialect. In totaal zijn er van de Horster Revue 2012 acht voorstellingen. Voor meer informatie en
eventueel nog kaarten kijk op www.horsterrevue.nl

Op advies van enkele ervaringsdeskundigen op het gebied van
sneeuwpret is er ook gezorgd voor
winters drinken. De dj’s zijn ook

ervaringsdeskundigen op het gebied
van aprilskiën. Bezoekers moeten
minimaal 16 jaar oud zijn. De deuren
gaan open om 20.30 uur.

Fiets kopen of
verkopen
Toer- en Wielerclub (TWC) Oranje uit Horst organiseert op maandag 30
april hun fietsenmarkt. Dit jaar vindt deze markt plaats bij sporthal De
Berkel in Horst. Ook is er een Oranjetocht.



HÔRS
ZUÛT STERRE



www.horsterrevue.nl

Voor iedereen die thuis een ongebruikte fiets heeft staan, is er de mogelijkheid deze op maandag 30 april door
TWC Oranje te laten verkopen. Alles
is welkom. Vanaf 08.00 uur kan de
fiets naar sporthal De Berkel gebracht
worden. De verkoopprijs wordt zelf bepaald. TWC Oranje is opgericht in 1975.
Het doel van de vereniging was het
toerfietsen op de weg te bevorderen,



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE

maar in de loop der jaren is ook het
mountainbiken erg populair geworden.
Sinds 2007 is er naast de racegroepen
ook een atb-groep, oftewel mountainbikegroep, binnen de club actief.
De fietsenmarkt is te bezoeken van
08.00 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie neem contact
op met Giel Smets via 077 467 25 85 of
mail naar oth@twcoranje.nl

20 april 2012 - 30 april 2012 Koninginnedag Lottum
Het Oranjecomité zorgt ook in Lottum voor een Koninginnedagviering:
maandag 30 april viert het dorp vanaf 10.00 uur Koninginnedag op het
trapveldje aan de Ulsheggerweg. Alle kinderen tot en met groep 5 mogen
meedoen aan de nieuwe Koninginnedag-spelletjes.
De kinderen van groep 6 tot en
met 8 hebben hun eigen spellen
in moeilijkere varianten in het spel
Minute to win it. Per klas zijn er twee
prijzen te winnen, er zijn volop traktaties en alles is gratis. Ook start om
10.00 uur de rommelmarkt, waaraan

iedereen mee mag doen. De ballonnenclown is er ook met zijn kunsten.
Het Koninginnedagfeest duurt tot
ongeveer 12.00 uur. Bij zeer slecht
weer vinden de activiteiten in aangepaste vorm plaats in het JOL-gedeelte
van de Smetenhof.

Akoestische avond

Afscheid Fairy Tale
Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor,
Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*
* bij aankoop op VVV kantoor worden €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

De vier meiden van poprock coverband Fairy Tale nemen afscheid van
publiek in Grubbenvorst en Horst. Op 28 april vindt hun voorlaatste optreden
plaats bij café ’t Stammineke in Grubbenvorst.
Fairy Tale vult de akoestische
avond van ’t Stammineke afwisselend
met Class Act muzikaal in. Fairy Tale
werd begin 2006 opgezet. De band
maakt alleen akoestische muziek. De
zang wordt ondersteund door middel
van twee akoestische gitaren en een
basgitaar. Bij sommige nummers maken
de bandleden gebruik van percussie-instrumenten om de muziek een extra dimensie te geven. Fairy Tale speelt alleen

covers. Class Act, voorheen de band 69,
is een coverband die niet probeert nummers zo goed mogelijk na te spelen.
Dit trio speelt covers op geheel eigen
wijze. Het optreden in Grubbenvorst zal
het een na laatste optreden zijn van
Fairy Tale. Een paar maanden geleden
heeft de band besloten om te stoppen.
Het definitieve afscheid en allerlaatste
optreden van Fairy Tale is op 20 mei bij
muziekcafé de Buun in Horst.

