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Kapel herrijst
De Sint Joriskapel in Hegelsom herrijst na vijftig jaar afwezigheid. Stichting Heemkunde
Hegelsom heeft het initiatief genomen om de kapel aan de Sint Jorisweg weer in ere te
herstellen. Hoewel de vergunningen voor bijvoorbeeld een parkeerplaats bij het gebouwtje nog
niet rond zijn is reeds begonnen met de bouw. Tijdens de graafwerkzaamheden stuitte aannemer Jan Peters uit Hegelsom op de oorspronkelijke fundering.

“Letterlijk bij de eerste schop
die we in de grond staken, was het
raak”, meldt Peters. “Zo hebben we
de exacte bouwplek kunnen bepalen,
zoals die destijds door de leden van
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de scoutingclub, die het oorspronkelijke kapelletje hebben gebouwd is
vastgesteld.” De leden van Stichting
Heemkunde verwachten dat de bouw
van de kapel rond de zomervakantie
klaar is. Het beeld van Sint Joris, dat
vijftig jaar geleden is teruggevonden,
krijgt een prominente plek in de
kapel. De initiatiefnemers buigen zich
momenteel over de vraag wie straks de
officiële opening van de Sint Joriskapel
gaat verrichten. “Er zijn al namen
genoemd, maar die houden wij voorlopig nog even geheim”, zegt voorzitter
Tillemans met een tevreden glimlach.
“Eerst maar eens zorgen dat de kapel
op tijd klaar is.”

24 Rol € 8,31 (max 2 pakken per klant)
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AED’s ontvreemd

Getrouwd voor spek en bonen

Een automatische externe defibrillator (AED), geplaatst voor het systeem
van burgerhulpverlening Noord-Limburg waarbij vrijwilligers helpen met
reanimatie, is zondagavond 6 mei rond 23.00 uur weggenomen uit de kast
bij de Plus supermarkt in Horst. Eerder deze week was een kast bij
Albert Heijn in Horst opengebroken.

De kinderen van Spring Kinderopvang in Horst mochten op donderdag 3 mei een echte trouwerij bijwonen. Twee
van hun vriendjes, Christie te Baerts en Stijn Verdellen gaven elkaar het jawoord op het gemeentehuis in Horst.

Zondagavond werden door getuigen twee jongeren gezien, waarvan
één met een capuchon, die vanaf de
Plus supermarkt in Horst in de richting
van de Americaanseweg renden.
Net daarvoor hadden zij de AED-kast
opengebroken en het apparaat in het
koffertje weggenomen. Volgens de
politie is zo’n kast alleen te openen

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

door mensen die bij het burgerhulpverleningsprogramma staan ingeschreven en is deze dus geforceerd.
Eerder deze week werd de kast bij
Albert Heijn in Horst opengetrokken.
Die AED is inmiddels weer terecht en
teruggeplaatst. De andere is nog steeds
spoorloos.

Het is ongelofelijk
“Het is natuurlijk compleet belachelijk, je zou ‘m maar nodig hebben”,
aldus de woordvoerster van de politie.
“Het is ongelofelijk. Je zou toch denken
dat iedereen van een jaar of 12 en
ouder weet dat daar levens mee gered
worden. Het is een heel duur apparaat,
en wel beveiligd, maar niet geheel
ongevaarlijk. Je hebt er ook niks aan,
want verkopen gaat niet.”
De politie hoopt dat het apparaat
weer gevonden wordt. “Als iemand
iets gezien heeft die zondagavond een
koffer in de struiken gevonden heeft of
iets dergelijks, dan horen we het graag.
Al leggen de daders ’t koffertje maar
voor de deur van het politiebureau.”
De woordvoerster geeft aan dat het
apparaat dan nagekeken maar wel
weer gebruikt kan worden.

De trouwerij maakte deel uit
van het thema ‘Ik vind je lief’ dat bij
kindcentrum Ark behandeld wordt. In
het kader van dit thema werden op
alle groepen activiteiten georganiseerd
zoals hartjes knutselen, lieve kaartjes
versturen, bewegen op muziek en een

rollenspel van een trouwerij.
Het thema was opgezet omdat
deze zomer twee medewerkers
van het kindcentrum gaan trouwen.
Op uitnodiging van de gemeente
konden alle kinderen in de trouwzaal
terecht voor een huwelijk voor spek

en bonen. Na de plechtigheid ging
de stoet met versierde bolderkarren
weer terug naar de Twinkeling om het
feest af te sluiten met een heerlijke
feestmaaltijd.
Kindcentrum Ark maakt deel uit van
Spring Kinderopvang.

Aanlevertijden
HALLO Hemelvaart
In verband met Hemelvaart verschijnt HALLO Horst aan de Maas op
woensdag 16 mei in plaats van donderdag. Dit heeft eenmalig gevolgen
voor de aanlevertijden van persberichten en advertenties.
Advertentie: maandag 14 mei
vóór 17.00 uur mailen naar
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Redactie: persberichten,
tekst en foto’s maandag 14 mei
vóór 13.00 uur mailen naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Poging tot inbraak
De politie in Horst is op zoek naar een licht getinte man en kind. Zij
worden er van verdacht woensdagmorgen 2 mei een poging tot inbraak te
hebben gedaan bij een winkel in de Torenstraat.
Een getuige zag de twee
vermoedelijke daders vanuit de
winkel in de richting van Modehuis
Theelen lopen, maar is ze daarna uit

Exclusieve
lunchproeverij

€12,90

€6,45
€12,50

€3,50

het oog verloren. De man en het kind
zijn nog voortvluchtig. De politie roept
getuigen op om contact op te nemen
via 0900 88 44.

Rabobank Horst Venray
De leden van de directie en raad van commissarissen van Rabobank
Maashorst en Rabobank Venray tekenden op maandag 7 mei een intentieverklaring voor een fusie. Hierbij is de nieuwe naam van de bank opgenomen: Rabobank Horst Venray.
Beide banken kondigden in februari
een onderzoek naar fusie aan. In de
intentieverklaring leggen de betrokken
banken de gemeenschappelijke afspraken en randvoorwaarden vast. De twee
ondernemingsraden tekenen een eigen
intentieverklaring waarin zij hun rol en
uitgangspunten voor de fusie vastleggen. De banken zijn van mening dat
er één slagvaardige en krachtige bank
nodig is in het werkgebied om te vol-

Heerlijk
barbecuepakket
van Henk Aarts

doen aan de vraag vanuit de markt om
professionele bancaire dienstverlening
en uitbreiding van de klantbediening
via telefoon en internet. De fusiecommissie bereidt de fusie verder voor en
na gesprekken met ledenraden, raad
van commissarissen, leden, klanten,
belanghebbenden en medewerkers
wordt een voorstel gedaan, waarover
de ledenraden in oktober kunnen stemmen.

Uitgebreide
Pinksterbrunch
Exclusieve
gezichtsbehandeling
van 120 min

€23,50

€11,75
€95,00

€47,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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HALLO wenst alle moeders een fijne Moederdag

Moeders in het zonnetje
Vanuit Azerbeidzjan

Wieteke Theeuwen is sinds een maand werkzaam als lerares Engels op een taleninstituut in Baku in
Azerbeidzjan. In totaal blijft ze er negen maanden om werkervaring op te doen en iets van de wereld te zien. Haar
moeder Gert Wijnen woont in Sevenum, dus echt Moederdag vieren zit er niet in.

Wieteke wil Gert vanuit
Azerbeidzjan verrassen: “Ik wil mijn
moeder graag bedanken dat ze altijd

naar mijn, soms ellenlange, verhalen
luistert. Ze is een therapeutisch wonder
en dat past ze niet alleen toe op haar

cliënten. Ze schenkt heel veel aandacht
aan de mensen om haar heen. Ze ziet
altijd het goede in mensen en voor
haar is het moeilijk voor te stellen dat
niet iedereen zoveel om anderen geeft
als zij. Dat maakt haar bijzonder. Soms
gaat het ten koste van haarzelf en dat
is natuurlijk minder leuk, maar het
maakt haar tot wie ze is.”
Normaal viert Wieteke Moederdag
met een uitgebreid ontbijt, maar vanuit
Azerbeidzjan gaat dat natuurlijk niet.
“Ik wil mijn moeder via deze weg verrassen om haar te laten zien dat ik ook
aan haar denk. Ik weet dat ze het niet
heel gemakkelijk vindt dat ik zo ver
weg ben. Ik wil haar graag een fijne
Moederdag wensen, en als het kan, wil
ik haar adviseren een dagje voor zichzelf te plannen zonder verplichtingen.”

Moederdag

dat vier je toch met de
lekkerste aardbeien vlaai
HORST • GRUBBENVORST

Bedankt mam
Femke, Sanne en Lotte Litjens uit Melderslo hebben een moeder met een groot hart. “Iedereen kan altijd bij
haar terecht”, vertelt Lotte. “En daarom verdient ze het om een leuke Moederdag te hebben”, vult Femke aan.
In 2004 besloten Astrid en John
Litjens pleegzorg te gaan bieden aan
kinderen die het moeilijk hebben.
Femke: “Dat vonden wij heel spannend,
maar ook erg leuk. Het is nog steeds
spannend als er iemand voor het eerst
hier komt.” John: “We zijn begonnen
met crisisopvang, maar dat is voor
bepaalde tijd en de kinderen gaan dan
van opvang naar opvang. Daarmee
help je geen kind vonden wij, dus zijn
we voor langere tijd pleegzorg gaan
bieden. Rajhino is nu vier jaar bij ons
en is de eerste die definitief teruggaat
naar zijn eigen moeder. Indi is al zeven
jaar bij ons, en blijft fijn hier.”
Als het om een kind gaat, kan
Astrid geen nee zeggen, vertellen
de dames. “Iedereen is hier welkom.
Vannacht hebben drie vriendinnen hier
geslapen en vanmorgen zaten we met
tien aan tafel.” John: “Astrid is een heel
zorgzaam persoon, dat heeft ze van
haar moeder. Ze zou het makkelijker
kunnen hebben dan dat ze heeft,
maar ze doet het allemaal. Ze zal niet
gauw iemand teleurstellen.”

KindeR
bRillen
incl. glazen Vanaf
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

Femke, Sanne en Lotte hebben best
wel bewondering voor hun moeder.
“We willen mam graag bedanken
omdat ze er altijd voor ons is, maar

E 150,-

Vraag naar de Voorwaarden

ook voor anderen”, zegt Femke. John:
“Ze heeft een groot hart waar voor
iedereen plaats is.” Sanne vult nog aan:
“En het is ook altijd lachen met mam.”

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Huisvesting arbeidsmigranten
“Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie”, vertelt burgemeester Kees van Rooij. “Voor de regio
Noord-Limburg geldt dat in het bijzonder. Alleen al in Horst aan de Maas werken en verblijven op dit moment ruim
2.500 mensen, met name uit Polen. Een deel van hen komt voor seizoensarbeid, maar het aantal arbeidsmigranten,
dat zich hier voor langere tijd vestigt, groeit. Dit is een gevolg van de vraag naar goede vakmensen, onder meer in
de industriële sector.”

Tweeling-vier generaties
Op 16 maart werd de tweeling Daantje en Kris de Boer geboren.
Zij zijn de achterkleinkinderen van overgrootoma Coba van Rens-Wijnen
uit Melderslo en kleinkinderen van oma Tiny de Boer-van Rens uit
Lottum: een dubbele vier generaties dus. Mama Mieke de Boer woont
ook in Lottum. Voor overgrootoma en oma is dit de eerste tweeling bij
familie Van Rens. “Wat bijzonder dat ik dit mag meemaken, prachtig”,
reageert overgrootoma Coba.

Poging tot plofkraak
Bij de Rabobank-vestiging aan de Pastoor Debijestraat in Hegelsom is
in de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 mei een poging tot plofkraak
gedaan. De daders hebben geen geld mee kunnen nemen.
De werkwijze van de plofkraak is
vergelijkbaar met eerdere plofkraken
in de regio, aldus de woordvoerder
van de politie. De daders hebben
daarna geprobeerd om met een
gestolen auto het pand te rammen.
Dit lukte niet, waarop de daders zijn
vertrokken. De auto die in Brabant
ontvreemd was, werd achtergelaten. Twee auto’s die in de buurt
geparkeerd stonden, zijn licht

beschadigd geraakt.
Volgens de politie zijn de daders
in een donkere auto gevlucht.
De politie heeft een onderzoek
ingesteld naar de poging tot plofkraak
en is dan ook op zoek naar getuigen
of mensen die mogelijk iets verdachts
hebben gezien.
Alle tips zijn welkom via
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Volgens Van Rooij leidt de vraag
naar vakbekwame mensen uit het
buitenland niet tot verdringing. “In
onze gemeente hebben wij zo´n 600
uitkeringsgerechtigden. Al zouden wij
die allemaal aan het werk krijgen, dan
nog is er een tekort op de arbeidsmarkt. Natuurlijk moeten we er als
gemeente alles aan doen om mensen
die aan de kant staan aan het werk
te krijgen, maar zelfs dan blijft er een
mismatch tussen vraag en aanbod. Ik
verwacht zelfs dat er andere migranten gaan bijkomen. Denk daarbij aan
Grieken en Spanjaarden en dan vooral
hoog opgeleide mensen die in hun
eigen land niet aan de bak komen. De
ondernemers zitten hier werkelijk om
dergelijke vaklieden te springen.”
Waar de vraag naar vakmensen een
probleem is voor de werkgevers in de
regio, maakt een aantal gemeenten en
maatschappelijke organisaties in NoordLimburg zich zorgen over de huisvesting
van arbeidsmigranten. “Wij zien voor
ons als gemeente daar een belangrijke
rol weggelegd. Ruim een jaar geleden zijn wij met een aantal andere
gemeenten en organisaties in NoordLimburg een project opgestart, waarbij
betere huisvesting van arbeidsmigran-

ten een van de speerpunten is. Let wel,
wij verzorgen de huisvesting niet zelf.
Daar ligt voor de woningcorporaties en
werkgevers een belangrijke uitdaging,
want er moet de komende tijd nog
het nodige veranderen om bestaande
woonsituaties te verbeteren en nieuwe
huisvestingsmogelijkheden te realiseren. Wat de gemeente kan doen is
faciliteren, vergunnen en waar nodig
handhaven. In het eerste geval kunnen
wij bestemmingsplannen aanpassen,
waardoor huisvesting op bepaalde
locaties gelegaliseerd wordt. Verder
hebben wij binnen de gemeentegrenzen voldoende ruimte voor woningbouwprojecten, waar ontwikkelaars en
woningbouwcoöperaties mee aan de
slag kunnen voor urgente groepen als
starters, alleenstaanden en arbeidsmigranten.”

Arbeidsmigratie van
alle tijden
“Arbeidsmigratie is van alle tijden”, vertelt Kees van Rooij. “Eeuwen
geleden al verhuisden grote groepen
mensen mee met de graanoogst. Met
de openstelling van de grenzen binnen
de Europese Gemeenschap is het eigen-

lijk niet anders. Het inkomensverschil
tussen landen als Polen en Nederland is
nog steeds dermate groot, dat het voor
de Poolse werknemers interessant blijft
om voor werk deze kant op te komen.
Tegelijkertijd hebben wij in onze regio
een groeiend tekort aan technisch
geschoolde mensen. Volgens wethouder Lucien Peeters van Venray is het
aandeel van buitenlandse afkomst in
onze regionale industrie gemiddeld
zo’n 15%. Een van de modules van
het project is om arbeidsmigranten te
stimuleren om zich in te schrijven bij
het gemeentelijk bevolkingsregister.
Per 1-1-2012 staan ruim 500 arbeidsmigranten in onze gemeente ingeschreven en in onze regio al ruim 2000.
Arbeidsmigranten krijgen geen voorrang
bij de toewijzing van een huurwoning,
maar als ze zich niet inschrijven, komen
ze bij de woningcorporaties ook niet
op de wachtlijst.” Van Rooij verwacht
dat de samenwerking met andere
gemeenten en organisaties een positief
resultaat oplevert. “Kijk, je kunt de
arbeidsmigranten niet negeren. Ik wil
nogmaals onderschrijven hoe belangrijk
ze zijn voor de regionale en landelijke
economie. En wij mogen als gemeenten
onze ogen daarvoor niet sluiten”

Jongen ontsnapt aan
verdrinking
Een 5-jarig jongetje kon zondagmiddag 6 mei net op tijd gered worden van verdrinking in het zwembad op
recreatiepark De Schatberg in Sevenum. Een medebezoeker zag hem onder water en haalde hem boven.
Rond half vier ’s middags raakte
het jongetje, een bezoeker van
De Schatberg, onder water. Wat daar
de oorzaak van was, is nog onbekend.
Een oplettende medebezoeker zag wat
er gebeurde en haalde het jongetje
boven water. Volgens de politie hebben
de medewerkers van De Schatberg het
toen van hem overgenomen. “Door het

adequate optreden is de jongen snel
bijgekomen”, aldus een woordvoerster
van de politie. De jongen was op het
moment dat hij uit het water gehaald
werd blauw aangelopen en buiten
bewustzijn. De traumahelikopter werd
opgeroepen. Volgens de politie werd
de jongen even gereanimeerd, maar
kwam hij vrij snel bij. “Hij begon te

huilen, wat voor ons een goed teken
bleek”, aldus de woordvoerster. De
traumahelikopter was dan ook niet
nodig. Wel werd de jongen overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo
ter controle. Zover bekend bij de politie
is het goed afgelopen en is alles in
orde met de jongen. De oorzaak van
het ongeval is nog onduidelijk.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

Kunstig nestje
Deze vogel besloot dat een decoratie aan de muur bij een woning in
Sevenum een mooie plek was om zijn nestje te bouwen. Het nestje zelf
was immers al bijna klaar. Tijdens een barbecue vorige week, waarbij
het dakterras overkapt werd met een partytent, kwam de familie
Wijnen erachter dt er een logee zat.

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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Minister Spies op bezoek
Demissionair minister Spies bezocht afgelopen maandag het Sint Joseph Hotel in Tienray. Na een hartelijke
ontvangst door burgemeester Kees van Rooij, woonde de minister van Binnenlandse Zaken een symposium over
huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg bij.

“ Samenwerken ondanks
een conflict. Dat kan
door bemiddeling.”
mr. Ruud van der Linden

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

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

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

In een korte toespraak complimenteerde minister Spies de samenwerkende gemeenten en maatschappelijke
organisaties in Noord-Limburg met

de manier waarop zij de problemen
rond de huisvesting van de ruim
15.000 arbeidsmigranten in NoordLimburg aanpakken.

Na het symposium kreeg de
minister een rondleiding door het
hotel, waar ongeveer honderd arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

wonen, welzijn en zorg

Drukke kermisnacht
voor politie
twee personen aangehouden. Een
26-jarige man uit Horst werd aangehouden voor belediging van de dienstdoende ambtenaren. Een 48-jarige
man uit Horst werd aangehouden voor
bedreiging van de agenten. De politie
onderzoekt de oorzaak van de ruzie.
Bij de ruzie is een man, waarschijnlijk door een steekwapen, gewond
geraakt aan zijn hand en hiervoor in

het ziekenhuis behandeld. De leeftijd
en woonplaats van deze man zijn nog
onbekend.
De tweede kermisdienst verliep
een stuk rustiger voor de politie.
Zondagavond hielden zij een groepje
baldadige jeugd aan. Deze werden
doorgestuurd naar bureau HALT. “Verder
een rustige en goed verlopen kermisavond”, aldus de politie.
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Magazijnverkoop
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vrijdag
zaterdag
9.30
- 17.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Extra geopend!
Extra
Extra voordelig!
voordelig!
Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

Jansen-Noy,
GuidesininFashion
Fashionl Past.
l Past.
Vullinghsstraat
Sevenum
Jansen-Noy, Guides
Vullinghsstraat
3333
Sevenum

Bruidssalon de Brug

ToTale
leegverkoop
alle bruidsjurken

E 499,-

Open op afspraak
ook ’s zondags
Stakenburgstraat 21, 5694 NA Breugel
tel. 0499 - 46 13 46

www.bruidssalondebrug.nl

VOORJAARSAANBIEDING

Sybrand van Haersma Buma
in Grubbenvorst

Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, bracht dinsdag
8 mei een kort werkbezoek aan Wijnen Square Crops aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Van Haersma Buma
kreeg uitleg over het moderne paprikabedrijf van de broers Pieter en Twan Wijnen. Het werkbezoek had een
informeel karakter. Naast Sybrand van Haersma Buma, waren ook de Tweede Kamerleden Raymond Knops en
Ger Koopmans aanwezig en enkele genodigden.

www.proteion.nl

Magazijnverkoop in

De eerste nacht van de kermis in Horst is onrustig verlopen. Zaterdagavond liet de politie weten vier personen in
het centrum van Horst aangehouden te hebben in verband met drugs. Naar hen is een onderzoek ingesteld. In de
nacht van zaterdag 5 op zondag 6 mei brak er daarna een vechtpartij uit in Horst.
De politie kreeg rond 01.30 uur een
melding van een vechtpartij bij een
café aan de Herstraat. De politie trof
ter plaatse ongeveer tien tot vijftien
mensen aan die op straat stonden.
Volgens de politie ontstond de vechtpartij tussen twee groepen. Er ontstond
geduw en getrek in de groep en de
politie moest de partijen scheiden.
De politie Horst heeft uiteindelijk

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

20% kORTING
OP DE GEhElE
zOmERcOllEcTIE

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

06

familie

10
05

Wij gaan onze liefde vieren!

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.30 uur in de
St. Johannes Evangelist, Schadijkerweg 2 te Meterik.
U bent van harte welkom op de receptie van 19.00 tot 20.00 uur
in de feesttent bij Theetuin de Roode Vennen,
Horsterweg 18 te Broekhuizen.
Meterikseweg 90, 5961 CZ Horst

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen
die we mochten ontvangen op ons 50-jarig huwelijksfeest.

Op 16 mei zijn
onze ouders, opa en oma

50 jaar getrouwd.
Deze gouden mijlpaal vieren
we in familiekring.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Paul Jacobs
&
Mieke Janssen

Jan en Mia Beerkens-Driessen

Piet en Door Hendrix-Muijsers
Kinderen en kleinkinderen

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

We geven elkaar het Ja-woord
om 13.30 uur in het
gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom
op de receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in de feesttent op
Langstraat 43 in Hegelsom.

hun 50-jarig huwelijksfeest.

Heel mooi wonen in Horst
Nu forse prijsdaling € 595.000. Willem
Alexanderstraat 16. Luxe woning met
grote tuin, zwembad, sauna, vijver.
06 21 23 88 89 berh@hotmail.nl
Champignoncel te huur
Tel. 077 398 34 53.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Gevonden sleutelbos met 5 sleutels
bij de Gebr. van Doornelaan in Horst.
T. 077 398 51 53

&

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

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

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

4 mei 2012
Zusje van
Guus, Rens en Ruben†
Dochter van
Jack Vorstermans en
Caroline van Vegchel
Molenberg 20
5975 DA Sevenum

Wie heeft op zondag 29 april jl. bij de
Gaper in Sevenum mijn zwarte (Jack
& Jones) winterjas meegenomen?
Ik zou hem heel graag terug hebben.
Tel: 06 14 64 37 29.
Heeft iemand op donderdag 3 mei
misschien per ongeluk mijn zwarte
omafiets uit de fietsenstalling van
Jumbo meegenomen? Ik zou hem
graag weer terug willen hebben.
Nina 06 57 63 14 62.
Gevonden op kermis zilveren
kinderarmbandje met inscriptie
Kimberley. Tel. 06 20 70 68 82.
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.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten
met affiniteit voor productie van
interieurbouw. Neem contact op
met Keijsers interior projects BV
te Horst 077 397 41 00 of mail:
m.velden@keijsers.nl www.keijsers.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.

Te koop 2 brave recreatiepaarden,
beide merries, stkm 165 en 170. Zowel
onder de man als in tuig verkeersmak,
beide bruin. Tel. 06 28 46 95 70 of
06 11 14 54 70 Pension Roodveld.

Luxe/groot appartement met 350m2
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom), 175.000 euro.
Telnr. 06 51 36 18 65.

Anne



Hoezo te vroeg....
gewoon nieuwsgierig!

Geboren op 23 april 2012

Cas
Zoontje van
Tom Boumanns en
Tamara Zanders
Van Sonsveldstraat 33
5961 SJ Horst

Geboren

Eva

5 mei 2012
Dochter van
Colette Frankort en
Martijn van den Berg
Broekhuizerdijk 30
5962 NM Melderslo

Welke gastouder heeft op de
dinsdag nog plek voor dagopvang
van 2 kinderen? Bent U aangesloten
bij een ander gob? Geen probleem,
dat mag. Meer info: GOB Roodkapje,
Heleen van de Laak, tel. 077 374 51 49.
Moederdagtip:
heerlijke verse asperges
bij Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst. Tel: 077 398 65 90.
Ma t/m vr: 10.00 - 12.00 en
13.00 - 17.00 u za: 9.00 - 17.00 u.
zo: eventueel op afspraak.

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

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.
Hortensia Annabelle
nu 4 voor E 10,00. Pluimhortensia
(kleinblijvend) nu 3 voor € 10,00
(op=op). Hortensia’s (130 srt.),
bomen, Buxus € 0,50, Buddleja,
Viburnum, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers. 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
Gevonden bosje met sleutels
op zaterdagmiddag tijdens de opening
van de kermis. Tel. 077 398 19 38.

Dag en nacht bereikbaar

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

Sanne

Op 16 mei 2012 gaan wij

trouwen!

Op dinsdag 15 mei a.s. vieren onze ouders

Welkom lieve meid

Geert, Lilian,
Danique & Casper
Americaanseweg 59, 5961 PC Horst

Op zoek naar een uniek moederdag
cadeau? Verras haar met een sieraad
van Steyl. Ook voor cadeaubonnen.
www.steyl-sieraden.nl
077 398 25 28/06 25 57 63 85.

5 mei 2012
Dochter van
Richard en Marlie
Jeucken-Vermazeren
Lottumseweg 10
5872 AB Broekhuizen

WIEL & LEEN
KEIJSERS-KORSTJAANS

We hebben bijzonder genoten van het optreden
van het seniorenorkest, het dameskoor en de serenade
van de muziekvereniging.

Wilt u met goed verzorgde voeten
de zomer in? Ik kom bij u thuis
de voeten verzorgen.
Pedicure Angeli 077 398 83 42.

3 mei 2012
Zoon en broertje van
Erik, Ruuth,
Janne en Bas Peeters-Jans
Convent 27
5961 RE Horst

HORST
AAN DE MAAS
HORST

trouwen op vrijdag 18 mei 2012.

Te koop: buxus plg. bossig 20 cm.
Ruud Breukers, Lottum
tel. 077 366 13 80
mob. 06 50 63 13 61.

Welkom lieve

Max

Willem van Hoof &
Annemiek Hermans

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

Geboren

* Dagopvang
* Peuterspeelzaal
*Onze
Buitenschoolse
deuren zijn geopend!
opvang
*Dagopvang
In
de kernen America,
*Peuterspeelzaal
Griendtsveen,
Hegelsom,
*Buitenschoolse opvang
Meterik, Swolgen

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

Tot ziens op één van
Tot ziens op
onze Kindcentra!

één van onze

Kindcentrum
Doolgaardkindcentra
in
Kindcentrum Meuleveldde
regio!
Kindcentrum Weistebeek

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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Welkom kleintje!

Gijs

4 mei 2012
Zoon van
Rik Verdellen
en Sandra Vogels
Nieuwstraat 188
5961 HH Horst

winkel&bedrijf
nieuws
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Nominatie Varkenshouderij Poels voor Agrarisch Ondernemer 2012

Twee broers, een gedachte
Twan en Ludo Poels zijn de drijvende krachten achter Varkenshouderij Poels uit Meerlo. De afgelopen tien jaar
verbouwden zij hun bedrijf intensief, onder meer om aan de strenge milieumaatregelen van 2013 te voldoen. En
met succes, want ze zijn genomineerd voor de titel Agrarisch Ondernemer 2012.

Varkens liepen vroeger
in het kantoor rond

Geboren

Noor
2 mei 2012
Dochter van
Arjan Klopman en
Anoeska Heinemans
zusje van Sven, Bas en Guus
Zwaanen Heike 11
5973 PV Lottum



Wij zijn dolblij met de
geboorte van onze zoon

Dries
6 mei 2012

Zoon van Leon en Marian
Litjens-Lenssen
Broertje van Emil en Merle
Loevestraat 51, 5961 TW Horst

Geboren

Stan

3 mei 2012
Zoon van
Diana Verhaegh
en Roel Vergeldt
Veilinghof 23
5973 KZ Lottum

“Wij moeten het opnemen tegen
vier andere genomineerden”, zegt
Ludo op zelfverzekerde toon. “Deze zijn
geselecteerd uit ruim zestig aanmeldingen en worden beoordeeld door een
vakjury. De wedstrijd is een initiatief
van Reed Business, een uitgever van
vakbladen voor de agrarische sector.”
Twan en Ludo runnen een gesloten
bedrijf waar zeugen en vleesvarkens

worden gefokt. “Tijdens de beoordeling
van de vakjury moet je je behoorlijk
blootgeven”, vervolgt Ludo. “Je wordt
op allerlei vlakken compleet doorgelicht. Maar wij hebben niks te verbergen. Als broers staan wij midden in
ons familiebedrijf en wij hebben een
uitstekende band met onze werknemers.” Twan: “Tijdens de verbouwing
van onze varkenshouderij hebben we al

rekening gehouden met de nieuwe milieuwetgeving, die in 2013 van kracht
wordt. We zijn daarbij op het gebied
van milieu en energie innoverend bezig
geweest. Zo hebben wij biologische
luchtwassers geïnstalleerd, die met
bacteriën werken. Door toepassing van
horizontale pakketten zijn ze eenvoudiger schoon te houden en dat scheelt
bijvoorbeeld weer arbeid en energie.

Van werken ga je niet dood
Herenkapper, tabakswinkel, parfumerie en kadoshop Seuren aan de Veemarkt in Horst bestond afgelopen
zaterdag precies honderd jaar. Sef, Nelly en Theo Seuren runnen met hun drieën de zaak. Een bijzondere winkel
waarvan er maar weinig meer te vinden zijn.

altijd een overzicht op klanten die binnenkomen.

Bijspringen
“Eigenlijk zijn de souvenirs en de
tabakswaren aparte winkels met elk
een eigen winkelingang. Vanuit de
huiskamer kunnen we echter altijd
bijspringen als het bij de een wat drukker is dan bij de ander”, legt Sef uit.
De winkelbel hangt in de huiskamer
en rammelt voor beide winkels. “Dat
horen wij niet meer”, zegt Nelly die
sinds haar huwelijk met Sef in 1961
ook werkzaam is in de tabakswinkel.

Nu planttijd van uw rozen.
Buiten-rozen in pot, voor tuin of terras.
Vele soorten euro 3,00 p/st.
Klimrozen euro 4,00 p/st. Stamrozen
uitverkocht. Veenweg 5 A America
06 20 53 03 90. Plant NU en deze
zomer mooie bloeiende rozen in tuin.

Geen vakantie

Levens Verzorgings Praktijk
Tao Saan 2de Dynasty X’ing’yi’quan.
Gezondheidsgymnastiek die afstamt
van de Qing Dy. 2800jr geleden uit
China. Voor langer en gezonder leven.
Tevens Tai Chi. 20 lessen 5 euro per les.
Tel. 06 19 58 59 04.
Tuinman biedt zich aan voor
onderhoud van grotere tuinen.
Tel. 06 27 13 23 58.
Solex en tandem verhuur
www.solexverhuurgriendtsveen.nl ook
diverse arrangementen 0493 52 95 96.

Verloren bij Albert Heijn
middelblauwe damesportemonnee
Tel. 077 398 10 00.

Twan en Ludo namen het bedrijf over van hun vader. “Die had
destijds de varkens in het kantoor
rondlopen. Dat kun je je met de
huidige veiligheids- en milieueisen
niet meer voorstellen. Wij houden alle
ontwikkelingen in de sector scherp in
de gaten en zijn dagelijks analyserend
bezig. Bij ons staat een stabiele afzet
hoger op de verlanglijst dan verder
groeien”, zegt Ludo. De gebroeders
Poels zijn erg blij met de nominatie
voor Agrarisch Ondernemer 2012.
“Het is er belangrijk voor de sector dat
een varkenshouderij tot de genomineerden behoort. We nemen het onder
meer op tegen een potplantenbedrijf.
De reden waarom wij genomineerd
zijn? Ik denk dat het vooral zit in ons
innovatieve karakter en het continu
bezig zijn met verbeteringen.Overigens
kunnen de mensen tot 19 mei nog
stemmen voor de publieksprijs.”
Hoe belangrijk vinden de gebroeders
Poels het winnen van de titel?
“Natuurlijk is het prachtig om die te
winnen. Maar wij vinden het belangrijker dat het met ons en onze gezinnen
persoonlijk goed gaat”, zegt Ludo tot
besluit. (Foto: Anita Poels)

Honderd jaar herenkapper Seuren in Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.

Dvd’s koop je bij Ster!
Wij verkopen ex-verhuur-films 35 tot
wel 75% voordeliger dan de grote
bekende webwinkels! Bij ons keuze
uit meer dan 700 titels! Elke week
nieuwe titels! Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.

Verder hebben wij onlangs een intern
mestverwerkingssysteem in gebruik
genomen, waar wij heel erg trots op
zijn. Met deze installatie kunnen wij
van de afvalstroom waardevolle producten maken. Wij zijn dus helemaal
klaar voor 2013.”

De huiskamer van Sef en Nelly
Seuren-Janssen ligt tussen de souvenirwinkel en de tabakswinkel in. Een
opstapje naar een zijkamer van de tabaksspeciaalzaak is ingericht als kapsalon voor heren. De 79-jarige Sef Seuren
is al 65 jaar herenkapper en knipt nog
dagelijks mannen. “Mijn klanten zijn de

laatste jaren wel wat grijzer geworden
en zijn in veel gevallen de vijftig gepasseerd”, zegt Sef.

Van alle markten thuis
De herenkapper is er zich van bewust dat zijn kapperklandizie langzaam
maar zeker afneemt. Zoon Theo (50),

runt de souvenirwinkel vanaf 1981
maar heeft niks met het kappersvak.
Sef is de herenkapper en echtgenote
Nelly (75) helpt mee in de tabakswinkel als Sef aan het knippen is.
Door de centrale ligging van de
huiskamer tussen de souvenir- en
tabakswinkel in, heeft het gezin Seuren

De zaak van Seuren is zes dagen
per week open en op vakantie gaan
is er niet bij. “Ach, we zijn tevreden
en van werken is nog nooit iemand
doodgegaan”, zegt Seuren. Stoppen
met werken wil hij nog niet. “Ach, het
kan morgen al afgelopen zijn nietwaar?
Nee, zolang ik plezier beleef aan mijn
werk ga ik door. Ik kan het contact
met de mensen gewoonweg nog niet
missen. Bovendien blijf ik altijd op de
hoogte van wat in de regio gebeurt.
De snelle media kan niet op tegen
wat mensen me soms in vertrouwen
vertellen. En wat ze mij in vertrouwen
vertellen, blijft binnen deze vier muren.
Dat weten onze klanten. Ik twitter, sms,
en roddel niet. Dat weten onze klanten
te waarderen”, zegt Sef.
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Starters in de regio
Bali Boeddha B.V.
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bali Boeddha B.V.
Wim en Geert v. Hoof
Past. Teeuwenstraat 5
5962 CB Melderslo
06 21 80 65 47
06 51 18 33 28
info@baliboeddha.nl
www.baliboeddha.nl
Lifestyle
01-04-2012

Activiteiten
Bali Boeddha importeert zelf
Boeddha’s vanuit Indonesië. De
mooiste Boeddha’s worden daar
persoonlijk uitgezocht.
Belangrijkste selectiecriterium is
de schoonheid van het gezicht.
Een Boeddha koop je op gevoel
en uitstraling. Alleen de mooiste
Boeddha’s van de beste kwaliteit
worden uiteindelijk aangekocht
en vervolgens naar Melderslo
verscheept. De Boeddha’s zijn
van diverse materialen zoals
steen, terracotta, hout, brons en
silverplated. Zij varieren in
gewicht van 1 tot 250 kilo en in
grootte van 20 centimeter tot
2 meter.

Doelgroep
Bestemd voor iedereen die
een onderscheidende en persoonlijke Boeddha zoekt. Bali
Boeddha levert aan retail en via
internet en heeft regelmatig na
aankomst van een nieuwe
container een open dag voor de
inwoners van Horst aan de Maas
waar zij de Boeddha’s tegen
groothandelsprijzen kunnen
kopen. Zo zijn zij in de maand
mei elke zaterdag geopend van
10.00 tot 16.00 uur op
Boomsweg 12 in Melderslo.
Onderscheidend vermogen
Bali Boeddha heeft door haar
medewerkers op Bali de kans om
de mooiste en meest aansprekende Boeddha’s naar Nederland
te halen. Zij begrijpen als geen
ander waaraan de uitstraling van
een Boeddha moet voldoen. Op
het moment dat mensen bij Bali
Boeddha een Boeddha kopen
halen ze een duurzaam element
in huis waar ze zich aan gaan
hechten, en dat is nu precies wat
Bali Boeddha voor ogen heeft.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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Lunchroom Beej Mooren
geopend
Afgelopen zaterdag opende lunchroom Beej Mooren haar deuren in Horst. De lunchroom is gevestigd in het
historische pand aan de Groenewoudstraat, beter bekend als pand Mooren van de electronicazaak of de Twin Towers.

Beej Mooren is een initiatief van
Rendiz, het bedrijf van Vivian Kersten
en Peter Broekmans. “Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
hier werkervaring opdoen. Dat gebeurde al met de verbouwing, maar
vanaf nu dus ook in de lunchroom”,

aldus Vivian Kersten.
Behalve een lunchroom komt er
later dit jaar ook een sportruimte met
mogelijkheid tot fysiotherapie en een
dienstencentrum. Ook hier kunnen
mensen meewerken die werkervaring
op willen doen als dagbesteding, acti-

veringstraject of re-integratie opstap.
Vivian: “Het realiseren van de andere ruimtes duurt nog even. Aangezien
de lunchroom al klaar was konden
we net voor de kermis openen.”
In september zal er nog een officiële
opening zijn voor het gehele pand.

Specialist in tuinplanten
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

2.50 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
grote pot

Winterharde
palmen

€ 10.00

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

met hemelvaart g

St. Jansstraat 43, Meterik

Klimop
aan stok

100 cm lang 3 ranken

€ 1.49

•

tot wel

50%
goedkoper

Grote
hangpot

dan ergens
anders

€ 3.95

eopend!

T: 06 30 58 79 98

Tuinplanten

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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10 jaar De Paddestoelerij

Champignonbier en champignongebak
Op 12 mei bestaat streekrestaurant De Paddestoelerij in Grubbenvorst 10 jaar. Dit vieren ze met een open dag
van 11.00 tot 16.00 uur. “Ons restaurant heeft niet zo’n grote bekendheid in de regio. Dat willen we graag veranderen”, zegt Suzan Lemmen van De Paddestoelerij.

presentatieruimte een film getoond
worden, zijn er rondleidingen door het
bedrijf, mag men champignons plukken en meenemen en kan men in de
open keuken de bereiding van diverse
champignongerechten bekijken. En
proeven, uiteraard, van onder andere
een champignonvleesburger, het champignonsnackburgertje, champignonge-

haktballetjes, champignongehaktbrood
of De Paddestoelerij-surprise.

Plukken en proeven
Voor de kinderen is er een springkussen. Daarnaast is het restaurant
tijdens de Floriade niet alleen tijdens
de lunch, maar tot 20.00 uur open.
Dan serveren ze ook een diner.

Presentatie
strategische visie
Horst-centrum
Advies- en ontwerpbureau BRO presenteert maandag 14 mei de
nieuwe strategische visie voor Horst-centrum. BRO komt met een advies
voor het beter benutten van de kwaliteiten van Horst-centrum. De
presentatie is bedoeld voor ondernemers in Horst-centrum en direct
betrokkenen.

Suzan Lemmen en Eef Speijcken-Cuppen in De Paddestoelerij
Binnen in restaurant De
Paddestoelerij valt meteen op wat het
hoofdonderdeel van het menu is. Niet
alleen de decoraties zijn in de vorm van
champignons, maar de hele aankleding
is gebaseerd op een kwekerij: er staan
champignonkisten, een lopende band
en zelfs de lampen zijn in champignonstijl. De Paddestoelerij is onderdeel
van Prime Champ en werd tien jaar
geleden opgezet als verlengstuk van de

kwekerij, om zakenrelaties en toeristen
bekend te laten worden met het bedrijf
en de producten.