30

cultuur

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

Dorpsraadsvergadering
wo 25 april 20.00 uur
Locatie: zaal Debije

America

za 28 april 20.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 28 april 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Oranjefeest

Kings & Queens

Optreden NBR

ma 30 april 10.30 uur
Organisatie: Oranjecomité
Locatie: voor zaal Debije

za 28 april 21.00 uur
Locatie:
café Station America

Horst

Borduurcafé
zo 29 april
Locatie: kerk

vr 27 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Hôrs zuût sterre
Demonstraties
bierbrouwen
zo 29 april 13.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

vr 27 en za 28 april 20.00 uur,
zo 29 april 18.30 uur, ma 30
april 20.00 uur
Org: stichting Hôrster revue
Locatie: ‘t Gasthoes

Openstelling
wo 2 mei 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Griendtsveen
Fotospeurtocht

ma 30 april 10.30 uur
Locatie:
Hoefnagelsplein

Grubbenvorst

Proefrit
za 28 april 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: Parkhotel en
De Wingerd en De Sevewaeg in
Sevenum

za 28 en zo 29 april
Organisatie: Powerman
Locatie: Wilhelminaplein

Nationale Menwedstrijden

za 28 april20.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

za 28 t/m ma 30 april
Organisatie: Nationale
Samengestelde Menwedstrijden
Locatie: Kasteelpark ter Horst

ma 30 april
Organisatie: Oranje Comité
Locatie:
Pastoor Vullinghsplein

zo 29 april
Organisatie: Stichting
Peelkabouters
Locatie: St. Lambertusplein

Optreden Big Low
zo 29 april 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Kronenberg

Sevenum

ma 30 april 09.30 uur
Organisatie: Oranjecomité
Locatie:
Torrekoel en centrum

do 26 april 14.00 uur
Locatie: Molenbergbanen

Koninginnedag

Lottum

Kinderspellen en
rommelmarkt
ma 30 april 10.00 – 12.00 uur
Organisatie: Oranjecomité
Locatie: Ulsheggerweg

Koninginnenacht
zo 29 april 20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

20e Oranjetocht en
fietsenmarkt
ma 30 april vanaf 07.30 uur
Organisatie:
TWC Oranje Horst
Locatie: vertrek De Berkel

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 2 mei 19.30 – 21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

Meerlo

Keramiektentoonstelling
vanaf za 28 april
Locatie: BiblioNu

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

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

Ingebruikname jeu de
boulesbanen

Optredens Gorgeous
George
zo 29 april 20.00 uur
Locatie: Marktplein

Koninginnedag
ma 30 april 12.30 uur
Organisatie: Oranje Comité en
Jongerengilde
Locatie: Raadshuisplein

Optredens Sowieso
en Flash
ma 30 april 14.00 uur
Locatie: Marktplein

Koninginnedag

Optreden Stunning Suzy
ma 30 april 20.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

Fietstocht, spellen en
tombola

ma 30 april 14.00 – 16.00 uur
Organisatie: Oranjecomité en
fanfare Eendracht
Locatie: plein

ma 30 april 11.00 uur
Organisatie: Oranje Comité
Locatie: Wilhelminaplein

Melderslo

Foto-expositie Japan
vanaf di 1 mei
Locatie: BiblioNu

Swolgen

Koninginnedagviering

Bluesweekend

ma 30 april
Organisatie: KVW Swolgen

vr 27 en za 28 april 21.30 uur
Locatie:
motorcamping d’n Toerstop

Tienray

Powerman

Akoestische avond

Koninginnedag

za 28 april 22.00 uur
Locatie: Blok10

Kindermiddag
April-ski party

Eerste Communie

Singer- songwriteravond

Koninginnedag
Expositie
Annet van de Ven
vanaf di 1 mei
Locatie: BiblioNu

Dance Evolution
za 28 april 21.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

ma 30 april
Organisatie: OJC Gaellus en
Kidsfun
Locatie: feesttent

Brood bakken
Aftrap dj-marathon
wo 2 mei 19.00 uur
Locatie: De Lange Horst

zo 29 april 13.00 uur
Locatie:
Streekmuseum De Locht

Lezing Twan Huys

Collecteweek

do 3 mei 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: ‘t Gasthoes

ma 30 april t/m vr 4 mei
Organisatie:
Gezamenlijke collecte

We zijn op zoek naar technische medewerkers
die ons bedrijf komen versterken:

Constructie/Bankwerker
(LBO/MBO) m/v

Omschrijving van de werkzaamheden:
Als constructiebankwerker-lasser heb je een goede technische
basiskennis. Je bent in staat om zowel van staal als rvs,
geheel zelfstandig vanaf tekening, klantspecifieke producten
en onderdelen samen te stellen en af te lassen.
Daarnaast omvat je werkgebied ook het controleren van de
maatvoering van de producten, het werken met hijsmiddelen
en bovenloopkranen en administratieve handelingen waaronder een juiste tijd- en materiaalverantwoording.

Thilot Holland BV
Hoofdstraat 11-17,
5973 ND Lottum
Tel. 077 463 17 74
Fax 077 463 26 48
www.thilot.com

Je profiel:
Je hebt een technische opleiding op LBO/MBO niveau en
beschikt bij voorkeur over enige jaren relevante werkervaring
in de machinebouw. Je bent bekwaam in tekening lezen en
hebt technisch inzicht en kunt zelfstandig werken. Je instelling
is flexibel als de werkzaamheden daarom vragen.
Interesse?
Stuur je CV per e-mail naar thilot@thilot.com.
Voor meer informatie over het bedrijf of de functie bel
naar 077 - 463 17 74.
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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

Kerkdiensten
America
zondag

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
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts

11.00

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
14.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

zondag

zondag
donderdag

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00
Bel (088) 850 31 00

zaterdag
woensdag

www.proteion.nl

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Exclusieve Summernight
Workshop

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

Wil je meer informatie kom naar onze
kapsalon of bel dan snel...

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Melderslo

Verloskundige zorg

T

Voor vragen, informatie en aanbiedingen kunt u contact opnemen
met Arvalis Makelaars, tel. 0478 - 57 82 57

Meerlo

vrijdag

112

Huurprijs: vanaf E 480,- per maand excl. g/w/e

Lottum

Spoedgevallendienst
27 apr t/m 3 mei
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
T 077 473 23 13

Brand, ongeval of misdrijf

In het centrum van Sevenum gelegen representatieve kantoor-/praktijkruimte. De kantoor-/praktijkruimte heeft een
eigen entree en is volledig gescheiden van de aansluitend
gelegen woning. Indeling: begane grond: entree, kantoor-/
praktijkruimte (circa 27m²), toiletruimte. Souterrain: kantoorruimte (circa 32m²), archief/spreekkamer (circa 20m²)
met aanrechtblok.

Kronenberg

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Bron: Essential Looks, Schwarzkopf

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst tel.: 077 398 33 64 www.anjaloek.nl

WEER
KONINGINNEDAG IS
ERIJ DE LIFRA!
FEESTDAG BIJ KWEK
en gratis
eren
Gratis ijs voor de kind
voor de ouderen.
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Koninginnedag open van 10:00 t/m 16:00 uur

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

met meer dan 250 soorten en kleuren zomerbloeiers
HANGPLANTEN, PERKPLANTEN, KUIPPLANTEN EN
NATUURLIJK DE BESTE POTGROND.

GERANIUMS E 0,80, GAZANIA’S E 0,50.

Zomerknaller!! 12 Lobelia’s voor E 1,50

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

Te huur: Sevenum, Molenstraat 38

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

service 31

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

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
Open: ma t/m vrij 9:00 tot 19:00 uur non-stop
zaterdags van 9:00 t/m 18:00 uur

32

cultuur

26
04

Reuzenspellen om jubileum te vieren

20 jaar Oranjecomité Meerlo
Hoe oud het originele Oranjecomité precies is, weten ze niet precies. Ergens in de jaren 50 werden al activiteiten
georganiseerd om Koninginnedag te vieren. In de huidige samenstelling bestaat het Oranjecomité van Meerlo 20
jaar. En zoals in de jaren 50 de fanfare het Wilhelmus al speelde, spelen ze dat nu nog.

kwam met dit slechte nieuws bij de
fanfare.