We zijn heel laagdrempelig
Van buiten uit ziet het pand er
niet meteen uit als een restaurant.
“Terwijl we hier toch heel laagdrempelig zijn: we zijn niet duur en

gericht op gezinnen”, vertelt Suzan.
“Op de open dag hopen we dat
mensen een blik binnen werpen en dat
ze zien wat wij allemaal te bieden hebben.” Naast rondleidingen en proeverijen houdt de organisatie zich ook druk
bezig met het ontwikkelen van nieuwe,
champignon-gebaseerde producten,
zoals Shiitake-bier of olie op basis van
champignons.
Tijdens de open dag zal er in de

Topverwenarrangement

Gemeente Horst aan de Maas en
Centrum Management Horst hebben BRO de opdracht gegeven een
nieuwe strategische visie te ontwikkelen voor het complete centrum van
Horst. Met de nieuwe visie willen de
gemeente en Centrum Management
Horst inspelen op de huidige
economische en maatschappelijke
veranderingen.
Tijdens de presentatie zal naast
de ideeën voor het complete centrum
ook worden ingegaan op de ontwikkeling van een aantal specifieke
locaties. BRO zal verder haar ideeën
geven voor de acquisitie van nieuwe

Heet voortaan...

winkelformules met toegevoegde
waarde, de bereikbaarheid en parkeercapaciteit in Horst-centrum.
Naast de presentatie van de
centrumvisie komen ook de wijziging
van de reclameheffing, de koopzondagen in 2013, de oprichting
van de Vereniging van Vastgoed
Eigenaren en de oprichting van de
Ondernemersdesk Horst aan de Maas
aan de orde.
De presentatie van de nieuwe
centrumvisie vindt plaats op maandag
14 mei om 19.30 uur in café De Lange
in Horst. Opgave kan via info@
cmhorstaandemaas.nl

TIJDELIJKE ACTIE!
om onze naamswijziging te vieren

Een dag heerlijk verwend worden, wie wil dat nou niet? In Meerlo kwamen drie ondernemende dames op een
heel bijzonder idee. Onder de klinkende naam ’Over The Top’ bedachten zij een arrangement, waarbij verwend
worden, genieten en gezelligheid centraal staan.

ontvangt u tot 30 juni 2012

€ 10,- KORTING
bij aankoop van 2 broeken!
HOOFDSTRAAT 12
HORST

Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

(aan het parkeerterrein)

U vindt de vanBree Store in:
Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

“Het idee voor Over the Top is heel
spontaan ontstaan”, vertelt Loes Peters
van Hipp Haarmode uit Tienray. “Anita
Poels van AP Fotografie zat bij mij in
de kappersstoel en vroeg zich af of we
niet iets samen konden gaan doen.
Een ding was duidelijk: het moest wel
iets opvallends zijn, een beetje over de
top, dus. Van het een kwam het ander
en afgelopen week hebben we met
een groep vriendinnen een succesvolle
proef van Over the Top gedraaid.” Over
the Top is een samenwerkingsverband
tussen Hipp Haarmode uit Tienray en
AP Fotografie en café zaal ´t Brugeind
uit Meerlo. Het arrangement omvat een
workshop visagie, een fotoshoot, een

viergangendiner en een uur gebruik van
een verlengde limousine of Hummer.
“Bij de ontvangst willen we meteen
duidelijk maken waar de dag om draait,
glamour en gezelligheid”, vervolgt
Loes. ”De deelnemers aan Over the Top
worden ontvangen en verwend met
champagne. Vervolgens kunnen ze zich
per verlengde limousine of Hummer
gedurende een uur laten rondrijden.”
Gertie Kleeven van ´t Brugeind:
“Na de ontvangst gaan de deelnemers naar Hipp Haarmode waar ze
een workshop visagie kunnen volgen.
Dan volgt een fotoshoot bij Anita
Poels en de dag wordt in ons restaurant afgesloten met een heerlijk

diner, waarbij de rode loper voor de
speciale gasten wordt uitgerold.”
De initiatiefneemsters van Over the
Top willen met het arrangement iets
bijzonders neerzetten. “We richten ons
op groepen, bijvoorbeeld mensen die
een vrijgezellenfeest willen houden.
Vooralsnog gaan we er vanuit dat vooral
vrouwen zich zullen aanmelden. Voor
de mannen bieden wij een alternatief
voor het visagie-gedeelte. Over the Top
wordt aangeboden vanaf 99 euro en
voor dat geld ben je een aantal uurtjes
zoet en word je flink verwend. Uiteraard
allemaal in een glamourstijl, en dat is
best uitzonderlijk voor Noord-Limburg”,
zegt Loes tot besluit.

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.
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De dorpsraden stellen zich voor

Het moet geen Volendam worden
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 Griendtsveen.

donders goed dat dat niet te realiseren
is. Veel verkeer vanuit Deurne komt
door Griendtsveen en sommige
inwoners ondervinden daar overlast
van. Voorlopig kunnen we er dus alleen
maar van dromen.” Bokkenollen is het
bekendste evenement in Griendtsveen.
Jaarlijks trekt het duizenden toeschou-

wers. “Tijdens Bokkenollen kun je
zien hoe groot de saamhorigheid in
Griendtsveen is. Iedere inwoner maakt
op zijn eigen manier deel uit van het
feest. Een derde helpt mee, een derde
doet mee en een derde kijkt toe. En die
saamhorigheid, daar zijn wij het meest
trots op”, zegt Joke tot besluit.

Nestkastjescontrole
Natuur en Jeugd Horst aan de Maas en Vogelwerkgroep ’t Hökske
organiseren op zondag 13 mei een nestkastjescontrole in Kasteelpark ter
Horst in Horst. Zij gaan dan twee routes van elk 25 kastjes controleren.
De routes beginnen beide bij
’t Zoemhukske in Horst. De ladders
worden geregeld door de organisatie. Iedereen is welkom, ouders
met kinderen of oudere kinderen

alleen. Deskundige mensen van
de Vogelwerkgroep en Natuur en
Jeugd begeleiden het geheel. Start
van de controle is om 10.00 uur bij
’t Zoemhukske.

Rommelmarkt Seta
Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, organiseert tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum haar jaarlijkse rommelmarkt.

Met vier leden heeft Griendtsveen
de kleinste dorpsraad in Horst aan
de Maas. “Maar we bestaan al vanaf
1974”, vertelt raadslid Ton Bukkems.
“En ons mededelingenblad dat
wekelijks verschijnt, is er zelfs al 39
jaar.” Joke Steeghs steekt van wal:
“Op dit moment hebben wij het als
dorpsraad vrij rustig. Dat betekent niet
dat we stil zitten. Door de vermindering van de subsidies zetten wij ons
momenteel vooral in voor de kleinere
verenigingen in ons dorp. Verder houdt
de vergrijzing in ons dorp ons bezig. Wij
zijn druk met de plannen om de oudere
inwoners hier zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Denk daarbij
aan dagopvang en activiteiten speciaal
voor ouderen.” Momenteel staan in
Griendtsveen tien woningen te koop.
“Weet je, iemand die hier wil komen
wonen moet wel mobiel zijn”, vertelt
raadslid Antoon Baltussen. “Voor sommigen is het hier blijkbaar te stil. Een
manier om meer betrokken te raken bij
de gemeenschap is natuurlijk lid worden van een vereniging.” Momenteel

vindt er binnen het dorp op het gebied
van wonen een doorstroming plaats.
Mensen die in een starterswoning
zijn begonnen en inmiddels kinderen
hebben gekregen, verhuizen naar een
grotere woning in het dorp.

Meer starterswoningen
Desalniettemin pleit de dorpsraad voor meer starterswoningen in
Griendtsveen. “Nu is er wel nieuwbouw
gepland, maar op een plek die nogal
gevoelig ligt bij sommige inwoners:
het Barbarabos aan het eind van de
Helenavaart. Wij hebben om voor de
hand liggende redenen als dorpsraad
geen standpunt ingenomen in de discussie met de gemeente”, aldus Joke.
De Griendtsveners zijn er trots op dat ze
nog een eigen school en kerk hebben.
“Gelukkig maar, want door de geïsoleerde ligging zou het ondoenlijk zijn
voor de kinderen om in een ander dorp
naar school te gaan. Wat de overige
voorzieningen betreft, wij hebben het

gemeenschapshuis, een snackbar en
een café. We hebben ooit een servicewinkel opgestart, maar die is door de
concurrentie vanuit Deurne een stille
dood gestorven.” Griendtsveen is in de
loop van de jaren een forensendorp
geworden. “Voor de werkgelegenheid
moet je hier niet komen wonen”, zegt
Joke. ”In het verleden werden wij
in een publicatie een agrarisch dorp
genoemd. Nou, daar klopt dus weinig
van.”
Griendtsveen ligt aan de rand van
de Peel en trekt jaarlijks duizenden
toeristen. Vanuit Deurne wordt het dorp
sterk gepromoot. “Toerisme vinden
we prima”, zegt Antoon Baltussen.
“Maar het moet natuurlijk geen
Volendam worden. Daar zijn wij te klein
voor. Bovendien willen de inwoners de
rust behouden. Met fietsers en wandelaars hebben wij geen problemen.
Maar ze moeten niet met Jeeps door
de Peel gaan crossen.” Een grote wens
van de dorpsraad is een rondweg om
Griendtsveen heen. Martien Mennen,
dorpsraadslid: “We beseffen echter

Deze wordt gehouden in het
clubgebouw Stapvast aan de
Wilhelminastraat in Sevenum, achter
sporthal de Stapakker.
De markt is van 13.00 tot 17.00
uur te bezoeken. De verkoop bij

opbod start om 13.30 uur. Onder
andere antiek, klein meubilair, koper,
glas- en sierwerk, boeken en speelgoed zijn te koop.
Voor meer informatie kijk op
www.ttvseta.nl/rommelmarkt

Pop-Kor’n zoekt
zangtalent
Jeugdpopkoor Pop-Kor’n is op zoek naar jongens en meisjes tussen de
12 en 18 jaar die het leuk vinden om te zingen en op maandagavond vrij
hebben. Zij houden hiervoor open repetities op 14 en 21 mei en 4 juni.
Pop-Kor’n is in augustus 2010
opgericht door Vocalgroup Hoor’s.
Het doel van Pop-Kor’n is om jongeren
ook ná de basisschool te laten zingen.
Pop-Kor’n bestaat uit meiden en
jongens van ongeveer 12 tot en met
17 jaar.
Verschillende keren per jaar
treden ze op in Horst en omgeving.
Pop-Kor’n staat onder leiding van diri-

Phalaenopsis orchidee
kleuren, 2 stelen
stelen, super!
Alle kleuren

gent Kenny Jansen en Minou Verhaeg
is de pianiste van het koor. De open
repetities zijn van 18.30 tot 19.30
uur in ’t Gasthoes in Horst. Op 25 juni
om 19.30 uur heeft Pop-Kor’n een
buitenrepetitie op het Wilhelminaplein
in Horst. Hier is ook hun repertoire te
horen.
Voor vragen, mail naar dorine@
hoors.nl of kijk op www.hoors.nl

p.st.
9,99
9
99

Surfinia hangpot

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

uit eigen kweek
Ø 27 cm, alle kleuren, ook mix
p.st. 9,99

Solanum hangpot

vol bloem en knop
Uit eigen kwekerij, absolute topkwaliteit! p.st. 14,99

Surfinia, hangpetunia, 12 cm pot
Enkel en dubbelbloemig, alle kleuren

Bougainvillea vol bloem!

Struik en stam

p.st.
1,99

5,00
6,99
9,99
1,49
-30%

Aanbiedingen geldig t/m 15 mei 2012 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

altijd

Zondagds!
Dé plantenspecialist van Limburg!
geopen
van 9 tot 17

uur
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Mannenkoor blaast
rozenperk nieuw leven in
Het Grubbenvorster Mannenkoor bestaat komend seizoen 25 jaar. Om dit te vieren heeft het bestuur besloten
het rozenperk bij het Ursulinenklooster geheel te vernieuwen. Het rozenperk, aangelegd door Stichting Parel aan de
Maas, was door gras overwoekerd.

verenigingen 11
Bridgetocht
Bridgeclub Grubbenvorst organiseert voor de dertiende keer de
jaarlijkse bridgetocht in Grubbenvorst. De tocht valt dit jaar op zaterdag
12 mei. Zestig bridgeparen kunnen deze dag meedoen.
Aan deze bridgewedstrijd voor
paren kunnen zowel beginnende
als gevorderde bridgers deelnemen.
Er wordt gebridged in IJssalon Theo
Clevers, café-restaurant De Vonkel,
restaurant De Oosterse Zwaan,

cafetaria JoFri en restaurant De Witte
Dame. De bridgetocht begint om 10.30
uur. De prijsuitreiking vindt om 17.30
uur plaats. Inschrijven kan bij Ruud
Vermaaten op 077 366 24 33 of via
email naar rvermaaten@hotmail.com

Lenteconcert
Gemengd Koor Tienray organiseert op zaterdag 19 mei een lenteconcert in het Parochiehuis in Tienray.
Samen met de gemengde
zangvereniging Erato uit Blitterswijck,
Vocal Connexion uit Sevenum en het

Grubbenvorster Mannenkoor geven
zij vanaf 20.00 uur een concert. De
toegang tot het concert is gratis.

Lezing Kerk in Nood
Stichting Kerk in Nood is op dinsdag 15 mei om 20.00 uur te gast in het
parochiehuis in Sevenum. Zij verzorgt een lezing met als thema Moderne
geloofsgetuigen. Stichting Kerk in Nood helpt Christenen door gebed,
materiële ondersteuning en door het vertellen van hun verhaal.

Jo Strijbosch, Hay van de Pasch en Paul Snijders van het Grubbenvorster Mannenkoor, Servaes Huys,
oud-bestuurslid Stichting Parel aan de Maas en Riek Hermsen en Ruud Meijers van de dorpsraad
Een paar mannen van het mannenkoor hebben de handen uit de
mouwen gestoken. Met wat hulp
van de dorpsraad en gemeentewerken zijn nieuwe rozen geplant die

met hun ivoorkleurige bloemen aan
het begin van het jubileumseizoen
van het mannenkoor zullen bloeien.
Het bloemperk wordt nog afgewerkt
met een taxushaag. De mannen

van het mannenkoor verkopen deze
prachtige rozen op zaterdag 12 mei en
tijdens de pinkstermarkt op het Pastoor
Vullinghsplein voor extra inkomsten
voor hun jubileum.

Natuurfotograﬁe voor kinderen
Werkgroep natuurfotografie van IVN de Maasdorpen organiseert donderdag 17 mei een workshop
natuurfotografie voor kinderen in ‘t Zoemhukske in Horst. Elk kind van 8 tot 12 jaar is welkom.
Het Zoemhukske met bloeiende planten, bijen en vlinders is het jachtterrein voor de jonge fotografen.
Met hun eigen fototoestel leggen ze vast wat er te zien is. In ‘t Zoemhukske worden de foto’s geprojecteerd
en samen met de fotowerkgroep bekeken. Iedere fotograaf mag zijn beste foto uitkiezen en nummer één
krijgt een ereplaats op de website. Kinderen kunnen alleen meedoen onder begeleiding. Aanmelden kan bij
Martha Peeters via 077 398 25 25.

BIJ 2 KRATTEN BRAND 24X30CL GRATIS WINDJACK

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

Maribueno

DRANKENHANDEL

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

WEIJS

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

4,20
Per ﬂespsrij€
s in mei
Doo

€ 20,00

INER
WA3R0SCLT: E€ 10,95
24X

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij
worden vervolgd of onderdrukt of waar
zij in pastorale nood zijn. Kerk in Nood
is een internationale katholieke hulp-

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

organisatie met kantoren in zeventien
landen. Kerk in Nood is 60 jaar geleden
opgericht door ‘spekpater’ Werenfried
van Straaten en geeft jaarlijks steun
aan 5.000 projecten wereldwijd.

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!
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EK-petje voor bezorgers
De bezorgers van gratis nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas ontvangen een uniek EK-petje. Deze zijn beschikbaar gesteld door Petra Geerarts van ’t Winkeltje in Horst.

HALLO Horst aan de Maas heeft
bijna 85 bezorgers in dienst, die door
weer en wind zorgen dat het gratis
nieuwsblad elke week netjes op de
deurmat valt. In samenwerking met
Petra Geerarts van ’t Winkeltje in Horst
kunnen de bezorgers vanaf volgende
maand zorgeloos naar het Europees
Kampioenschap voetbal kijken. “Ik vond
het een leuk initiatief en toen ik daarover werd benaderd, heb ik gelijk mijn
leverancier gebeld en deze EK-petjes
beschikbaar gesteld”, zegt Petra.
Een wenskaart, een klussenkoffer,
een tuinschort, geurkaars of diverse
EK-artikelen: het is een kleine greep uit
het assortiment van ’t Winkeltje aan de

Herstraat in Horst. “Vorig jaar september ben ik hier begonnen en ik probeer
van verschillende winkels de producten
in mijn assortiment samen te brengen”,
aldus Petra. “Het is een eigentijdse en
hele eigen winkel.” Het leukste vindt
Petra het sociale contact dat ze met
haar klanten heeft. “Een praatje maken
hoort erbij, want klanten mogen hier
hun verhaal even doen. Ze moeten zich
hier vooral thuis en gewaardeerd voelen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat mijn producten betaalbaar zijn
voor iedereen”, aldus Petra.
Toen ze vorig jaar begon, zette ze
al haar angsten aan de kant. “Ook al is
het crisis, ben ik geen jonge onderne-

mer meer en heb ik geen idee wat de
uitkomst zal zijn. Ik wilde niet langer
uitstellen en begon mijn eigen winkel.
Het is een kwestie van gewoon doen.”

Shoppen is een
bezigheid
Het is vooral haar eigen persoonlijkheid en creativiteit die Petra in
haar zaak kwijt kan. “Shoppen is een
bezigheid en de winkeliers zijn de
toegevoegde waarde. In dat proces
wil ik verder groeien en leren. Ik ben
een weg ingeslagen, maar ik vind dat
het altijd nog mooier en fijner kan”,
zegt Petra. “Ik lig bijvoorbeeld niet in

Geen wereldrecord voor
dj Svizl
Sven Witt (18) uit Hegelsom begon woensdag 2 mei om 19.00 uur aan een zware taak: het verbreken van het
wereldrecord DJ marathon. Na bijna 108 uur platen draaien moest hij zondagavond 6 mei toch de muziek uitzetten.
De vermoeidheid maakte een einde aan zijn recordpoging.

“Na een verwoede strijd, heeft
onze Sven helaas moeten opgeven.
Bijna 108 uur aan één stuk gedraaid.
Wat een held”, liet De Lange Horst
zondagavond via hun twitteraccount

weten. De jonge dj begon woensdagavond in het café in Horst aan zijn
officiële wereldrecordpoging.
Volgens het Guiness Book of
Records stond het oude record op

120 uur en 19 minuten. “Gezondheid
boven alles. Wij zijn zo ontzettend
trots op deze fantastische poging.
Sven: geniet van je slaap”, aldus de
organisatie.

de loop van het winkelcentrum. Dat
kan ik niet meteen veranderen, dus
mijn klanten zullen een beetje meer
moeite moeten doen.” En die moeite
neemt Petra zelf ook, bijvoorbeeld bij
de aankleding van haar winkel of het
aanpassen van de collectie. “Van de
Paashaas tot en met Sinterklaas. Ze
passeren elk jaar de revue in mijn winkel, maar je zult bij mij in hartje zomer
geen Kerstman aantreffen. Wij moeten
tijdens en niet maanden van tevoren
genieten van een seizoen”, zegt Petra.

Zondag worden alle moeders in
Horst aan de Maas in het zonnetje
gezet. “Ook daarvoor heb ik een breed
assortiment, zoals origineel samengestelde kado’s. Genoeg keus voor
iedereen. Ook voor het aankomende
Europese kampioenschap voetbal kan ik
de liefhebbers goed voor de dag laten
komen, ook de dames. Een leeuwtje
op een hoed, een oranje indianentoog, maar ook poloshirts met de tekst
‘Oranje boven, de rest beneden’. Bij mij
is winkelen een beleving”, aldus Petra.

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
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077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

Moederdag Brunchbuffet
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
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15 VRAGEN aan Judith van Meijel Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Judith van Meijel
20 jaar
Horst
Nederlandse Taal en
Cultuur aan Radboud
Universiteit Nijmegen

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ik kan het me nog heel goed herinneren, ik was een jaar of vier en we
hadden familiedag. We zaten in een
hutje en daaromheen lag water. Aan
de andere kant van dat water lag een
speeltuin waar kinderen aan het spelen
waren. Daar wilde ik ook heen. Het
water was groen bedekt, nu denk ik dat
het algen waren, maar toen dacht ik dat
het gras was dus ik liep er nietsvermoedend op. Dat ging niet helemaal goed
en ik viel dus in het water, terwijl ik niet
kon zwemmen. Ik moest gered worden
en kreeg een veel te grote pyjama aan.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Echte, grote leugens weet ik niet echt,
wel leugentjes om bestwil. Op de
basisschool ging ik wel eens met een
vriendin en onze vriendjes vrij zwemmen. Thuis vertelde ik dan dat we met
de hele klas gingen, zodat ik mocht
gaan. Eenmaal weer thuis vertelde ik
dat opeens de rest niet meer kon, en
dat we dus nog maar met een paar
overgebleven waren.
Welke superkracht zou je willen

hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou mezelf wel willen kunnen teleporteren. Dat ik maar hoef te knippen
met mijn vingers en meteen op de
plaats van bestemming kom. Die kracht
zou ik gebruiken als ik bijvoorbeeld
geen zin heb om naar mijn werk te fietsen of als de treinen vertraging hebben.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Zon, zee, strand en knappe jongens.
Maar met alleen zon ben ik ook al blij.
Waarop ben je het meest trots?
Op de Limburgse records die ik met
zwemmen behaald heb. Ik heb er in totaal vier: 50, 100 en 200 meter rugslag
in het 25 meter bad en de 200 meter
rugslag in het 50 meter bad. Ik heb er
hard voor moeten werken om ze te
behalen, dus ik ben er heel erg blij mee.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Eigenlijk ben ik heel slecht in Engels,
dus als ik liedjes luister, dan luister ik
alleen naar de melodie. Ik vind een
liedje dus leuk omdat het een goede
melodie heeft en het mooi klinkt. Naar
de tekst luister ik eigenlijk niet, omdat
ik het niet goed versta. Nederlandstalige
muziek vind ik niet zo leuk, maar als ik
moet kiezen, dan wordt het Sorry van
Kyteman.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Typische mannendingen, die vrouwen
niet kunnen of horen te doen: voet-

bal kijken met vrienden, bier drinken,
staand plassen, naar vrouwen kijken, in
het openbaar boeren en scheten laten
en met mijn hand in mijn broek zitten.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat zijn er eigenlijk wel meerdere, maar
ik denk vooral het sparen van de Diddlplaatjes. Iedereen kocht dan zo’n blok
met van die schrijfblaadjes, maar erop
schrijven mocht niet, die ging je ruilen.
Ik had zo’n grote klapper, waarin elk
blaadje in een apart hoesje gesorteerd
op kleur zat. Maar ook een modetrend.
Toen ik in de brugklas zat was het in
om een kort rokje met een Schotse ruit
aan te doen. Die combineerde je dan
met felgekleurde, gestreepte, lange
sokken die je tot over je knieën trok. In
die belachelijke kleren liep ik ook een
tijdje rond.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik graag in Griekenland geboren
willen zijn, maar dan wel in de Oudheid,
dat vind ik wel cool. Ik heb er het een
en ander over geleerd en ik zou graag
willen weten hoe het er daadwerkelijk
aan toe ging in die tijd.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Het klinkt heel raar, maar ik denk dat
het mijn studiekeuze is geweest. Ik wist
echt niet wat ik wilde gaan studeren,

had wel een aantal ideeën, maar niets
sprak me aan om voor de rest van mijn
leven te gaan doen. Op school werd er
steeds meer druk op gelegd om snel
een keuze te maken, dus een paar
dagen voor de deadline heb ik in een
opwelling maar gewoon voor de studie
Nederlands gekozen. Ik vond dat wel
een leuk schoolvak en de leraar vond
ik aardig. Uiteindelijk is het een goede
keuze geweest.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik bestel nooit telefonisch eten. Wij
koken altijd zelf, of we gaan het halen.
Maar als ik zou moeten kiezen… Kun je
ook Grieks eten bestellen? Dan zou ik
dat in ieder geval proberen, dat vind ik
echt heerlijk.
Welke angst zou je willen overwinnen?
De angst voor bloederige films. Ik durf
nooit te kijken als er in films gesneden
wordt in iemand, ofzo. Ik kan niet zo
goed tegen bloed, vind het heel vies
om te zien, ik houd daarom altijd mijn
handen voor mijn ogen. Meestal kijk ik
dus naar romantische komedies. Maar
ik zou ook graag andere films willen
kijken, omdat ik denk dat er toch best
goede tussen zitten.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Mijn perfecte dag duurt langer dan 24
uur. Eerst zou ik een beetje uitslapen,
tot half 9 ongeveer. Dan ga ik met mijn
HZPC-vrienden ontbijten, gebruik ik mijn
superkracht en teleporteer ik ons naar
Luxemburg, waar we een wedstrijd
gaan zwemmen. Daarna teleporteer ik
ons weer terug en ga ik met mijn moeder winkelen, want zij sponsort mij nog
af en toe. Samen met mijn vriend ga ik
daarna uit eten bij de Italiaan, de Griek
of we gaan wokken. Tenslotte ga ik de
hele avond Disneyfilms kijken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou in plaats van een trouwring de
naam van mijn toekomstige man willen
laten tatoeëren op de binnenkant van
mijn pols. Maar dan moet ik wel zeker
weten dat mijn vriend en ik bij elkaar
blijven, dus dat zou ik daarom pas doen
als we gaan trouwen, dan kan hij er niet
meer onderuit, haha. En misschien wil ik
er ook wel evengoed een trouwring bij.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over 10 jaar uitziet. Ik
ben heel erg benieuwd wat voor baan
ik dan heb, of ik getrouwd ben, of ik
kinderen heb, waar ik woon en hoe ik er
dan uit zie.

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN
Onze showtuin is 24 uur per dag te bezichtigen!
Tel. (077) 464 17 55 WWW.VANRENGSBESTRATINGEN.NL

Column

Kleine neefjes
worden groot
Van de week werd het me
even flink duidelijk gemaakt:
kleine neefjes worden groot.
Grapjes, daar trappen ze niet
zomaar meer in en op schoot bij
hun grote nicht is er niet meer
snel bij. De pubertijd komt in
zicht, waarbij de interesse in
meisjes met een portie
vrouwelijkheid steeds groter
wordt, dat blijkt.
Afgelopen week vierde mijn
neefje, ruim een kop kleiner (nog
wel) en net op de brugklas, zijn
13e verjaardag. Vlak voordat ik
richting verjaardag ging twijfelde
ik nog even voor de spiegel: plat
of hak? Doe maar gewoon platte
schoenen, het is tenslotte een
verjaardag, torenhoge hakken is
dan ook weer zo overdreven.
Zeker met mijn keuze feliciteerde
ik op mijn platties en met een
dikke zoen mijn neefje en zei al
zijn vriendjes die aanwezig waren
netjes gedag. Nu weet ik wel van
mijn neefje dat hij graag stoer is,
zeker tegenover zijn vrienden
laat hij het liefst zijn meest
stoere kant zien. Ik kan dan ook
zo een aantal verhalen en
onderwerpen verzinnen waar
mijn neefje graag over vertelt,
maar stoer zijn met zijn grote
nicht daar had ik eigenlijk nog
nooit aan gedacht. Ik bedoel, je
kan best veel zeggen, maar eruit
zien als een stoere chick zal me
nooit lukken met m’n kleine
lengte en blonde, lange haren.
Toch wist mijn neefje indruk op
zijn vriendjes te maken met een
verhaal over zijn oudere nicht.
Stoer had hij richting zijn
vriendjes verkondigd dat ik altijd
hele hoge hakken aanhad. Ook
tegen mijn tante had hij duidelijk
gemaakt dat hij hoopte dat ik
met mijn hoge hakken naar zijn
verjaardag zou komen, omdat hij
dat zo mooi vond. Eh... daar had
ik even niet op gerekend. Mijn
kleine, schattige neefje die
hoopte dat ik mijn hoge hakken
aan deed. Ik moest er even aan
wennen, maar vond het ook erg
grappig.
Kleine neefjes worden groot,
dat blijkt maar weer. Nou ja, nu
nog een kop kleiner, maar ik
weet dat daar snel verandering in
zal komen. Toch blijft hij voor
altijd mijn kleine, lieve neefje,
kop kleiner of kop groter.
Mies
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Toelichting op Kunduz-akkoord

Openbare CDA-vergadering in Meerlo
Op maandag 14 mei houdt de CDA-afdeling Horst aan de Maas
haar voorjaars-ledenvergadering in ’t Brugeind in Meerlo. Vanaf 20.30 uur
is deze vergadering openbaar.
Het CDA nodigt alle geïnteresseerden uit om uit eerste hand de totstand-

koming van het Kunduz-Akkoord en
mogelijke uitwerkingen daarvan te
vernemen.
Het CDA-Tweede Kamerlid Raymond

Knops uit Hegelsom zal het een en
ander van dit Akkoord toelichten. Van
20.15 tot 20.30 uur is de inloop en
staat de koffie klaar. Het CDA Horst aan

de Maas hoopt velen geïnteresseerden te mogen begroeten.
Arie Janssen,
Secretaris CDA Horst aan de Maas

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

Ingezonden brief

Ingezonden brief over Megastallen
Wordt het niet eens tijd dat de gemeenteraad van Horst aan de Maas
inziet dat er veel, té veel, twijfels bestaan om de plannen voor de bouw
van megastallen te laten doorgaan? Het kan toch niet zo zijn dat de dames
en heren raadsleden beslissingen nemen die gebaseerd zijn op twijfels?
Twijfels, die geuit zijn door een
instantie die voor de gezondheid

van ons allen dient op te komen.
Twijfels, die al in een veel eer-

der stadium geuit zijn door talloze
deskundigen, die van meet af aan de
raadsleden hebben laten weten van
de bouw van meg astallen af te zien.
Het kan toch óók niet zo zijn dat deze
raadsleden meer waarde hechten aan
het commerciële gewin nú dan aan een

gezonde toekomst van hun eigen en
onze kinderen?
Afwachten totdat …….(volgens
de GGD) kan toch niet serieus genomen worden? Ik heb altijd geleerd
dat voorkomen beter is dan genezen en dat is tot nu toe nog steeds

uitgekomen. Gemeenteraad, laat uw
gezonde verstand prevaleren want
dáár bent u voor gekozen!
N. Jacobs,
Grubbenvorst

lijk van de veroorzaker van de allergie
is het heel aanbevelenswaardig honing
bij plaatselijke imkers te kopen. Zij weten ook dat als je buitenlandse honing,
uit bijvoorbeeld Cuba koopt, deze verhit
wordt om het kristalliseren tegen te
gaan. Maar boven 45 graden worden
enzymen gedood en als er bovendien
suiker aan de bijen is gevoerd, is deze
honing van inferieure kwaliteit. Het is

ook zo dat honing bacteriedodend
werkt. Bij moeilijk helende wonden
wordt er tegenwoordig een zalf gebruikt waarin honing zit. Derhalve wat
Ans en Henk uit Melderslo beweren,
draagt mijn goedkeuring. Maar ja,
Henk was ook een goede leerling op
de champignonschool en ik had dan
ook niet anders verwacht.
Peter Rechsteiner, Horst

Ingezonden brief

Lezersreactie, artikel in HALLO d.d. 3 mei

Hooikoorts en honing

Als ik iets over bijen lees, ben ik alert: klopt het wel allemaal wat ze
zeggen? Als 15-jarige gaf ik in Zeist al les in de bijenhouderij. Ik werkte op
het toenmalige proefstation Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek en was de
eerste in Nederland die kunstmatige inseminatie toepaste bij het veredelen van bijenrassen. Ik had ook een bevruchtingsstation op Ameland en bij
Austerlitz. Maar dat is lang geleden. Nu is Henk geen onbekende en wat ze
vertellen is waar.
Honing, mits van goede kwaliteit
en uit de regio, is geschikt om te ge-

bruiken als men een allergie heeft voor
bloesems. Met andere woorden, ie-

mand die allergisch is voor bijvoorbeeld
de Ambrosiaplant, afkomstig uit zuidelijke landen en hier middels vogelzaad
geïmporteerd en die veel problemen
kan geven in het najaar bij gevoelige
mensen, zal niet geholpen worden door
het nuttigen van welke honingsoort
dan ook. Maar een voorjaarsallergie
door pollen van els en wilg kan wel
verholpen worden. Derhalve, afhanke-

Ingezonden brief

Gemeente Horst aan de Maas voor de rechter
Donderdag 3 mei stonden drie ambtenaren namens Gemeente Horst
aan de Maas voor de bestuursrechter in Roermond. Behoud de Parel eist
dat de gemeente handhavend optreedt tegen een varkensbedrijf aan de
Laagheide in Grubbenvorst.
Het bedrijf is al jaren in overtreding door 6.500 varkens te
houden in plaats van de 1.750 die
volgens de huidige eisen mogen
worden gehouden. Behoud de Parel

heeft al een verzoek tot handhaving
gedaan en vindt dat het bedrijf volledig moet voldoen aan de huidige
eisen en anders haar activiteiten moet
inkrimpen.

De burgemeester is het hier als
hoofd handhaving niet mee eens. Het
overtreden van de wet wordt door
de gemeente door de vingers gezien
omdat het bedrijf onderdeel uit moet
gaan maken van het NGB. Behoud de
Parel vindt dit niet juist, omdat alle
intensieve veehouderijen zich aan de
wet moeten houden, wat de plannen
voor de toekomst ook zijn.

passende

De huidige stallen zouden al
aangepast moeten en kunnen zijn.
Dit was al in 2004 bekend. Dat dit niet
gebeurt is pure concurrentievervalsing
ten opzichte van collega-varkenshouders. Ten gevolge hiervan stoot het
bedrijf 7.000 kilo ammoniak per jaar
teveel uit en geeft het extra stankoverlast en stofuitstoot. Om een vergelijking te maken met het verkeer: zou

géén bekeuring worden uitgedeeld
aan iemand die met 185 kilometer
per uur door de bebouwde kom rijdt?
Wie kan nou zoiets door de vingers
zien?
Uitspraak in deze zaak volgt.
Voor meer informatie: zie
www.behouddeparel.nl
André Vollenberg,
voorzitter Behoud de Parel.
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Columnist Cactus stopt
Columnist Henk Roenhorst uit Horst stopt per direct met zijn column
Cactus in dit nieuwsblad. Zijn column wordt vervangen door de columns van
D!irk en What Else, beide geschreven door de redactie.
Henk Roenhorst geeft aan dat
hij wegens persoonlijke omstandigheden een paar stappen terug
moet doen. “Een column schrijven
vind ik het leukste dat er is, maar
helaas kost het me op dit moment

teveel energie om hiermee verder
te gaan”, aldus Henk. Hij schreef en
publiceerde vanaf de eerste editie
van HALLO Horst aan de Maas op 24
september 2009. “Het is jammer om
na zo’n lange tijd afscheid te nemen

van deze column. Henk stak er veel
tijd en energie in om steeds weer
een nieuwe column te schrijven. Maar
als dat niet meer lukt, dan houdt
het natuurlijk op”, aldus hoofdredacteur Herman van Aalst in een eerste
reactie. Eric van Kempen, uitgever en
directeur van Kempen Communicatie
zegt: “Erg jammer dat we afscheid
moeten nemen van Henk en zijn

column Cactus. Zoals Henk in zijn
allereerste column voor HALLO schreef,
‘Een cactus is een zeer stekelachtige
plant. Maar een cactus kan ook mooie
bloemen krijgen die een lust zijn voor
het oog.’ zo hebben we hem ook
leren kennen. Een kritische blik op
zaken in Horst aan de Maas die op een
prachtige manier door hem werden
beschreven.”

Bespreking Poll week 17

Een olifant op het schoolplein moet kunnen
Een krappe minderheid, 44%, was het eens met deze stelling. Een meerderheid, 56% was het niet eens. Zij vonden dat een olifant op het schoolplein echt
onzin is. De stelling werd voorgelegd naar aanleiding van een examenstunt
op het Dendron College. Drie leerlingen hadden een stunt bedacht waarbij
zij het schoolplein wilden laten ombouwen tot een circus, inclusief olifant.
De leerlingen dachten dat, omdat hun stunt buiten en tijdens de pauze was,
deze wel goedgekeurd zou worden. De directie gaf aan dat voor examenfeesten

de Slotdag in het leven is geroepen om excessen en calamiteiten te voorkomen.
Buiten het aspect dat het een leuke grap zou kunnen zijn, werden veiligheid en diervriendelijkheid ter discussie gesteld. Felix van Haren uit Horst
reageert op de stelling: “Met dieren ga ja niet sollen, ook niet in een stuntje!”
Meerdere mensen waren het hiermee eens. Hoe creatief bedacht het misschien
ook is, het ziet er voorlopig niet naar uit dat de leerlingen van het Dendron
olifanten mee naar school mogen nemen.

Ik stel een deel van mijn huis beschikbaar voor
een arbeidsmigrant
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Iedereen in Nederland heeft recht op fatsoenlijke huisvesting. Dat geldt
ook voor hen, die hier voor kortere of langere tijd vanuit het buitenland komen
werken. De ene arbeidsmigrant koopt of huurt een huis, de ander verblijft in een
hotel. Maar voor een grote groep is de caravan of een overbevolkte slaapkamer
de tijdelijke behuizing. Gebrek aan privacy en hygiëne kunnen daarmee gepaard
gaan. Nog afgezien van gevaarlijke situaties, die kunnen ontstaan wanneer
teveel mensen in een te kleine ruimte worden ondergebracht.
Op allerlei fronten wordt gewerkt aan plannen om de huisvesting
van arbeidsmigranten te verbeteren. Maar de vraag is of dat toereikend

is voor nu en de nabije toekomst. Er is al een krapte op de woningmarkt.
De arbeidsmigranten, die zich voor langere tijd in Horst aan de Maas willen
vestigen moeten zich inschrijven in het bevolkingsregister en vervolgens
keurig aansluiten bij de lange rij woningzoekenden. Fatsoenlijke huisvesting
is niet alleen een probleem voor arbeidsmigranten. Ook veel jongeren,
gezinnen en ouderen zoeken een betaalbare en passende woning. Wellicht
komt het zo ver dat een beroep gedaan wordt op particuliere huizenbezitters
om een deel van de woning beschikbaar te stellen voor woningzoekenden.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Promotie mag niet ten koste gaan van informatievoorzieningen > eens 88% oneens 12%

Een bril met
verwisselbare veren?
Elke dag anders!

WWW.BELLINGER.DK

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei hebben wij de
volledige nieuwe Kamaeleon collectie in huis.

Woonwerkverkeerd?
Wij leven in een vreemd
land en in een vreemde tijd.
Op alle niveaus wordt
geschermd met recessie en
crisis. Massaal houden
consumenten de hand op de
knip. Bedrijven durven niet te
investeren en extraatjes zitten
er niet meer aan.
Maar zijn we somber
gestemd? Nee. Verpaupert de
maatschappij? Nauwelijks. En
zitten we allemaal thuis op de
bank bang voor onze baan te
zijn? Nee. Sterker nog, er is grote
vraag naar arbeidskrachten.
In de agrarische sector en de
techniek. In de zorg en de
transportwereld. Ook in Horst
aan de Maas. Of beter gezegd:
vooral in Horst aan de Maas.
Ruim 2.500 arbeidsmigranten
werken op het land, in de kassen
en in de werkplaatsen.
Dus worden er plannen gesmeed
voor integratie en betere
huisvesting voor arbeidsmigranten. Prima.
Maar hoe zit het dan met de
600 werklozen die in onze
gemeente thuis zitten en leven
van een uitkering? Waarom
komen zij de deur niet uit om
aan het werk te gaan? Hoe zit
het met regionale plannen om
ook deze mensen een kans op
de arbeidsmarkt te geven? En
wanneer komt de minister deze
kant op om deze groep uit de
samenleving een hart onder de
riem te steken? Voor de verschillende politieke partijen is dit de
kans om zich te onderscheiden.
Gelijke monniken, gelijke
kappen. Want zodra de mensen
met een uitkering aan het werk
kunnen, zodat ze een nieuw
leven op kunnen bouwen en een
positieve bijdrage kunnen
leveren aan het sociale beeld
van Horst aan de Maas mogen
we ons terecht op de borst slaan.
Dan kunnen we laten zien wat
wij als regio in huis hebben. Met
de verkiezingen in het vooruitzicht is dit het moment om
iedereen die in Horst aan de
Maas wil werken of wonen een
kans te bieden op een betere
plek op de sociale ladder. Wie
durft de eerste paal te slaan?
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Raadsvergadering 15 mei

Raad controleert
jaarrekening 2011
Op dinsdag 15 mei 2012 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
• Bestemmingsplan Vrouwboomweg, Horst
• Bestemmingsplan Aardgastransportleiding
• Subsidie Jeugdhuis Hegelsom
• Cultuurnota
• Sportbeleid HadM 2012-2016
• Opzet evaluatie afvalinzamelsysteem
• Regionale woonvisie
• Bouwverordening 2012
• Fondsvorming Intensieve Veehouderij

• Maasveren
Limburg-Noord
• Jaarrekening 2011
Het college van B&W legt over het begrotingsjaar 2011 verantwoording af aan de
raad over het gevoerde bestuur. Het voorstel
aan de raad is om de programmarekening
2011 vast te stellen en in te stemmen met de
projectenrapportage.
• Bestemmingsplan De Zumpel Kloosterstraat - Julianastraat, Grubbenvorst
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 15 mei 2012
vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Bezoek eens
de markt
in Horst of
Sevenum
Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot
12.00 uur is er een markt in het
centrum van Horst.
In de zomermaanden, van 15 mei tot en
met 18 september, is deze markt van
09.00 tot 13.00 uur.
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur is er een markt in het centrum
van Sevenum.

Wijziging afvalinzameling tijdens
Hemelvaartsdag en Pinksteren
De keukenafvalinzameling op
Hemelvaartsdag (17 mei) komt te vervallen.
De inzameling van de andere drie stromen
(plastic, blik- en drankverpakkingen en restafval)
van donderdag 17 mei wordt verplaatst naar
zaterdag 19 mei a.s..
Dit laatste heeft betrekking op route 5
(Hegelsom en Horst-Zuid).

De keukenafvalinzameling op
2e Pinksterdag komt te vervallen.
De inzameling van de andere drie stromen
(plastic, blik- en drankverpakkingen en restafval) van maandag 28 mei wordt verplaatst naar
zaterdag 26 mei a.s..
Dit laatste heeft betrekking op route 1 (America,
Griendtsveen en Horst-Noord).

Gemeentehuis en gemeentewerken gesloten
Op Hemelvaartsdag 17 mei en vrijdag 18
mei zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten.
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
Deze sluitingen hebben geen gevolgen voor
de geplande huwelijken.