Geen animo
voor organisatie
Zes van die fanfareleden spraken
over het mogelijk verdwijnen van dat
feest voor de jeugd en vonden dat het
zeker door moest gaan. José Janssen,
Alphons Wijnhoven, Huub Steeghs,
Toine Theunissen, Henk Cleven en
Piet Timmermans vormden in 1991
een nieuw comité met als doel dat de
Koninginnedagviering in Meerlo voor
vele jaren zeker zou worden gesteld.
Vanaf 1992 organiseren zij in
samenwerking met Fanfare Eendracht
Meerlo fietsversierwedstrijden, disco,
spellen, een kindermarkt, een clown,
ballonblazen, ponyrijden voor de kleintjes, een springkussen en schminken.
Ook organiseerde de fanfare een aantal
nevenactiviteiten zoals ballonvaarten
en touwtrekwedstrijden met muziek
van de plaatselijke joekskapel. Zo werd
Koninginnedag in Meerlo weer een
feest voor jong en oud.

Toen er in 1991 geen Koninginnedagactiviteiten werden georganiseerd
omdat het toenmalige comité al

enigszins uitgedund was en er geen
nieuwe leden gevonden konden
worden, leek het er op dat het vieren

van Koninginnedag in Meerlo op zou
houden te bestaan. Een van de huidige
comitéleden werd rond 1960 lid en

Reuzen
boter, kaas en eieren
Dit jaar bestaat het Oranjecomité
20 jaar en daarom hebben ze wat

Bij ons krijgt u zaterdag 28 april een

extra’s toegevoegd aan de vieringen:
een aantal reuzenspellen. Na de
opening van het feest om 14.00 uur
kunnen kinderen dit jaar gigantische
versies van Vier op een rij, Onderuit,
Labyrint, de Bibberspiraal, Boter
kaas en eieren of Jenga spelen.
Daarnaast regelt het comité ook
zoals elk jaar, limonade, fruit en
een gratis ijsje voor de kinderen en
wordt vanaf 13.15 uur de kindermarkt opgebouwd. Het feest duurt
ongeveer tot 16.00 uur.

Kracht ligt in
de samenwerking
“Wij kunnen nog jaren vooruit
als Oranjecomité, maar onze kracht
ligt in het samen kunnen werken
met onze Fanfare Eendracht en
de daarbij horende medewerking van de fanfareleden en de
muziekzaal waar in en rondom
alles georganiseerd kan worden.
En natuurlijk de financiële bijdrage die we van de gemeente
ontvangen. Zonder deze bijdrage
van hen en van onze sponsoren
was dit allemaal ook niet mogelijk, toen, nu en in de toekomst
niet”, laat Toine Theunissen van het
Oranjecomité weten.
(Foto: Pieter van Els)

VOrSteliJK ONtHaal!

Tevens de
laatste dag
om de APRILBonus te
verzilveren!

Actie 1

HappY ‘BeUrS’ daY
H
Y

Actie 2
Actie 1*

In ons jubileumjaar is er voor iedereen een verjaardagsbonus!
Verzilver uw leeftijd op uw verjaardag in harde euro’s. Alleen geldig
voor kleding e.d. voor de jarige zelf en bij een besteding vanaf e 135,-!

Actie 2*

Bij een aankoopbedrag vanaf e 135,- ontvangt u een GRATIS BEURS
gevuld met bonusbonnen t.w.v. e 135,- (n.v.t. bij de verjaardagsbonus).

Actie 3*

Profiteer elke maand van een extra bonuskorting bij een aankoop
vanaf e 135,- ongeacht acties, kortingen en of afprijzingen. U vindt de
bonusbonnen achter in onze jubileumkalender, in de jubileumbeurs of
vraag er naar in de winkel.

Actie 3

* Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: www.mooidemooistemode.nl

Tijdens het winkelen staan onze lakeien voor u klaar
en kunt u genieten van een heerlijk ‘oranje’ buffet.
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Jappy Beurs
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Day!
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HOrSt St. Lambertusplein 12

T 077 - 3986464

Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Maandag 30 april
is onze winkel in
Horst gesloten!
19-04-12 20:53