Omdat de kinderbijschrijving in het paspoort vervalt zien we de laatste tijd een flinke stijging
van het aantal aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. Gekoppeld aan de jaarlijks terugkerende
‘mei-piek’ bij de aanvragen van reisdocumenten betekent dit dat de aanvragen niet binnen de
normale tijd afgehandeld kunnen worden. Overigens ziet het er naar uit dat de inmiddels
ingediende aanvragen nog wel vóór 30 juni (start zomervakantie) afgehandeld kunnen worden.
Vanaf 26 juni vervalt de bijschrijving van
kinderen in het paspoort van hun ouders. In
totaal gaat het om 2400 kinderen die na 26 juni
niet meer over een reisdocument beschikken.
Inmiddels hebben al ongeveer 1600 van deze
kinderen al een nieuw paspoort of ID-kaart
aangevraagd. Zowel gemeente als het Rijk hebben de afgelopen periode uitgebreid campagne
gevoerd om de betrokkenen er op te wijzen dat
de kinderbijschrijving vervalt en blijkbaar heeft
dit zijn vruchten afgeworpen.
Voor de overige 800 kinderen geldt dat zij waarschijnlijk geen nieuw reisdocument kunnen krijgen vóór 20 juni, maar mogelijk hebben ze deze
ook niet nodig. Het is sinds woensdag 9 mei niet
meer mogelijk om spoedaanvragen in te dienen
voor kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden
die bijgeschreven staan in een paspoort dat pas
op of na 1 juli 2012 verloopt.
Het zal duidelijk zijn dat de aflevering van paspoorten en Identiteitskaarten in bovenstaande
gevallen later plaats vindt dan binnen de reguliere vijf werkdagen. Op www.horstaandemaas.
nl wordt dagelijks bijgehouden welke documenten afgehaald kunnen worden.
De ‘normale’ aanvragen van nieuwe reisdocumenten (dus zonder dat er sprake is van een
kinderbijschrijving) kunnen tot nu toe overigens

nog binnen de normale termijn afgehandeld
worden. Dit betekent dat de papieren maximaal
vijf werkdagen na aanvraag afgehaald kunnen
worden. In verband met de te verwachtte zomerdrukte is het mogelijk dat hier de komende
tijd ook langere wachttijden kunnen gaan
gelden. Wat dit betreft worden sinds woensdag
9 mei alleen nog ‘normale’ aanvragen behandeld waarvan de geldigheid binnen een maand
verloopt. De gemeente zet extra mensen in om
de drukte bij de loketten zoveel mogelijk in te
perken. De afhandeling van de reisdocumenten
gebeurt echter centraal en dat betekent dat de
gemeente hier geen invloed op uit kan oefenen.
Om de aanvragen voor een nieuw paspoort of
Nederlandse identiteitskaart te kunnen verwerken gelden er ook extra openstellingen voor de
balies van Burgerzaken. In april zijn de balies
van Burgerzaken al drie avonden extra open
geweest en in juni volgen er nog een keer vier
extra avondopenstellingen:
• donderdag 7 juni
• donderdag 14 juni
• donderdag 21 juni
• donderdag 28 juni
Meer informatie: team Burgerzaken (tel. 077
477 97 77 of burgerzaken@horstaandemaas.nl)

Inzameling klein chemisch afval
In diverse kernen staat nog een inzamelronde klein chemisch afval gepland.
Kijk voor het schema: www.horstaandemaas.nl

Maatschappelijke-bijdrageregelingen
vervangen oude regelingen!
Met ingang van 1 januari 2012 heeft de
gemeente Horst aan de Maas twee nieuwe
bijdrageregeling t.w.:
• de bijdrageregeling sport- cultuur en schoolbijdragen voor kinderen, en
• de bijdrageregeling sport- cultuur en
maatschappelijke bijdrage voor ouderen en
volwassenen.
Deze beide nieuwe regelingen vervangen
de bijdrageregeling voor Sociaal Culturele
en Educatieve Activiteiten, SCEA (voor de
voormalige gemeenten Horst aan de Maas en
Meerlo-Wanssum en de Reductieregeling (voor
de voormalige gemeente Sevenum).
Voor welke kosten kan een bijdrage worden
verstrekt?
Sport- cultuur en schoolbijdragen kinderen:
• Kosten van schoolactiviteiten ten behoeve
van schoolgaande kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar, voor zover deze niet op basis
van een rijksregeling worden vergoed, zoals:
schoolmateriaalkosten, vrijwillige schoolbijdragen onderwijs, schoolreisjes en excursies.
• Kosten van sportieve en culturele activiteiten
van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
zoals: lidmaatschapskosten van een sportieve, culturele- of jeugdvereniging en

bijkomende kosten (sportkleding of
-materiaal, uniform, muziekinstrument e.d.),
entreegelden tot culturele activiteiten (film,
concert, museum e.d.).
Sport- cultuur en maatschappelijke bijdragen
ouderen en volwassenen:
• Kosten van sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de
aanvrager zoals: lidmaatschapskosten van
een sportieve- of culturele vereniging en bijkomende kosten (sportkleding of -materiaal,
uniform, muziekinstrument e.d.), entreegelden
tot culturele activiteiten (film, concert,
museum e.d.) en kosten van maatschappelijke activiteiten (lidmaatschap ouderenvereniging, cursussen e.d.).
Informatie over de hoogte van de bijdragen en
de voorwaarden om aanspraak te maken op
de maatschappelijke bijdrageregelingen kunt u
vinden op www.horstaandemaas.nl.
Aanvragen:
Om een bijdrage aan te vragen kunt u een
aanvraagformulier opvragen bij de gemeente
Horst aan de Maas. U krijgt na het indienen van
uw aanvraag zo snel mogelijk bericht of in u
aanmerking komt voor een bijdrage.
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Toeristisch Platform Horst aan de Maas
Toeristisch Platform is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium. “Het
Toeristisch Platform Horst aan de Maas is een vereniging van zo’n tachtig recreatieve bedrijven uit de gemeente
Horst aan de Maas. Het Platform werkt samen met haar leden aan de promotie van het toeristisch recreatief aanbod
in de gemeente.” Aan het woord is Jeske van Gerven, coördinator van Toeristisch Platform Horst aan de Maas.
“Horst aan de Maas is een gemeente die ontzettend veel te bieden
heeft voor toeristen. De mooie natuur,
de vele fiets- en wandelroutes, de
musea en attractieparken zijn slechts
een kleine greep uit het aanbod op gebied van toerisme in onze gemeente”,

vertelt Jeske. “Eén van de nieuwe thema’s in dit Floriadejaar is ‘De boer op
in Horst aan de Maas’. Speciaal voor de
Floriade heeft de gemeente elf leuke
thema-arrangementen samengesteld
die toeristen kennis laten maken met
de bloem- en boomteelt, glastuinbouw,

akkerbouw en veehouderij”, zegt Jeske
van Gerven. “Ook kan men door middel
van i-punten informatie opzoeken over
onder andere diverse activiteiten die
in de regio worden georganiseerd. Via
de i-punten kunnen de mensen gratis
fiets- en wandelroutes uitprinten.”

Trotse deelnemer
Op de vraag wat de verwachtingen zijn bij deelname aan het Floriade
Podium, zegt Jeske: “We hopen dat de
eigen inwoners, die natuurlijk al weten
dat ze in een prachtige regio wonen,
hieraan nog eens extra herinnerd
worden bij het zien van de stand.
Daarbij zullen toeristen die de streek
nog niet kennen zeker geprikkeld
worden om ook na het Floriadejaar
de regio te bezoeken.” Buiten het

Floriadeconcert BMBM
Het Jeugdorkest BMBM verzorgt op Moederdag, zondag 13 mei,
een optreden op de Floriade in Venlo. Zij spelen van 16.00 tot 18.00
uur een gevarieerd muziekprogramma op de speelplek bij de
Innovatoren.
Jeugdorkest BMBM bestaat uit jeugdige muzikanten uit Broekhuizen,
Maashees, Broekhuizenvorst en Melderslo. Het orkest staat onder leiding
van Johan Smeulders en telt momenteel ongeveer 40 muzikanten.

Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium wordt het toeristische
aanbod van de gemeente ook
gepresenteerd in de Sint Janshoeve
met een uitgebreide tentoonstelling.
Diverse fietsroutes, streekproduc-

ten en highlights van de omgeving
komen in de boerderij aan bod. Voor
meer informatie over Horst aan de
Maas Ondernemend en het Toeristisch
Platform Horst aan de Maas, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl

FLORIADEAGENDA
Zondag 13 mei

Woensdag 16 mei

Jeugdorkest BMBM

Fanfare Eendracht Meerlo

Broekhuizen, Melderslo, Broekhuizenvorst en
Maashees

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Bekendmakingen

Zaterdag 12 mei gesloten.
In verband met zwemwedstrijden zijn wij zaterdag 12 mei gesloten voor recreatief zwemmen.
Hemelvaartsdag 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.
Maandagavond van 20.30 tot 21.15 uur.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur.
Kosten 4,35 euro per les.
Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077-4779725 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

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.
America
Zwarte Plakweg 38a
Jacob Poelsweg 8a
Evertsoord
Drie Kooienweg 30
Griendtsveen
Apostelweg 12
Lavendellaan 26
Grubbenvorst
Kloosterstraat 33
Horsterweg 51
Witveldweg 55 en 60
Horst
Vrouwboomweg 30
Melatenweg 21
Meterikseweg 102
Groenewoudstraat 4
Lottum
Grimmelsweg 1B

Hombergerweg 15
Meerlo
Bergsboslaan 7 en 16
Melderslo
Herenbosweg 35
Meterik
Crommentuijnstraat 57
Sevenum
Maasbreeseweg / Den Eigen
Venloseweg 53
Grubbenvorsterweg 66
Venloseweg 38
Tienray
Bernadettelaan en Pastoor Dinckelsstraat
Horst aan de Maas
Vaststelling beleidsregels bijzondere bijstand

Op vrijdag 4 mei werden in het kader van
de Nationale Dodenherdenking door
burgemeester Van Rooij en wethouder
Van Rensch bloemen gelegd bij de
oorlogsmonumenten in America, Sevenum,
Grubbenvorst, Broekhuizenvorst en
Broekhuizen.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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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.

Ger van Rens
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Trotse wegenbouwer
“Zeer afwisselend werk dat me
veel voldoening geeft. Ik vervoer
bouwgrondstoffen voor de wegenbouw
waarbij je moet denken aan zand,
(straat)stenen en korrelmix. Dit laatste,
korrelmix, wordt vaak als funderingsmateriaal toegepast in de wegenbouw
en bestaat uit baksteen- en betonpuin”,
aldus Van Rens. Wanneer een weg
gereed is en opengesteld wordt voor
het verkeer, is Ger trots dat hij daar aan
meegewerkt heeft. Eenmaal weer thuis
van zijn werk, is het weer voetbal dat
de klok slaat in huize Van Rens.

Deze week wordt de 47-jarige Ger van Rens uit Horst geplukt. Ger is
getrouwd met Thea (45) en samen hebben ze drie kinderen. Anouk is 14,
Rick 13 en Alex is 11 jaar oud. Het gezin heeft één grote passie: voetbal.

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.

Elk weekend voetbal
Ger was zelf als keeper actief
in de voetballerij maar moest door
blessures aan zijn rug en schouder
stoppen. Zijn grote voorbeeld in de
keeperswereld is Frans Hoek. “Daar heb
ik lang geleden eens les van gehad.
Man, dat is een wereldspeler wat
keeperstrainingen aangaat. Hoek was
keeperstrainer en voormalig keeper bij
topclubs als Ajax, Barcelona, Bayern
München en diverse nationale teams.
Hoek ontwikkelt nog steeds cursussen
en instructiemateriaal voor keepers die
erkend zijn door de KNVB, UEFA en de
FIFA”, zegt Van Rens. Bij Wittenhorst
is Ger leider van twee jongensteams,

Asperge
veloute soep
(Aspergesoep voor 4 personen)
Benodigdheden:
· 300 gram asperges
· 0,75 liter kippenbouillon
· halve theelepel suiker
· zout en versgemalen peper
· 30 gram boter
· 30 gram bloem
· halve dl slagroom
Bereiding:
· maak de asperges schoon en snijd
ze in stukjes;
· kook de aspergestukjes in de
bouillon samen met de suiker in
20 minuten gaar;
· zeef het kookvocht en houd de
aspergestukjes apart;
· smelt de boter in een pan en roer
de bloem, er ontstaat een roux.
Laat deze twee minuten zachtjes
pruttelen;
· schenk al roerend het kookvocht
bij de roux;
· voeg de aspergestukjes toe en laat
deze vijf minuten doorkoken;
· klop 1 eierdooier los met een
halve deciliter slagroom;
· roer twee deciliter van de aspergesoep beetje voor beetje bij het
eimengsel;
· schenk het al roerend terug door
de soep;
· laat de soep nog even door
verwarmen maar laat het niet
meer koken.

Beroepsmatig is Ger van Rens
kraanmachinist en vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf in Baarlo dat
werkzaamheden in de wegenbouw
uitvoert.

Wie Ger van Rens wil spreken, kan
zich het beste naar de voetbalvelden
van Wittenhorst in Horst begeven. De
kans is groot dat hij op de ‘heilige’
grasmat van de oranjehemden te
vinden is. Een opmerkelijke liefde voor
de Horster voetbalclub, want Ger is in
Melderslo geboren. Hier woonde hij

tot zijn 18e. Echtgenote Thea is ook
niet in Horst geboren maar in Meterik.
Het gezin woont nu bijna dertig jaar in
Horst en hebben het er prima naar hun
zin. Voetbal speelt ook een belangrijke
rol in het leven van dochter Anouk,
die bij de meiden B1 van Wittenhorst
voetbalt.

PUZZEL

trainer en coach van de meisjesteams
en daarnaast keeperstrainer dames 1
en 2. “Bij de dames doe ik dat samen
met Bram Bouten.” Minimaal tien uur
per week is hij op de voetbalvelden
van Wittenhorst te vinden. Ook
echtgenote Thea is trouw supporter van
dochter Anouk. Omdat de jeugdwedstrijden meestal op zaterdag worden
gespeeld, besteden Ger en Thea de
zondagmiddag aan het eerste elftal
van Wittenhorst. “Maar denk nou niet
dat ik geen andere hobby’s heb. Ik klus
graag en draai mijn hand niet om voor
een kleine verbouwing in huis”, zegt
Ger over de klussen, die hij samen met
Thea doet.

Goed wonen in Horst
Het mooiste plekje in Horst is
eigenlijk geen verrassing meer. Dat
is de ‘Moelbaerenbos’ bij de velden
van Wittenhorst. “We wonen overal
dichtbij, op loopafstand, dus laat Horst
maar blijven zoals het nu is”, aldus Van
Rens. Thuis voor de buis is Eredivisie
Live zijn favoriete zender. Een film
met Clint Eastwood of Steven Seagal
doet het volgens Ger ook goed. Ik hou
van Holland vindt hij zonde van de
tijd en slaapverwekkend. “En als ik
slaap, mag je me midden in de nacht
wakker maken voor een goed bord
erwtensoep of voor een lekker ijs”,
lacht hij. Uitgaan doen Ger en Thea niet
meer. “Dat laten we liever over aan de
jeugd”, is het antwoord. Ger van Rens
leeft voor het voetbal. Voetbal is Ger
van Rens.

echt smullen
met Moederdag

lambada, elianny
, darselect,
elsanta, figaro, sals
a

Moederdagaanbi

3 zoete smaken v

eding:

oor € 5,00

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Rund schnitzel
Cordon bleu
Hausmacher leverworst
Kipfilet met bospaddestoelen

€ 1,95
100 gram € 1,25
100 gram € 1,25
100 gram € 1,65
100 gram

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

sport 19

10
05

Masterkampioenschappen

HZPC op dreef

Linda Smulders Limburgs
kampioen

Door: Mariëlle Martens
Enkele zwemmers van zwemvereniging HZPC namen zaterdag 5 en
Door: Ruiterclub Wittenhorst
zondag 6 mei deel aan de Nederlandse masterkampioenschappen zwemmen
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei werden in Castenray de samengestelde wedstrijden (SGW) van Noord-Limburg
in Eindhoven. Judith van Meijel, Jannie Janssen, Stefan Kranenbroek en
verreden. Deze wedstrijden werden dat ook aangemerkt als het Regiokampioenschap van Limburg.
Dennis Brouwers behaalden daarbij persoonlijke en Nederlandse masterrecords en verscherpten een Limburgs record.

Judith van Meijel zwom voor het
eerst bij de categorie 20+ en behaalde
twee keer goud op de 200 meter
rugslag, een Nederlands Masterrecord,
en op de estafette: vier keer 100
meter wisselslag gemengd. Daarnaast
pakte ze het zilver op de 200 meter
wisselslag. Op de 200 meter rugcrawl
verbeterde Judith het Limburgs record
dat vanaf 1975 op naam van Willeke
Peters stond.
Dennis Brouwers (30+) wilde graag
zijn prestaties van vorig jaar evenaren.
En dat lukte. In een spannende race op
de 200 meter rugcrawl zwom ook hij
een nieuw Nederlands masterrecord.
Hij won ook goud op de 100 meter

rugslag en met de estafetteploeg. De
gouden medaille op de 100 meter
rugcrawl was onverwacht, maar zeker
verdiend na een spannende race tegen
Mark Spijkerboer.
Stefan Kranenbroek, ook in de
30+ categorie, werd ook eerste met
de estafette: vier keer 100 meter wisselslag gemengd, tweede op de 200
meter vrije slag, en derde op de 50
meter vlinderslag en op de 100 meter
vrije slag. Jannie Janssen (20+) heeft
naast haar eerste plek in de estafette
ook persoonlijke tijdsverbeteringen
genoteerd. De estafetteploeg (100+)
heeft samen nog een Nederlands masterrecord gezwommen.

Sparta ’18 herpakt
in tweede helft
Door: Bobby Minten
In een wedstrijd die door Egchel moest worden gewonnen, behield
voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum de ongeslagen status in 2012. Sterker
nog, dit hele seizoen morste Sparta geen enkel punt op ´gewoon´ gras.

Van Ruiterclub Wittenhorst waren
veel helpers actief om het geheel in
goede banen te leiden, maar ook de
eventing-combinaties deden mee aan
deze wedstrijd. Het was vooral Linda
Smulders uit Horst die van zich liet

horen. Linda deed mee aan de CIC*wedstrijd, de hoogste klasse die dat
weekend verreden werd. Ze behaalde
in deze klasse een achtste prijs en
was daarmee de best presterende
Limburgse combinatie. Dit betekent dat

Linda Smulders met haar paard O’Neill
S regiokampioen van Limburg werden.
De overige combinaties van Wittenhorst
behaalden geen prijs. Lidwien Rutten
van ruiterclub De Pijts uit Grubbenvorst
werd derde in de klasse B met Vladimir.

Galaxy S Advance
e
• Android 2.3 besturingssysteem
• 4 Inch Super AMOLED scherm
• 5 megapixel camera

in combinatie met:
2-jarig Smart Plus 170 + Onbeperkt
Internet Voordeelbundel
nu de 1e 9 maanden
van € 34,90 pmnd
voor € 17,44 pmnd

Gratis

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
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Wat is er mooier dan je moeder verrassen
voor moederdag met een mooie fietstas of
een nieuwe fiets!

In de eerste helft van de wedstrijd
speelden de mannen van Sparta ’18
bijzonder slecht. Egchel stond compact en gokte op de fouten die Sparta
maakte. Deze fouten kwamen veelvuldig voor, waarna de thuisclub er snel
uit kon komen. Dat het bij rust 1-0 voor
Egchel stond, was ook zeer terecht. Het
balverlies van Sparta zorgde ervoor dat
Egchel op links door kon komen. Hier
kwam een voorzet uit, die door Egchel
werd verzilverd.
In de tweede helft van de wedstrijd

kwam er een totaal ander Sparta uit de
kleedkamer. Met veel meer concentratie en overtuiging werd de aanval
gezocht en zo ontstonden er goede
kansen. Ruud van der Sterren zorgde
voor de gelijkmaker uit een rebound.
Het laatste doelpunt dit seizoen werd
gemaakt door Erik Minten, die ook
zijn eerste doelpunt van dit seizoen
maakte. Sparta miste nog een paar
goede kansen, maar de 2-1 winst,
vooral gezien de tweede helft was
terecht. (Foto: Sjaak Verstegen)

Je vindt leuke aanbiedingen voor hippe
fietstassen en we bieden dit jaar een leuke
collectie aan van moderne fietsen.
Vanaf dit najaar openen wij een tweewieler
winkel in de Kloosterstaat in Horst. Vanaf
dan bent u ook daar van harte welkom!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl
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Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Verse cordon bleus
3 stuks € 5.50

Varkenspoulet hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Te koop bij inschrijving:

Vrijstaand woonhuis
op unieke locatie en ruime kavel

OPEN HUIS

ei 2012
zaterdag 12 m
.00 uur
van 13.30 – 15

RKSV Griendtsveen pakt
periodetitel
Door: Yvonne Trip
Op de laatste speeldag van de competitie heeft RKSV Griendtsveen zich met een overwinning op RKDSO uit
Lomm verzekerd van de periodetitel en eindigt het op een tweede plaats in de 6e klasse D. Griendtsveen mag nu
samen met SV Lottum en Olympia Boys uit Ommel gaan strijden om promotie naar de 5e klasse.
Griendtsveen kreeg zondag in eigen
huis tegen RKDSO al snel de beste
mogelijkheden. Het was vandaag de
betere ploeg. Maar zoals dikwijls dit
seizoen zijn er veel kansen maar duurt
het lang voordat er goals uit de kansen
komen. RKDSO daarentegen scoorde
meteen uit hun eerste kans, 0-1.
Lang kon de club uit Lomm echter
niet genieten van de voorsprong.
Toon van Veggel gaf de bal aan Rob
van Grunsven die hem op zijn beurt
aan Daan Mennen gaf. Die laatste

kon de stand weer gelijktrekken, 1-1.
Vervolgens kreeg Toon van Veggel
een superkans: hij speelde de keeper
goed voorbij maar schoot de bal net
naast de goal. Daarna kwam er, met
nog een paar minuten te gaan, een
goal vanuit een vrije trap, genomen
door Rob van Grunsven, 2-1. Een
belangrijke goal, zo net voor rust. In
de 47e minuut bouwt Piet Kuijpers de
voorsprong van Griendtsveen verder
uit. Na wat gerommel voor de goal en
met doorzetten wist Piet toch de 3-1 te

maken. Griendtsveen kwam op gang
en Toon van Veggel maakte de 4-1. Hij
speelde de bal tegen de keeper maar
in de rebound wist hij alsnog de bal in
te tikken.
Met nog ruim een kwartier te gaan
kwam RKDSO simpel door de verdediging van Griendtsveen en ze verkleinden
hun achterstand, 4-2. Op het laatst gaf
Tom van Essen een hele mooie voorzet
en tot ieders verbazing ging deze bal
schitterend over de keeper in het doel.
Daarmee kwam de eindstand op 5-2.

Wordt zaterdag 12 mei 2012 verkocht
(onder voorbehoud van gunning)

VAN MYRLAERSTRAAT 20 TE MEERLO
• Huis uitstekende staat van onderhoud
• Perceel van 765 m²
• Goede ontsluiting A 73
Biedingen vanaf

€ 285.000,00 (geen drukfout)

Voor meer informatie:

tel. 06 55 12 69 96 of www.heikevastgoed.nl
Wij nemen uw woning over.

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

13 mei Moederdag!

lekker
Leuke tips om mama ten
in het zonnetje te zet

- Mooie boeketten
ken
- creatieve bloemstuk
n
- leuke arrangemente
len
van blijvende materia
TMD
- woondecoratie van P
en Riverdale
deautjes
- bijzondere kleine ca

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

PERKPLANTEN
•

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

PRACHTIGE VLIJTIG LIESJES

5 VOOR E 1,00

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

250 wedstrijden in SVEB 1
Voorafgaand aan de wedstrijd van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
tegen Budel werd Peter van Megen in het zonnetje gezet vanwege zijn 250e wedstrijd in het eerste
elftal van de blauw-zwarten.
De vroegere aanvaller en huidige verdediger heeft de laatste jaren te kampen gehad met blessures, maar
verscheen dit jaar weer in de selectie en maakte het mooie aantal van 250 wedstrijden vol. Peter doet naast
zijn deelname in het eerste team nog meer voor de vereniging. Hij is trainer geweest, is scheidsrechter en
was betrokken bij tal van klussen. Het bestuur van SVEB laat weten Peter te feliciteren met deze mijlpaal en
bedankt hem voor zijn geweldige inzet. (Foto: Thijs Janssen)

SVEB voldoet
aan sportieve plicht
Door: Herman Hendrix
Evenals de vorige wedstrijd tegen Budel had de tegenstander iets meer balbezit, maar de beste kansen waren
voor voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Eén doelpunt van Joris de Mulder maakte hem
matchwinnaar.
Met de winst voldeed SVEB zijn
sportieve plicht ten opzichte van de
andere laagvliegers in de klasse. De
strijd om de vierde plek van onder, voor
de promotie- en degradatiewedstrijden,
gaat, met nog een wedstrijd te gaan,
tussen vier ploegen.
De partij in Budel leek op een kopie
van de wedstrijd in Broekhuizenvorst.
Ook nu was de eerste helft een voor
beide partijen leuke wedstrijd, maar
met het verschil dat SVEB deze keer
een voorsprong nam in de eerste helft.

Het was Joris de Mulder die uit een
hoekschop hard binnenschoot in de
11e minuut. Van beide zijden waren er
enkele kleine mogelijkheden maar de
stand bleef tot aan de rust 0-1.
Budel pakte het de tweede helft
wat fanatieker aan en ging op zoek
naar de gelijkmaker, maar zij hadden
pech in de 57e minuut want uit
een mooie aanval over rechts trof
een Budel-aanvaller de paal. Maik
Vermazeren had ook pech: amper één
minuut in het veld trof hij bijna doel

met een knap schot. De uitstekende
Budel-doelman keerde dit schot echter.
Budel nam nog wat meer risico
maar ook SVEB-doelman John Tissen
was in uitstekende doen en hield tot
het einde de nul. De 2-0 voor SVEB lag
meer in het verschiet dan de gelijkmaker voor Budel want Maik Vermazeren
en Rick Tissen misten beiden nog een
mogelijkheid. Gescoord werd er niet
meer en de voor SVEB eigenlijk te late
overwinning was een feit.
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Wittenhorst kans op promotie 1e klasse
Op een bankje naast de dug-out kijken Richard Kleuskens en Dennis van den Bekerom uit over het voetbalveld
van RKsv Wittenhorst uit Horst. Hier moet het zondag gaan gebeuren: voor het eerst in 17 jaar heeft Wittenhorst 1
de kans om te promoveren naar de 1e klasse. “En daar gaan we wel vanuit”, zeggen de heren vol vertrouwen.

voor de grote huldiging. “Maar zo niet,
dan gaan we de nacompetitie in, en
dan gaan we alsnog feesten. Op basis
van deze prestatie, promoveren naar de
tweede klasse en dan meteen bovenin
meedoen, is dat sowieso terecht.”
Afgelopen wedstrijden kon
het team rekenen op veel support.
“Dat heeft echt wat losgemaakt bij
de spelers. Als het publiek ‘zwarte
broek, oranje trui’ zingt, krijg ik echt
‘hennevel’. Het publiek kan echt de
doorslag geven, dus ik hoop dat ze er
zondag massaal zijn”, zegt Dennis.

Volgend jaar stoppen een aantal
spelers, waaronder de aanvoerder.
“Kampioen worden zou een mooie
afsluiter zijn”, vindt hij. Dat een paar
vaste krachten weggaan, doet een
team nooit goed.
“Maar we hebben ook nog veel
heel jonge spelers en er trainen al een
aantal A-jeugdleden met ons mee”,
zegt Richard vol vertrouwen. “Als we
promoveren dan is handhaving het
doel. En misschien kan dat in de winter
alweer bijgesteld worden. Er zit hier
voetbal in.”

MOEDERDAG AKTIE

DAMES T-SHIRT 2DE VOOR
DE HELFT VAN DE PRIJS

(ONGEACHT MERK OF PRIJS)
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Met twee punten voorsprong op
directe concurrent Venlosche Boys heeft
Wittenhorst hun lot zondag zelf in handen. “We hebben de beste voorwaarden”, realiseert ook trainer Kleuskens
zich. “Als we gelijkspelen en de Boys
winnen, dan moet er een beslissingswedstrijd komen.” Maar zover willen
de oranjemannen het niet laten komen.
“We moeten er zelf gewoon vol voor
gaan. De focus moet op ons eigen spel
liggen”, vindt Kleuskens.
Het eerste elftal van Wittenhorst
bestaat uit jonge jongens, en dat zou
volgens Kleuskens een struikelblokje
kunnen zijn. “We verwachten zo’n
1.000 tot 1.500 man publiek. Ja, dat is
wennen. De druk ligt toch wat hoger.
Maar het is mijn taak als trainer om

de jongens ontspannen het veld op te
laten gaan.”

Geen knikkende
knietjes
Maar met die mentale staat zit het
wel goed, denkt Kleuskens. “We hebben een heel constant seizoen gedraaid. De andere teams verloren soms
drie keer achter elkaar. Wij niet. We
raken niet in paniek, houden onze koppen erbij en focussen vooral niet op de
nederlaag maar op de volgende wedstrijd.” “Die druk, dat komt wel goed”,
denkt ook aanvoerder Dennis. “Een
bepaalde spanning heb je gewoon.
Ik ben ook niet bang voor knikkende
knietjes bij de jongens.”

Tegenstander SSS ’18 uit Overloon
kan nog periodekampioen worden
en daarmee in aanmerking komen
voor nacompetitie. “Dus zij zullen er
ook vol voor gaan. Maar we worden
telefonisch op de hoogte gehouden
over de stand van de Boys. Misschien
kunnen we het op basis van die stand
op een akkoordje gooien. Dan winnen
we beiden”, stippelt Richard mogelijke
scenario’s uit.

Hoe dan ook een
feestje
Als ze het zondag afmaken, dan
gaat het team om 19.30 uur per
platte kar van het sportpark via de
Venrayseweg naar het Wilhelminaplein

Zondag kampioenswedstrijd tegen SSS’18

Wittenhorst wint ook van
Wilhelmina’08 in Weert
Door: Piet Nabben
In de voorlaatste wedstrijd van de competitie speelde voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst tegen het
sterke Wilhelmina ’08 uit Weert. De Horstenaren wilden de koppositie niet uit handen geven.

Voetklachten en Podotherapie
Zomer steunzolen
Het dragen van steunzolen in de zomer is door gebrek aan
ruimte in de schoen een stuk lastiger. Daarom maken wij zomer
steunzolen zodat uw voet toch gecorrigeerd wordt en u wel een
ruime schoenkeuze blijft houden. Wij meten uw voeten op met
een geavanceerd 3D lasersysteem!
Zit u ook met het probleem dat uw steunzolen niet in uw zomer-

In eigen huis waren de
Weertenaren slechts éénmaal de minderen. Wilhelmina ’08 trok meteen
ten aanval. Wittenhorst moest erop
toezien dat het z’n manschappen
goed had staan. Hiervoor kregen ze
haast geen gelegenheid, want via
de gevaarlijke Nick Bronzwaer had
de thuisclub al snel kunnen scoren.
Dezelfde speler kreeg een tweede
mogelijkheid, maar Wittenhorstdoelman Sjors Witt stond in de weg.
Pas in de 10e minuut kreeg
Wittenhorst lucht en creëerde meteen
een kans. Uit een corner kon Daan
Hendruiks inschieten, maar ook hier
stond de doelman. Wilhelmina ’08
bleef het overwicht behouden en

schoenen passen? Neem dan contact met ons op:
werd gehinderd en liet de bal glippen.
forceerde drie corners. Dit was voor
Podotherapie Hermanns, t 077 - 397 13 18
Ralph Tobben mocht de 1-2 binnenWittenhorst het sein om het over een
www.podotherapiehermanns.nl
schuiven.
andere boeg te gooien. Uit een vrije
Wittenhorst moest zich
trap via Kevin van Asten belandde de
Wordt gedekt door de meeste zorgverzekeraars.
herpakken. Het zag ernaar uit dat de
bal op het hoofd van Thom Derks, die
de dichtstbijzijnde
locatie
op
gastheren zouden doordrukken.
Bij
de bal doorkopteKijk
naar de voor
inkomende
een scrimmage wilde de bal er maar
Bart Spreeuwenberg. Bart liet de doelHerstraat 20,
www.podotherapiehermanns.nl
niet: de paal bracht redding. Aan de
man kansloos, 0-1.
5961 GJ Horst
andere kant kroop Wilhelmina ’08
Na de pauze kon Wittenhorst via
Sondertseveld 6,
Tel.
13
het 18
oog van de naald. Toen een
een corner van Kevin
van 077
Asten de 397door
5975 TP Sevenum
aantal spelers om de bal vochten,
score zelfs uitbouwen tot 0-2, met
Lottumseweg 43,
bleef deze op de doellijn liggen.
een snoekduik van Dennis van den
5971 BV Grubbenvorst
De spanning bleef tot het fluitBekerom. Maar de Weertenaren gaven
signaal. Een zwaarbevochten zege
zich niet gewonnen. Ralph Tobben
Bel voor een afspraak: Hermanns
betekent dat Wittenhorst alleen aan
was de grote animator voor nog meer
(Spor t) podotherapie
077 397 13 18
kop gaat met nog één wedstrijd voor
druk. Hij schoot tegen de paal. Uit een
de boeg: aanstaande zondag thuis
vrije trap kwam de bal hoog voor het
tegen SSS ’18.
Wittenhorst-doel. Doelman Sjors Witt

HH

www.podotherapiehermanns.nl
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Oostrum te sterk voor
America
Door : Noud Haegens
De voetbalvereniging uit America heeft het seizoen afgesloten met een nederlaag tegen het beter spelende
Oostrum. Met een overwinning was een periodetitel mogelijk maar dat was teveel van het goede. Het beste spel
was van Oostrum. Zij lieten zich niet verrassen door de counter van America met hun snelle spitsen en behaalden
een verdiende overwinning.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
eekend!

w
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

Nu fikse
kortingen
op de
lingerieafdeling!

OOK VOOR JOU!

LEUKE LENTEMODE

De wedstrijd was nog geen minuut
oud toen America al de eerste kans
kreeg. Jens Kleuskens werd weggestuurd, maar oog in oog met de
doelverdediger kon hij deze kans niet
verzilveren. Zijn schot ging net
voorlangs. America bleef druk zetten en
kreeg via Victor Wijnhoven nog een
kans. Zijn schot ging over.
Oostrum nam daarna het heft in
handen en gaf dit eigenlijk ook niet
meer weg. Na 20 minuten had Oostrum
moeten scoren maar doelman Floor
Drissen voorkwam dit met twee reddingen achter elkaar. Na een half uur

was het wel raak voor Oostrum, maar
scheidsrechter Philipsen keurde de goal
af wegens buitenspel.
Ook na de rust bleef Oostrum de
betere partij. Doordat ze iets teveel de
lange bal speelden, bleef America nog
overeind. Na een uur kwam America
weer goed weg. De America-doelman
werd omspeeld maar weer werd er niet
gescoord. America loerde op de counter
en was bijna succesvol. Een goede pass
van Jelle Houben op zijn broer Koen
leidde tot een schot, maar ook dat
werd vakkundig gestopt door de doelman van Oostrum.

Het was het laatste wapenfeit van
America. Oostrum deed er nog een
schepje bovenop. Een schot op goal
van Kees van de Ven werd van richting
veranderd, 0-1.
America was aangeslagen en
Oostrum kreeg in de resterende tijd nog
legio mogelijkheden om de voorsprong
uit te breiden. De afwerking van de
spitsen liet echter te wensen over.
Zeker gezien de vele en langdurige
blessures waarmee America te maken
heeft gehad, is de 5e plaats een meer
dan goede prestatie en biedt het perspectief voor het volgende seizoen.

E4 Sparta ‘18 kampioen
De E4 van voetbalvereniging Sparta ‘18 uit Sevenum is kampioen geworden. Ze hebben met 12-0 gewonnen van
de Quick Boys E1 uit Venlo.

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

In de een na laatste wedstrijd
van het seizoen was voor de E4 maar
één doelpunt nodig om kampioen
te worden. Deze wedstrijd werd op
sportpark ‘t Spansel in Sevenum
gespeeld en bijgewoond door ouders

en familie. Na vijf minuten spelen
viel de eerste goal voor het E-team.
Hierna volgde een regen aan doelpunten.
De eindstand voor de rust was
10-0. Tijdens de tweede helft wist de

E4 nog twee keer te scoren, waardoor
de eindstand op 12-0 kwam te staan.
Door deze overwinning zijn de E’tjes
voor de eerste keer kampioen geworden. De kampioensreceptie vindt op
vrijdag 18 mei plaats.
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Ruitersportweekend in Sevenum

Limburgse toppers aan
de start
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 mei vindt het Ruitersportweekend Sevenum plaats. In dat weekend
ontvangen ponyclub Die Sevenrijders en ruiterclub Bucephalus samen meer dan 2.000 combinaties op het evenemententerrein in Kronenberg.

Nederlaag voor
Melderslo
Door: Alex de Swart
De voetbalvereniging van Melderslo heeft het seizoen afgesloten met
een 0-5 nederlaag tegen Ysselsteyn. Tom Hendriks was de gevierde man
van de wedstrijd voor de gasten. Hij scoorde maar liefst vier keer.
Melderslo moest aantreden
zonder de geschorste spelers Rob
Driessen en Ruud Hoeymakers, als
gevolg van rode kaarten een week
eerder. De langdurige geblesseerde
spelers Roel Wijnen en Mark van
den Munckhof maken het kwartet
passieve spelers compleet.
Dit resulteerde in het feit dat de
jeugdige spelers Bram Keiren, uit de
A, en keeper Ruud Cornelissen hun
debuut in het eerste elftal maakten.
In de tweede helft mocht ook Dennis
Gubbels z’n debuut maken. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat de

Vanwege de toenemende belangstelling groeit het Ruitersportweekend
dit jaar naar een driedaags evenement.
Met maar liefst vier springterreinen en
een twaalftal dressuurringen is dit één
van de grootste paardensportevenementen van Limburg.
Het Ruitersportweekend begint op
vrijdag om 14.00 uur met de Hendrixcompetitie. Die dag komen de beste
vier- en vijfjarige springpaarden van
Limburg aan de start. Op zaterdagmiddag staat de Boerenbond/Welkoopcup op het programma. Jonge ruiters
worden in die rubriek door oud-springruiter Henk van de Broek op hun rijstijl
beoordeeld. Daarnaast staan ook alle

andere springklasses voor paarden op
het programma. De springwedstrijden
beginnen om 09.00 uur.
Op zondag verschijnen naast de
paarden ook honderden pony’s aan de
start. Nieuw dit jaar is de grote dressuurfinale voor ponyruiters op zondagmiddag. Tijdens die finale komen alle
eerste prijswinnaars van die dag aan
de start en deze ruiters en amazones
strijden dan tegen elkaar.
Verder staat op zondagmiddag ook
de Grote Prijs van Sevenum op het programma. Al zo’n veertig ruiters hebben
zich ingeschreven voor de Grote Prijs.
Met deelnemers als Pieter Keunen,
Rogier Linssen en Piet Raijmakers is

topsport verzekerd. Ook in de dressuur
komen bekende regionale ruiters aan
de start. Zo starten in de zwaarste dressuurklasses onder anderen Sanne Collin
en Inge Coenen.
Enkelen van deze bekende ruiters
nemen op zondagmiddag ook deel
aan een show waarbij zij samen met
een ponyruiter een team vormen. Het
publiek kan dan zien in hoeverre deze
ruiters ook in staat zijn om als menner in een koets op snelheid door het
parcours te gaan.
Het weekend is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie, kijk op
www.ruitersportsevenum.nl
(Foto: www.fototrailer.nl)

toekomst voor RKSV Melderslo er
goed uit ziet.
Melderslo had de aansluitingstreffer kunnen en moeten scoren maar
Bart Verheijen wist niet meer hoe een
penalty à la Panenka genomen moest
worden. Dit werd hem na de wedstrijd nog door menigeen uitgelegd.
Trainer Gé Ummenthun kon, ondanks
een grote nederlaag, met opgeheven
hoofd de drukbezette kantine opzoeken om het seizoen af te sluiten. Met
een keurige zevende plaats heeft
Melderslo een goed seizoen in de 4e
klasse gespeeld.

10-11-12 mei

10% korting

op alle voorradige
Rivièra Maison accessoires
Doorlopende actie
op onze eerste etage:
- alle meubels en accessoires
vanaf 30% korting
- alle zijden bloemen 50% korting
- outlet afdeling vanaf 50% korting
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ Moederdagtaart
voor E 14,00
★ Croissants
3+1 GRATIS
maandag dinsdag woensdag
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c, Horst
Tel. 077 396 13 96
Fax 077 396 13 92

Nieuwe sponsor Avoc
Het eerste dames recreantenteam van volleybalclub AVOC uit America heeft een nieuwe sponsor.
De nieuwe uitbater van café Boëms Jeu heeft de sportshirts van de dames verzorgd. Henk Litjens stak de
dames in het nieuwe tenue. Onlangs werd het volleybalseizoen bij AVOC afgesloten met een tweede plaats in
de 2e klasse recreantencompetitie van de Nederlandse Volleybal Bond.

★ Aardbeien schnitte
van E 6,30 voor E 5,90
★ Bloembrood
voor E 2,50

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl
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Finale zondag 3 juni
Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• hooikoorts
• migraine
• afvallen
• pijnklachten

Damestoernooi
jeu de boules
Dit jaar organiseert de jeu de boulesclub Horst voor de vijfde keer het damestoernooi. Iedereen kan een gooi
doen naar de Bokaal van de Oelderse Halte. Voorronden zijn op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni en beginnen,
volgens de speelschema’s om 09.15 of 13.15 uur. Op zondag 3 juni wordt de finale om 13.15 uur gespeeld.

De behandelingen worden door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed

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

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!

De finalisten van vorig jaar
Momenteel speelt de jeu de
boulesclub Horst op acht nieuwe banen
bij de Kasteelruïne. Parkeren kan op
de parkeerplaats van Wittenhorst.
Individuele opgave is mogelijk.
Er worden teams van twee gemaakt,

waarna er gespeeld wordt tegen
twee andere dames. Iedereen speelt
minimaal vier wedstrijden. De twintig
hoogst geclassificeerde dames worden
uitgenodigd om de finale op zondag
3 juni te spelen.

Opgave kan tot zondag 27 mei
via een email naar Toon Rambags op
t.rambags@versatel.nl of
telefonisch op 077 398 25 66 of
bij Nel Arts, via nel-arts@home.nl of
0478 51 24 90.

Huldiging op 1 juni

Kampioenen VC Athos
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Bij de jeugdafdeling van volleybalclub Athos uit Sevenum zijn dit seizoen enkele teams kampioen geworden.
Onder andere team N6-1 werd kampioen.
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In een paar spannende
wedstrijden wist Athos N6-1 haar
directe concurrenten de baas te blijven
en begin april het kampioenschap
binnen te halen. Twee weken later
was het de beurt aan de Meisjes B1.

Door een 4-0 overwinning werden
zij voor eigen publiek kampioen.
Tenslotte wist ook Meisjes C1 als
eerste in hun poule te eindigen. Zij
moesten tijdens de laatste wedstrijd
minimaal drie sets winnen. Met een

3-1 overwinning was ook voor hen het
kampioenschap een feit.
De drie teams worden op vrijdag
1 juni van 19.00 tot 20.00 uur
gehuldigd in sporthal de Stapakker in
Sevenum.
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Workshop
pruiken maken
In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op 11 en 18 augustus een
workshop pruiken maken gegeven. De fantasiepruiken worden gemaakt
in de stijl van Marie Antoinette uit de achttiende eeuw. Willy Lemmen,
werkzaam bij grime-opleidingsinstituur Faces, zal de workshop geven.
De pruiken worden gemaakt
op basis van een constructie van
kranten, waar schuimrubber overheen
geniet wordt. Daarna wordt de pruik
afgewerkt met hennep en versierd
met allerhande accessoires. Met eigen
creativiteit zijn alle hoofddeksels of
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Lezing van BiblioNu
Twan Huys in Horst
In het kader van culturele activiteiten rondom de Floriade organiseerde BiblioNu op donderdagavond 3 mei een
lezing met Twan Huys in ’t Gasthoes in Horst. Onderwerpen waren onder andere zijn dialect, zijn boek Over Geluk en
hoogtepunten uit zijn carrière.

fantasiepruiken mogelijk.
De workshop is van 10.00 tot
17.00 uur. Opgeven kan tot 31 juli
door te mailen naar
cursuscoordinator@kantfabriek.nl
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Muziek en
smeedwerk
Mart Vervoort brengt op zondagmiddag 13 mei liedjes ten gehore in
Museum De Locht in Melderslo. Hij begeleidt zichzelf op de accordeon.
Andere geluiden klinken vanuit de smederij, waar de smid siersmeedwerk vervaardigt.
Naast de muziek van Mart
Vervoort en het siersmeedwerk van
de smid is er nog een tentoonstelling
te bezoeken over de maatschappelijke
en economische ontwikkelingen in
Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950.
Vele facetten worden hier belicht zoals
het boerenleven, de vakbonden en

het onderwijs. Deze tentoonstelling is
tot november te zien.
Het museum is alle dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Demonstraties en activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord

Donateursconcert
Op zaterdagavond 12 mei om 20.30 uur vindt in gemeenschapshuis
De Torrekoel te Kronenberg het jaarlijkse donateursconcert plaats. Met dit
concert wil fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord alle
inwoners van die twee dorpen danken voor hun steun.
Elk jaar nodigt de fanfare een
vereniging uit om het donateursconcert een extra dimensie te geven.
Voor deze editie vroegen ze zustervereniging uit Sevenum: de Koninklijke
Harmonie Unie. Sinds 2006 staat
deze vereniging onder leiding van Jo
Brouwers. Zij zullen als gast dan ook
het concert openen.
Fanfare Monte Corona, onder
leiding van Geert Jacobs, heeft naast
een aantal lichte werken ook het
concertwerk Bellum et Pax van Stijn

Poels en Vitae Aeternum van Paul
Lovatt-Cooper. Bellum Et Pax is een
compositie die twee eeuwenoude
begrippen verklankt: oorlog en vrede.
Qua structuur is het werk op te vatten
als een eendelig muziekstuk met vier
in elkaar overlopende onderdelen. Dit
werk werd in 2006 bekroond met de
derde prijs in de compositiewedstrijd
De Muziekgolf te Antwerpen
Vitae Aeternum vertegenwoordigt
de eerste grote compositie bedacht
door Paul Lovaft-Cooper.

Afrika

Zo’n 200 mensen waren op de
lezing afgekomen, waarvan de opbrengsten aan het openluchtfestival
Funpop werden geschonken. Voorzitter
van Funpop Mathieu Emonts en groot
Funpop-fan Michaela Vernooy namen
de cheque in ontvangst en droegen vol
enthousiasme uit waar het openluchtfestival voor mensen met een
beperking voor staat. Zij waren verguld
met de bijdrage van Twan Huys en de
bibliotheek Horst.

Nooit last van zachte g
Twan werd die hele dag al gevolgd
door een cameraploeg van de NTR. Zij
maakten opnames voor een achtdelige
televisieserie over dialecten en streektalen, die in het najaar op Nederland 2
uitgezonden gaat worden. Dit sloot
mooi aan bij Huys’ laatste boek, ‘Over
Geluk’, en de vertaling daarvan in het
Sevenums door Nel Thijssen-Schouten.
“Ik heb nooit echt last gehad van mijn
zachte ‘g’, al dacht ik in het begin
van mijn loopbaan wel dat ik die met
logopedie zou moeten afleren”, gaf de

Kassie
de Waal

Avontuurlijk, adembenemend en onvergetelijk...

d
Infoavon
a’
oor Afrik
‘Reizen d
2
8 mei 201
Vrijdag 1
Hoeve
De Witte
0.00 uur
Venray | 2

Altijd al eens door Afrika willen reizen? Laat u dan op onze
infoavond inspireren en informeren door onze Zuid-Afrikaanse
reisleider Kassie de Waal. De avond is geheel gratis
én u ontvangt een gratis drankje., wees er snel bij
want vol = vol! Vooraf aanmelden is gewenst via
0478-515155 of via maja@reisbureauviceversa.nl
www.reisbureauviceversa.nl

journalist toe. Ter illustratie las Nel een
stukje uit de vertaling voor en ook deze
keer had de Sevenumse geen moeite
om het publiek te charmeren. “A natural”, zou Twan haar later benoemen.

Tijd voor goed nieuws
De publieksvragen kwamen wat
langzaam op gang. “Vorige keer
in Sevenum stroomden de vragen
binnen”, grapte Huys. Dat prikkelde
de zaal en als afgesproken stond er
iemand bij de microfoon: “Vindt u
het niet eens tijd worden voor goed
nieuws?” Twan legde uit dat dat
inderdaad een interessante insteek
was. “Maar het verkoopt niet”, was de
stellige conclusie.
“Wat denkt u van complottheorieën over 9/11?” en “Bent u wel eens
bang geweest tijdens uw correspondentschap?” Uitvoerig deed Huys
verslag over zijn correspondentschap in
Washington en New York en over zijn
tijd als oorlogsverslaggever in onder
andere Afghanistan en Bosnië. “Zoiets
moet je ook niet te lang doen, dan ben

je zo gewend aan de adrenaline dat je
nooit meer in zo’n rustige plek als bijvoorbeeld Horst kunt aarden”, vertelde
Twan. Juist op dat moment sloegen de
luidsprekers met een grote klap uit.
“Je weet maar nooit wat er gebeurt in
Horst aan de Maas”, lachtte interviewster Els Hekkenberg van HALLO Horst
aan de Maas.

Het publiek was
gecharmeerd
Een laatste publieksvraag: “Kennen
ze in groot Amerika ook dit America?”,
werd door Huys vakkundig ingekopt.
De credits voor de bekendheid van
America in Amerika gingen volgens
hem volledig naar Rowwen Hèze en
hun Amerikaanse tournee. Het publiek
uit Horst aan de Maas charmeren was
met dit antwoord duidelijk gelukt,
bleek ook aan de lange rij bij de signeertafel. Ruim een half uur na afloop
van de lezing stonden mensen nog in
de rij voor een handtekening van de
journalist.

ZO

Zwoele funky soul
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MEI

JANE DARE

16.00 uur

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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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Flügelparty bij OJC Cartouche
OJC Cartouche uit America organiseert weer een Flügelparty. Het feest wordt dit jaar aangevuld met het beruchte
koning(in) stropdas superzoeper, waarbij de deelnemers aan de bar worden genageld.
Degene die het langst kan blijven
zitten zonder het toilet te bezoeken, mag de beruchte titel voor een

jaar dragen. Alle deelnemers drinken
dezelfde hoeveelheden. Dj Flügel zal
de avond voorzien van fijne muziek. De

Flügelparty is zaterdag 12 mei in OJC
Cartouche. Voor meer informatie en
de spelregels zie www.ojccartouche.nl

Het Nationale
Molenweekend
Het Nationale Molenweekend vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13
mei. In Meterik wordt gedurende dit weekend de Meterikse molen Eendracht
maakt Macht in de vlaggetjes gezet en bij gunstige wind worden de Floriadezeilen voorgelegd. In Lottum is de Molendag aanleiding tot een kinderfeest.

Wederom Funpop-festival
Vanaf 1996 wordt er in Noord-Limburg jaarlijks een openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke
beperking georganiseerd. Het festival wordt georganiseerd op het evenemententerrein van Kasteelpark ter Horst
in Horst, op zaterdag 2 en zondag 3 juni.
Een groep vrijwilligers pakte
16 jaar geleden het plan op om een
ééndaags popfestival voor mensen
met een verstandelijke beperking te
organiseren. De eerste editie in 1996
werd fantastisch ontvangen en het
bleek in een behoefte te voorzien:
een festival met artiesten die de doelgroep aanspreken en een organisatie
die heel bewust rekening houdt met
de mogelijkheden en de beperkingen
van mensen met een verstandelijke
beperking. Funpop groeide uit en de
toenmalige locatie in Arcen werd te
klein. Daarom werd besloten uit te
wijken naar het evenemententerrein
in Horst.

Stichting Funpop bestaat uit vrijwilligers. Een vaste groep bereidt een jaar
lang het festivalweekend voor. Voor,
tijdens en na het festival zijn meer dan
400 vrijwilligers in touw om het evenement te laten slagen.
De artiesten vormen het hoofdbestanddeel van Funpop, maar in de
loop der jaren werd de programmering verder uitgebreid. Zo worden er
theatervoorstellingen gehouden, kan
er geknutseld worden en kunnen de
bezoekers deelnemen aan spannende
activiteiten zoals het beklimmen van
een klimmuur en bungeejumpen.
Wie aan Funpop denkt, denkt ook
aan Funfactor, een talentenwedstrijd

voor mensen met een verstandelijke beperking. De finalisten die
zich hiervoor via voorrondes hebben
geplaatst, zingen ieder een lied onder
begeleiding van een professionele
band. Omdat Funpop de laatste jaren
twee dagen bestrijkt, is er een festivalcamping ingericht. Bezoekers en
begeleiders die beide dagen willen
bezoeken kunnen hier hun tent, travel
sleeper of caravan stallen.
Een keur van artiesten beklom
de afgelopen jaren het podium van
Funpop, waaronder Lee Towers,
Thomas Berge, Di-rect en Corry
Konings. Voor meer informatie, kijk op
www.funpop.nl

Nieuwe theatershow Wereldband
De zeskoppige Nederlandse theatergroep De Wereldband staat zondag 13 mei op de planken van Kukeleku in
’t Gasthoes in Horst. Tijdens deze ‘Proeftijd’-voorstelling brengen ze onder andere muzikale klanken ten gehore.
De avond staat bol van nieuw materiaal, nieuwe liedjes, nieuwe acts,
instrumentale nummers en vreemde
muziekinstrumenten. Er wordt onder
andere een muziekstuk gespeeld
op 28 instrumenten en er is een
tapdance-battle. Al het nieuwe materiaal dat deze avond uitgeprobeerd
wordt, zal de basis vormen voor de

nieuwe voorstelling Playground. Met
deze voorstelling is De Wereldband na
de zomer in alle grote Nederlandse
theaters te zien.
De Wereldband treedt sinds
1997 op. De groep bestaat uit Rogier
Bosman, Willem van Baarsen, Sanne
van Delft, Ro Krauss, Stanislav Mitrovic
en Tim Satink. Ieder bandlid speelt

meerdere instrumenten en samen
beheersen ze meer dan vijftig instrumenten. Hierdoor is het mogelijk een
breed scala aan muziekstijlen met
variatie te brengen.
De voorstelling van de
Wereldband begin om 20.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.kukeleku.com

Nieuws van

Rabobank Maashorst
Bijeenkomst voor KBO-leden

‘Blijven wonen, zonder zorgen’
Woensdag 23 mei 2012 van 13.00 tot 16.30 uur in De Wingerd, Sevenum
KBO-afdeling Sevenum en Rabobank
Maashorst nodigen alle KBO-leden van
Horst aan de Maas van harte uit voor
deze bijeenkomst.
Daarin vertellen we hóe u uw koop- of
huurwoning kunt aanpassen en waarmee u
dit kunt financieren. Tevens staan we stil bij de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Aanmelding
Wilt u hierbij aanwezig zijn?
www.twitter.com/rabomaashorst

Meld u dan vóór donderdag 17 mei aan bij de
secretaris van de KBO Sevenum.
Dat kan via email: secretaris@kbosevenum.nl
(onder vermelding van naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en aantal personen).
Graag tot ziens op woensdagmiddag 23 mei in
Sevenum! Vol = Vol.
Rabobank Maashorst
KBO afdeling Sevenum

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Maasbrese zendamateurs
richten een mobiel zendstation in
bij de Meterikse molen en proberen van hieruit contact te leggen
met collega´s uit de hele wereld.
Ook wordt geprobeerd verbinding
te maken met Andre Kuipers in het
ruimtestation ISS. Belangstellenden
krijgen in de molen in Meterik uitleg
over hoe de molen in het verleden
door de plaatselijke boeren werd
benut voor het malen van veevoer.
Verder staat er een kleine molen,
waarmee bezoekers meel kunnen
malen voor het bakken van brood en
een pannenkoekenmix samen kunnen stellen. Er kan gekozen worden
uit tarwe, spelt en boekweit.
De Houthuizermolen in Lottum
staat in het teken van een kinderfeest.
De molenaars laten de molen draaien

en de kinderen mogen de molenaars
helpen met zakken graan naar boven te
luien. Ook mogen ze van deeg broodjes
vormen en deze worden buiten in de
oven van Hay de Boer gebakken.
Er zijn Oudhollandse spelen, zoals
hoefijzerwerpen, muisvangspel, poortspel, balgooien en nog veel meer. De
kinderen hoeven zich niet te vervelen.
Voor de kleintjes zijn er ook kleurplaten. Twee clowns, Pip en Saartje, zijn
er om de kinderen te schminken en
glittertattoos te zetten.
De muziek wordt verzorgd door
Cor van der Cruijsen uit Heide. Bakker
Jos Smits zal speciaal voor deze
Molendag molenbrood bakken, bereid
met volkorenmeel gemalen in de
Houthuizermolen.
De molens zijn open van 11.00 tot
17.00 uur. De entree is gratis.

Rommelmarkt
Carbootsale
Horst
zondag 13 mei

van 8.30/15.30 uur
Kasteellaan A73-afrit 10
www.carbootsalehorst.nl
28 mei Beringe Carbootsale

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

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

10
05

Sfeervolle dodenherdenking in Tienray
Het 4 mei comité Tienray-Meerlo-Swolgen laat weten dat zij de dodenherdenking in Tienray op vrijdag 4 mei als
zeer geslaagd ervaren hebben, “met mooie en sfeervolle bijdragen in de kerk en een goed bezochte kranslegging
bij het monument en afsluiting in dienstencentrum Zonnehof.”
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Muziekweekend
in D’n Toerstop
Vrijdag 18 mei staat de band Shagging Ponies op het podium in D’n
Toerstop in Melderslo, een rock ’n roll-band met vijf mannen die schaars
gekleed het podium betreden. Humor en spanning zijn de sleutelwoorden.
Eighties verantwoorde rock ’n roll in de vorm van Shagging Ponies.
Op zaterdag 19 mei staat de
Brabantse rock-coverband Idiot Proof op
het podium. Idiot Proof is al sinds 1993
een begrip in de wereld van de rockcovers. Vanaf het prille begin hebben
de bandleden laten zien en horen waar

het voor hen om gaat: vette optredens,
een uitgelaten sfeer en hoogstaande
kwaliteit. Inmiddels heeft de ervaren band een solide live-reputatie
opgebouwd. De avonden beginnen om
21.30 uur. Toegang is gratis.

Funky soul Cambrinus
De band Jane Dare betreedt zondag 13 mei het podium van Cambrinus.
De band is ontstaan op de rockacademie in Tilburg rond zangeres Joosje
Jochems. Jochems won in 2011 de Jacques de Leeuw Jong Toptalent-prijs met
haar indrukwekkende stem.
Jane Dare brengt funky ritmes en
pakkende riffs op gitaar en keyboard
met een flinke basondersteuning. De
muziek hangt tussen soul, blues en
funk, waarbij de band beïnvloed is door
artiesten als Lizz Wright, Aretha Franklin
en Adele. Naast Joosje Jochems bestaat
De dienst in de kerk werd geleid
door de heer Bart Derksen uit Meerlo
die op het laatste moment Truus
Knoops-Kersten verving. De viering
werd verder opgeluisterd door fanfare
Vriendenkring en gemengd koor Unitas
uit Swolgen.
Gemeenteraadslid Henk Weys uit
Swolgen, de heer Fred Roodenburg uit
Castricum en pastoor Verheggen leverden een bijdrage aan het thema van

de 4 mei-herdenking dit jaar: vrijheid
geef je door. Ook Hanna ter Braak, Sofie
ter Braak en Ellen Paulissen spraken
namens de jeugd.
De bijzondere bijdrage van de drie
jongeren bij deze viering heeft volgens
het comité iedereen geraakt. “Deze
levensvisie die zij nu al hebben en die
ze op een heldere en gevoelige manier
verwoordden, geeft hoop voor de
toekomst, zodat vrijheid ook door hun

gedragen zal blijven worden. Hopelijk
zullen meer kinderen en jongeren zich
geroepen voelen om deel te nemen
aan deze jaarlijkse viering. Wij willen iedereen bedanken die aan deze
herdenking heeft meegewerkt. Ook
voor het aansteken en doven van de
vlam, voor het hijsen en strijken van de
vlaggen en vooral ook al diegenen die
in het dienstencentrum voor de koffie
gezorgd hebben”, aldus de organisatie.

Live On Stage Festival

de band uit Pim Kooiman op drums en
percussie, Pim Walter op basgitaar, Bram
te Kamp op gitaar, Maartje Smedts op
keyboard en Isabelle Hamer en Tom
Wesselink als backing vocals. De band
speelt om 16.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Limburgse band naar Friesland

Chantilly Lace
in Franeker
De Horster band Chantilly Lace geeft twee concerten op het rock ’n
roll-festival in Franeker in Friesland. Het festival vindt plaats op zaterdag 12
mei. Tijdens de derde editie van het festival verandert de binnenstad van
Franeker in een groot podium.

Bij Blok10 in Horst staat op zaterdag 19 mei het Live On Stage Festival op het programma. In deze negende
editie van dit festival is dit keer gekozen om bands en artiesten over drie podia verdeeld te laten optreden.
Er zijn twee podia binnen en een podium buiten op het Wilhelminaplein.
De organisatie koos voor
deze nieuwe opzet om de
muziekliefhebbers nog meer
variatie aan te kunnen bieden.
Op de line-up prijken dan ook

negen namen, waaronder vele lokale
talenten zoals de Early Adopters,
Sunday Zombies and the Brain, No
Man’s Valley, Joep van Wegberg en
zijn band, Jelske Wilmer en Sarrane

Schumers. Andere artiesten
zijn Roadlash uit Nijmegen en
als afsluiter Musest, een Muse
tributeband. Het festival begint om
20.30 uur.

Lezing wereldvoedselproblematiek
Milieudeskundige en globetrotter Guus Geurts houdt vrijdag 18 mei in zaal ‘t Brugeind in Meerlo een lezing over
de wereldvoedselproblematiek. De in Veulen geboren en getogen Geurts woont tegenwoordig in Amsterdam. Hij
publiceerde onlangs het boek Wereldvoedsel-pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening.
Tijdens de lezing komen aan de
hand van foto’s de overeenkomsten
en de verschillen tussen de landbouw
en voedselvoorziening in Nederland
en ontwikkelingslanden aan de orde.
Daarbij zal Guus dieper ingaan op
de nadelen van industrialisering en
schaalvergroting in de landbouw en

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

verbanden leggen met de huidige en
toekomstige voedsel-, energie- en
klimaatcrisis. Ook het achterliggende
handels- en landbouwbeleid binnen
onder andere de EU komt aan de orde.
Tijdens het jongste Wereldfestival
in Meerlo had Guus een foto-expositie
over de voedselproblematiek. Om aan-

dacht te vragen voor deze mondiale
problemen heeft hij onlangs een
hongerstaking gehouden op het plein
bij de Tweede Kamer in Den Haag.
De lezing begint om 20.00 uur. De
opbrengst van deze lezing komt ten
goede aan het SOS Meerlo-Wanssumproject in India.
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Sfeervolle rommelmarkt
met veiling en livemuziek
Locatie: Sportpark UVB
Dijkerheideweg 4 • Horst

De organisatie van het Friese
festival heeft de Horster rock ’n rollband Chantilly Lace weten te strikken
voor twee optredens. Aanvang van het
eerste concert is 16.30 uur. Het tweede
begint om 23.00 uur. Naast swingende
optredens van rock ’n roll- en rockabilly-bands is er tijdens het festival ook
weer volop ruimte voor de fiftiesbraderie, de Rock ’n Billy straatkapper,
Amerikaanse oldtimers en het derde
Franeker Kampioenschap Hoelahoep.

10 jaar
www.debuun.nl

Al jaren is Chantilly Lace een begrip
op de Nederlandse podia. De rock‘n-rollers doorkruisen het hele land.
Een hoogtepunt was een optreden in
Paradiso in Amsterdam. Chantilly Lace
verzorgde voorprogramma’s voor onder
andere Golden Earring, Rowwen Hèze,
Skik, Heideroosjes en Raymond van
het Groenewoud. Als begeleidingsband
toerden de Limburgers tot tweemaal
toe met Linda Gail Lewis, de jongere
zus van Jerry Lee Lewis.

Zaterdag 12 mei
Sinnerboy (Tribute To Rory Gallagher)
Aanvang 22.00u entree 5 euro
Hemelvaartsdag 17 mei
Gad Fly & Eendagsvlieg
Aanvang 20.00u entree vrij
Zondag 20 mei
Afscheidsconcert Fairy Tale
Aanvang 18.00u entree vrij
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Ook modeshow in Horst aan de Maas
BiblioNu in Horst organiseert dit jaar een aantal activiteiten in het kader van de Floriade. Zij volgen daarbij de
themaweken die de wereldtuinbouwtentoonstelling zelf ook aanhoudt. Op de Floriade is het Fashion week en dus is
het ook Fashion week bij BiblioNu. In de vestiging in Horst zijn een aantal bijzondere kledingstukken uitgestald.

“Die rok is gemaakt in 1894. En die
andere komt uit de stad.

Horster mode
Dat is juist leuk, het verschil tussen
de plattelandsdracht en de stadsmode. Vroeger was textiel ook echt
statusgebonden. Textiel was vroeger
kapitaal, want elk plooitje kostte geld.”
Naast die kledingstukken is er ook
een typische jaren 60 jurk te zien en
een ‘tour’, want Horst en Sevenum
stond vroeger bekend om hun goede
tourenmaaksters. De modeshows op
de Floriade zijn wellicht iets moderner, maar ook deze hebben Amalia’s
volle aandacht. “Dat is toch wel leuk.

Ik ben zeven jaar geleden ook nog
begonnen aan een opleiding textiel
aan de kunstacademie. Ik studeer
bijna af. En volgend jaar hoop ik
me nog te specialiseren”, zegt de
gepassioneerde conservator.

Modern
en cultuurgoed
“Mode is niet alleen maar nieuw.
Het cultuurgoed moet ook bewaard
blijven”, vindt Amalia.
“Het is mooi om de Floriade,
BiblioNu en De Locht te kunnen
schakelen met zoiets als deze
expositie”, vindt ook Yvonne.

Heideroosjes
op Sziget
De Horster punkband Heideroosjes is toegevoegd aan de line up van
het Sziget-festival in Hongarije. Dit festival vindt plaats van 6 tot en met
12 augustus in Budapest en duurt zeven dagen. De organisatie verwacht
zo’n 400.000 bezoekers.
Amalia van de Lisdonk,
textielconservator van Museum
De Locht en Yvonne Smolenaers
van BiblioNu hebben samen
gezorgd voor een expositie met
kledingstukken uit verschillende

jaren. “Eén pop draagt kleren van
een doodgewone vrouw, maar wel
een doodgewone vrouw uit de 18e
eeuw”, vertelt Amalia. “Toen ook al
had je status in kleding, wat je nu
dus met merkjes hebt.”

De kledingstukken die uit de collectie van De Locht komen zijn speciaal
gekozen om hun link met Horst aan
de Maas. Zo staat er een bruidsrok van
een Horsterse, die ontworpen is door
zusters uit een klooster in Antwerpen.

“Heel mooi dat we deze uitnodiging nog krijgen”, laat Marco Roelofs,
zanger van de Heideroosjes, namens
de band weten. “We hebben al eerder
in Hongarije gespeeld met The Misfits.

Dat was supergaaf en succesvol. Tof
dat zoiets nu resulteert in een plek op
het Sziget-festival.” De Heideroosjes
treden op het festival op zondag
12 augustus op.

Thuis live tv ook op je laptop en tablet
bij Glasvezel Alles-in-één Standaard
• Supersnel internetten met 100 Mbit/s
• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10, /mnd

Nu met gratis monteur

nu 3 maanden

45.-

66.-

AD 10998/04-12

/mnd*

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract.
Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 66,- /mnd.
Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel
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Wethouder Driessen looft samenwerking

Minder bezoekers
aspergeoptocht Walbeck
Paraplu’s, regenkleding en beduidend minder toeschouwers waren het gesprek van de dag afgelopen zondag in
Spargeldorf Walbeck in Duitsland. Vanuit Horst aan de Maas namen wethouder Paul Driessen, het bestuur van
Museum De Locht en een afvaardiging van MKB Noord-Limburg deel aan ‘Der Spargelumzug’, in het Duitse grensplaatsje nabij Arcen.

Gadﬂy by Peter
Thijssen & Friends
Horster zanger Peter Thijssen heeft weer een project op stapel staan.
Op Hemelvaartsdag 17 mei om 20.00 uur verzorgt hij met een aantal
jonge musici uit Horst een uniek optreden op het podium van muziekcafé
De Buun. Entree is gratis.
Zijn idee is om een aantal jonge
muzikanten te verzamelen die nog
nooit samen gespeeld hebben. Zij
beginnen ’s ochtends met repeteren
en geven ’s avonds een concert. De
bedoeling is om het contrast te laten
zien en ervaren, tussen jonge muzikanten en de ervaren ‘oude knarren’.
Deze ‘gelegenheidsband’ bestaat
uit meerdere zangers. Er zullen dus
meerdere mensen samen zingen.
Het repertoire bestaat onder andere
uit nummers van The Who en Crosby,

Steels and Nash. Peter: “We spelen
covers maar geven hier een eigen
invulling aan. We vinden dit interessanter om te doen en bovendien: met
zo’n korte repetitietijd moet je er wel
een eigen draai aangeven.”
Na het optreden is er nog ruimte
voor muzikanten die ‘per ongeluk’
hun instrument in de auto hebben
liggen. De muzikanten die aan dit
project meewerken zijn Bart van de
Sterren, Joep Vullings, Brian Bos en
John van Lare.

Expositie Textiel - Theater - Textiel

Florale Vormgevers
in Kantfabriek
De Florale Vormgevers, Erwin Michielsen en Ger Hoebers uit Horst
exposeren op drie locaties met aan de Floriade gerelateerde exposities.
Zij staan in Museum de Kantfabriek in Horst, het Limburgs museum in
Venlo en het Franz Pfanner Huis in Arcen. In Horst staan zij met hun
expositie Textiel – Theater – Textiel nog tot en met 7 oktober.
Waar normaal meer dan tienduizend bezoekers de met asperge en
bloemen versierde boerenkarren en
koetsen verwelkomen, waren het er nu
ongeveer drieduizend. Zij trotseerden
afgelopen zondag de regen en kou.
Wethouder Driessen: “Het was voor mij
de eerste keer dat ik dit meemaakte.
Ondanks de regen vond ik dat er toch
nog veel volk langs de route stond te
kijken.”

Regen en kou grote
spelbreker
”Wat mij aanspreekt is de samenwerking tussen Museum De Locht en
Walbeck en daarmee de promotie van
asperges in de regio. Ik hoop ook volgend jaar een uitnodiging uit Walbeck

te krijgen en de tocht bij zonniger en
warmer weer mee te maken.”
Henk Kemperman, toekomstig
directeur van Museum De Locht: “Zulke
folkloristische evenementen moeten we koesteren. Het vergroot ons
netwerk in Duitsland en bovendien
kunnen we altijd iets van elkaar opsteken. Alleen jammer van het slechte
weer, maar we zijn ook volgend jaar
weer van de partij.” De Nederlandse
aspergekoningin Dianne Vlemmix uit
Horst was ook door de Walbeckers
uitgenodigd. Door haar drukke agenda
kon zij niet de hele middag bij Der
Spargelumzug aanwezig zijn.
De toeschouwers langs de route
konden door de regen amper een
glimp van de Nederlandse genodigden
opvangen. Verscholen onder paraplu’s

of onder bescherming van een huifdak
waren veel prominente gasten op de
koetsen en rijtuigen onzichtbaar voor
de kijkers langs de route. “Tja, aan het
weer kunnen we niks veranderen. Elk
buitenevenement heeft daar dit weekend last van”, zegt Gerd Lange, communicatiemedewerker bij de gemeente
Geldern.

Kaffee mit Kuchen
Het kille en natte weer had
geen invloed op het humeur van
Spargelprinzessin Yvonne Bouten
uit Walbeck. Zij kwam na afloop alle
genodigden persoonlijk bedanken
voor hun komst en deelname aan de
aspergeoptocht. Onder het genot van
warme ‘Kaffee mit Kuchen’ werd de
dag afgesloten.

Enthousiasme in Slowakije
over bisschop Schraven
Een aantal leden van de Mgr. Schraven Stichting was uitgenodigd in Zuid-Duitsland voor een lezing over
Mgr. Schraven en zijn gezellen. Tijdens deze lezing bleek een priester aanwezig te zijn uit Bratislava, de hoofdstad
van Slowakije. Helemaal onder de indruk verklaarde hij na de lezing: “Het was alsof er een bom ontplofte in mijn
binnenste.”
Nog nooit had hij gehoord over de
moord op Mgr. Schraven en zeker niet
over zijn Slowaakse metgezel Anton
Biscopitch. Meteen vroeg hij om de
tekst en afbeeldingen van de lezing om
op te sturen naar Slowakije. Het had
haast, want alles moest direct vertaald
worden in het Slowaaks. “Eén keer per
jaar vindt in Bratislava een bezinningsdag plaats van de aartsbisschop samen
met alle priesters van het bisdom
en dat is precies over drie dagen”,
aldus de priester. Hij zou een inleiding
houden, maar wilde deze nu vervangen
door de lezing over Mgr. Schraven.
“De aartsbisschop zal zeer blij zijn

met het bericht dat een leek uit ons
land mogelijk zalig verklaard gaat
worden,” vertelde hij. “De aartsbisschop heeft zo vaak gezegd dat er in de
kerk veel teveel priesters en religieuzen
zalig worden verklaard en te weinig
leken. En nu krijgt hij zijn zin.” Uitvoerig
werd aan deze priester verteld hoe zijn
landgenoot Biscopitch probeerde bij de
gevangenneming van bisschop Frans
Schraven hem te verdedigen tegen de
ontvoerders en daarop zelf werd geboeid en om het leven werd gebracht.
Ook de stichting had nog veel
vragen over deze Biscopitch en stelde
deze aan de pater. “De naam Biscopitch

komt vaker voor in Bratislava”, was zijn
antwoord. “Maar ik ga een artikel in de
krant over hem schrijven, als Opsporing
Verzocht, om zo zijn familie te achterhalen”, liet hij nog weten.
Afgelopen week kwam er reactie
uit Bratislava: “Iedereen is ‘begeistert’
over het verhaal van Mgr. Schraven en
gezellen.” De aartsbisschop beloofde
zijn contacten te gaan gebruiken om
archiefmateriaal boven tafel te krijgen.
“We hebben familie van Biscopitch opgespoord in een stadje op 10 kilometer
afstand van Bratislava.” Het verhaal lijkt
dus nog niet over. Voor meer informatie, kijk op www.mgrschraven.nl

De expositie in Museum de
Kantfabriek is geïnspireerd door het
hoofdthema van de Floriade, het
World Show Stage. Er zijn kostuums
uit musicals en opera’s te zien en
kostuums uit voorstellingen van
Théâtre Floral. De kostuums van
Querida España zijn onder andere
een pantalon en een hesje gemaakt
van biezen, uniek door de weef- en
vlechttechnieken van plantaardige
materialen.
In de voorstelling Mille Fleurs
uit 2005 van Théâtre Floral stond
de Parijse mode centraal. De
plantaardige Cul de Paris die op deze

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

expositie te zien is, is onder andere
gemaakt van Kalanchoëblad en rozen
gewaxt in paraffine. De schilderijen
met de titel The dress van Erwin
Michielsen zijn geïnspireerd op het
tentoongestelde kostuum.
Daarnaast wordt de film Tailors
Cutter, van Ger Hoebers getoond.
Hierop ontstaan spontaan kostuums
in het landschap. De schilderijen van
Erwin Michielsen zijn hierop geïnspireerd. Aan de abstractie kan een ieder
zijn eigen invulling geven.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl of
www.floralevormgevers.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Restaurant
vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Vanaf zaterdag

Verse
aardbeien
Ma t/m vr 08.00-12.00
en 13.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-12.00
en 13.00-16.00 uur

aardbeiautomaat
elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. sijbers

Campagneweg 26 Meterik

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
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Bondsfeest

1e Heilige Communie

za 12 en zo 13 mei 10.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: Schuttershof

zo 13 mei 09.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

Nestkastjescontrole
Open dag

Flügelparty

za 12 mei 11.00-16.00 uur
Locatie: De Paddestoelerij

za 12 mei 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Dorpsraadsvergadering

Open zondag

wo 16 mei 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

zo 13 mei 13.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Optreden Mick Wilson
zo 13 mei 16.00 uur
Locatie: Station America

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 16 mei 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Wandeling Schuitwater
met gids

Hegelsom
Buitentoernooi

za 12 mei 09.30-20.00 uur
Organisatie: HVC Hegelsom
Locatie: sportpark Wienus

zo 13 mei 10.00 uur
Organisatie: Natuur en Jeugd en
Vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: ‘t Zoemhukske

Donateursconcert

zo 13 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Eerste Heilige Communie

Wereldband – Proeftijd II

zo 13 mei
Locatie: H. Theresiakerk

zo 13 mei 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

Horst

ma 14 mei 18.30-19.30 uur
Organisatie: Pop-kor’n
Locatie: ’t Gasthoes

do 10 mei 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu

Presentatie strategische
visie Horst-centrum

Informatieavond
overgewicht bij kinderen

Zomerdarts

Griendtsveen

za 12 mei
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: Voetbalvelden

di 15 mei 20.00 uur
Locatie: café De Lange

t/m za 12 mei

Optreden Sinnerboy

Breicafé

Collecte voor Astmafonds

do 17 mei 10.30 uur
Locatie: start kerkplein

Lottum

Nationale Molendag
zo 13 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

za 12 mei 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

Avondvierdaagse

Elements!

t/m za 12 mei

za 12 mei 22.30 uur
Locatie: Blok10

13e Bridgetocht

Optreden Gad Fly en
Eendagsvlieg
do 17 mei 20.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun

Rommelmarkt kofferbakverkoop
zo 13 mei 08.30-15.30 uur
Locatie: Kasteellaan

zo 13 mei 13.00 uur
Locatie: kerk

Sevenum

Open Coffee op locatie
vr 11 mei 15.30-17.30 uur
Organisatie: Open Coffee
Sevenum
Locatie: paprikakwekerij
Hermans-Walter

Clublife Springbreak
vr 11 mei 21.30 uur
Locatie: De Gaper

Levels: The Night is Ours
za 12 mei 21.00 uur
Locatie: café Metieske

Lezing Moderne geloofsovertuigingen

Informatieochtend

di 15 mei 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Kerk in Nood
Locatie: parochiehuis

wo 16 mei 09.30-12.00 uur
Locatie: Zorgadvies en Regelhulp

Rommelmarkt

Openbare CDA-vergadering

do 17 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie:
tafeltennisvereniging Seta
Locatie: clubgebouw Stapvast

ma 14 mei 20.30 uur
Locatie: ‘t Brugeind

Eerste Heilige Communie

Meerlo

Workshop natuurfotograﬁe
do 17 mei 10.00-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

1e Heilige Communie

Hemelrit

Open repetitie

F en Mini F-toernooi

za 12 mei 10.00 uur
Organisatie: Bridgeclub
Grubbenvorst
Locatie: Horeca Grubbenvorst

vr 11-zo 13 mei
Org: Ruiterclub Bucephalus
Locatie: evenemententerrein

Optreden Jane Dare

vr 11 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Grubbenvorst

Ruitersportweekend

za 12 mei 20.30 uur
Org: Fanfare Monte Corona en
Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: Torrekoel

ma 14 mei 19.30 uur
Organisatie: gemeente en
Centrum Management
Locatie: café De Lange

wo 16 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: Vertrek Theetuin de
Roode Vennen

Kronenberg

Melderslo

Muziek en Smeedwerk
zo 13 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

do 17 mei
Locatie: kerk

Tienray
Bierpong

vr 11 mei
Locatie: OJC Gaellus

Nationale Molendag

Marialof

za 12, zo 13 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Eendracht maakt
macht

do 17 mei 15.00 uur
Locatie: kerk

ROMMELMARKT
Zondag 20 mei

Aanvang: 11.00 uur • Entree: E 1,-

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

Sfeervolle rommelmarkt
met veiling en livemuziek Het adres voor alle
Banden - Accu’s - Carwash

Locatie: Sportpark UVB
Dijkerheideweg 4 • Horst

Wereldband

banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

Maandactie mei

20%

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’

korting op alle horren

Zondag 13 mei

MOEDERDAG
• Zeer uitgebreid 3-gangen
brunch (prive aan tafel)
• Moeder geniet gratis mee
(excl. drank, een moeder
per tafel)
• prijs E 17,50 p.p.
• kinderen van 4 tot 11
halve prijs

Proef...
en
nse keuk
a
ia
l
ta
I
de
nst
ren gewe
reserve

Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

John F. Kennedylaan 12, 5981 XC Panningen

Gevraagd:

ervaren allround
ervaren
allround
1e automonteur/APK-keurmeester
1e automonteur met APKm/v
Ben jij zelfstandig, flexibel, resultaat- en klantgericht?

Neem dan contact op met:
Roel Hendriks, tel: (077) 308 25 25/06-34194875
of mail je motivatie met CV naar info@autohendriks.nl

Leo van Helden
Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com
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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

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

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

(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

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, is om 15.00 uur een Marialof in
de kerk van Tienray. De meimaand is de Mariamaand. De pastoor nodigt
iedereen uit voor het Marialof, waar Maria wordt gegroet en bedankt.
“Nu vieren we zondag 13 mei
Moederdag. Juist in deze maand
willen we Maria heel bijzonder zien
als onze Hemelse Moeder. Een moeder die zorg heeft voor ons allemaal.
Maar onze eigen moeder vindt het
natuurlijk ook prettig wanneer wij
haar niet links laten liggen, maar
regelmatig op bezoek komen, contact
hebben, aandacht hebben voor haar.
Zo geldt het ook voor Maria. Als
moeder vindt ze het fijn als we bij
haar komen. En als moeder wil ze dan
ook zorg dragen voor ieder van ons
en brengt zij onze intenties weer naar
haar toe.”
Dit jaar verzorgt diaken Zuidinga
van Horst de preek. Diaken Zuidinga
wordt op zaterdag 2 juni tot priester
gewijd. Verder heeft hij vele jaren
tijdens de zomer een dag in Lourdes
Vakgarage
& de Wit
gewerkt
bij Gommans
de pelgrims
en heeft
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T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
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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

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

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

Marialof op
Hemelvaartsdag

zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag

Heilige mis

19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

(alleen na telefonische afspraak)
Sevenum
De
Wieënhof
1
5802
EZ
Venray
zaterdag
Heilige mis
18.00
Vakgarage Gommans & de Wit
T 0900 88 18
zondag
Heilige mis
09.30
Kronenberg
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
W www.cohesie.org
maandag
Rozenkrans
18.00
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Heilige mis
18.30
Den Bunder 1 Kronenberg
www.gommansendewit.nl
Gedurende het hele weekend:
dinsdag
Rozenkrans
18.00
T 077 467 28 29
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
Heilige mis
18.30
Spreekuur inloop:
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
donderdag Rozenkrans
18.00
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
Heilige mis
18.30
di en do 16.30 – 17.00 uur
vrijdag
Rozenkrans
18.00
Normaal spreekuur:
Tandarts
Heilige mis
18.30
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
Spoedgevallendienst
di en do 08.00 uur - tot einde
11 t/m 16 mei
Tandarts de Jonge
Tienray
Veestraat 5, Grubbenvorst
Lottum-Broekhuizen
zaterdag
Heilige mis
18.00
T 077 366 20 65
woensdag Heilige mis
19.00
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
Rehoboth
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl Verloskundige zorg
zondag
Evangelie
10.00
Evangelie
14.30
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
24 uur per dag bereikbaar
maandag
Evangelie
10.00
T 077 463 16 75
‘Het Zorghoes’
woensdag Kinderbijbel 14.30
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
Westsingel 98 Horst
Catechisatie 19.00
T 077 463 17 53
T 077 398 14 50
Spoedlijn: 077 463 14 96
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Alarmnummer
De tijden die hier zijn
Apotheekservicepunt Lottum
afgedrukt zijn standaardtijden.
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
Voor afwijkende tijden van
T 077 463 83 04
Brand, ongeval of misdrijf
kerkdiensten verwijzen wij u naar
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
de desbetreffende parochie.
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
Geen spoed, wel politie?
en 16.30 - 17.00 uur
T 0900 88 44

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

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

daardoor een grote band met Lourdes
opgebouwd. Hij zal zo ook uit eigen
ervaring kunnen preken. Dit Marialof
wordt opgeluisterd door het Gemengd
Zangkoor Tienray.

Een bezoek
aan de grot
Tienray is al van oudsher de
bedevaartsplaats van Noord-Limburg.
Al sinds 1440 wordt hier Maria geëerd
als de Troosteres der Bedrukten.
Sinds 1877 is Tienray ook de officiële
Lourdesplaats van Nederland, dit jaar
dus 135 jaar.
De kerk in Tienray is overdag
geopend voor een bezoek aan de
grot. In de wintermaanden is deze
van 10.00 tot 16.00 uur geopend en
in de zomermaanden van 10.00 tot
18.00 uur.

donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei en
zaterdag 12 mei

RAD VAN
FORTUIN

T RAD EN

DRAAI AAN HE

S
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W
OF KORTING!
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

LOTTUMSEWEG 53 • 5971 BV • GRUBBENVORST
T: 077 - 3663168 • WWW.BENSGRUBBENVORST.NL

Vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei gesloten.
“SERVICE
ZOALS SERVICE BEDOELD IS”
Ook op vrijdagmiddag 1 juni en zaterdag 2 juni
de hele dag gesloten.

MAAK GERUST EEN AFSPRAAK EN LAAT U VRIJBLIJVEND INFORMEREN

112

Een auto van Bens....
altijd naar wens.

AUT
AUTOBEDRIJF
RIJF

32

Deze actie maakt gebruik van:

