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“Mogen wij aub iin de krant/? Watmmoeten wij daar
voor doen Kun jje een keer komwnnnnnn Gggroep 1A2A
basisschool De brink Mrlderslo.” Zo luidde de tekst in
een e-mail die de redactie van HALLO afgelopen week
ontving. Daar kun je natuurlijk geen nee tegen zeggen.

In een kring zitten ze klaar
met de briefjes met vragen in hun
knuistjes geklemd. De leerlingen van
groep 1A en 2A kijken de redacteur
verwachtingsvol aan. Juffrouw Mirella
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Perla koffie voordeelpak
2x500 gr € 7,30
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0
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AH melkbroodjes
10 stuks € 1,69

geldig op 29 en 30 mei

Vers sinaasappelsap
1 liter € 3,49

Albert Heijn
Horst

Het nieuwe
programma
is uit!

dat we via mail een uitnodiging naar
HALLO hebben gestuurd.”
Na de kennismaking met de
‘meneer van de krant’ kan de
vragenronde beginnen en de HALLOredacteur weet zich op wonderbaarlijke
wijze staande te houden. “Waar
staat jouw bureau?” en “Hoe komen
de letters in de krant?” zijn dan ook
niet de gemakkelijkste vragen. Vol
belangstelling luisteren de kinderen
naar de antwoorden. Sommigen van
hen wijken van het draaiboek af en
beginnen spontaan hun verhaal te
vertellen. Zij hebben dan ook belangrijk
nieuws.
Lees verder op pagina 04

geldig op 29 en 30 mei

Alleen geldig op
dinsdag en woensdag

www.schouwburgvenray.nl

geldig op 29 en 30 mei

KNIP
AANBIEDINGEN

vertelt dat haar groepen werken aan
een project met als thema ‘nieuws’.
“Het leek ons leuk om de leerlingen
kennis te laten maken met een echte
verslaggever”, vertelt de juf. “Vandaar
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Boekje over gemeentebeleid

Een dorp, dat is voor iedereen
Dat er ook in Horst aan de Maas bezuinigd moet gaan worden, is
algemeen bekend. Hoe dat dat precies gaat gebeuren, is wat minder
duidelijk. Truus Knoops-Kersten en Huub Driessen uit Tienray maken zich
zorgen om die onwetendheid en schreven ‘Dorp en beleid voor iedereen’ om
uit te leggen wat er de komende jaren gaat veranderen in de gemeente.
Met hun ervaring in de dorpsraad
en het dorpsradenoverleg zijn Truus en
Huub eigenlijk altijd wel met het dorp
bezig. Aan de keukentafel wordt dan
ook van alles besproken. “Er staan veel
veranderingen aan te komen”, zegt
Truus. “Het gaat hard met de bezuinigingen, maar dat weten mensen niet.”
Met hun boek proberen ze dorpsbe-

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

woners een handvat te geven om alle
regeltjes te begrijpen. “De gemeente
maakt beleid, wij geven er uitleg over.”

Terug naar het zelf doen
Door het nieuwe gemeentebeleid
staat er een grote maatschappelijke
verandering aan te komen. “Van een
samenleving waarin we voor alles hulp
van de gemeente inschakelen, zullen
we nu naar een samenleving moeten
waarin burgers zelf vaker dingen oppakken”, aldus Huub. “We moeten terug
naar het zelf doen.” De gemeente moet
gezien worden als vangnet. “Het nieuwe beleid is gestoeld op vrijwilligers.
De vraag is alleen of die vrijwilligers
daar zelf ook van op de hoogte zijn.”
Een dorp is een hechte gemeenschap en Truus en Huub zijn dan ook
van mening dat iedereen daar in de toekomst z’n steentje aan moet bijdragen.
“Er is altijd samenhang in een dorp, kijk
maar met carnaval of de kermis. Maar
ook daarbuiten moeten mensen zich
blijven inzetten, vooral nu.”

selijke kant van bezuinigingen wakker
te houden.” Structurele vrijwilligersinzet
lijkt vooralsnog de grootste bottleneck.
“Maar we moeten vooral positief kijken
naar de toekomst”, vindt Truus. “Met
inzet van een grote groep mensen kun
je zomaar een mooi MFC creëren, dat
aan de nieuwste eisen voldoet.”

Menselijke kant
wakker houden

Tweetalig boekje

Dat mensen niet gewend zijn om
zomaar een zieke buurman te helpen
of om zomaar een bejaarde buurtgenoot te helpen met zijn boodschappen, realiseren de schrijvers zich maar
al te goed. “Maar daar willen ze met
deze bezuinigingen wel naar toe. Met
bewustwording proberen we de men-

Het aanbieden van informatie zien
Truus en Huub als de eerste stap om begrip te kweken voor de veranderingen.
Hun boekje is ‘tweetalig’. De bezuinigingen van de gemeente en de effecten
daarvan worden uitgelegd, maar daarnaast hebben de schrijvers geprobeerd
de veranderingen tastbaar te maken.

Fietsvandalen
opgepakt
De politie kreeg dinsdagmorgen 15 mei rond 02.45 uur een melding
van jongeren die fietsen aan het vernielen waren op het Wilhelminaplein
in Horst. De politie trof de vijf jongeren in behoorlijk beschonken staat aan.
De jongeren hadden een aantal
fietsen beschadigd, drie fietsen
compleet vernield en twee hiervan
op een dak gegooid. Op het moment
dat de politie ter plaatse kwam
wisten de jongeren te ontkomen. Een
18-jarige man uit Horst kon op het
Wilhelminaplein worden aangehouden. Twee andere jongeren werden in
de omgeving aangehouden en één bij
zijn woning aan Stuksbeemden.
Deze jongeren uit Horst waren
19, 21 en 22 jaar. Een 19-jarige werd
dinsdagmorgen in zijn woning in

Melderslo aangehouden. Alle vijf de
vandalen zijn overgebracht naar het
politiebureau en voor nader verhoor
ingesloten. De politie is op zoek naar
de eigenaren van vier van de vernielde fietsen. Het betreft een zwarte
oma-fiets van het merk Pointer, een
mintgroene oma-fiets van het merk
Old Dutch, een blauwe herenfiets van
het merk Altra en een donkerblauwe
Gazelle damesfiets.
Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie van
de basiseenheid Horst via 0900 88 44.

Opengelegde
regengoot
De politie Horst trof vrijdag op zaterdagnacht laat opengelegde
deksels van een regengoot aan. De deksels lagen bij de parkeerplaats
van de Librije in Horst.
De politie stuurde via Twitter een
bericht om de daders op te sporen.

“Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd”, aldus de wijkagente.

“We hebben een stuk geschreven over
een gezin en hoe zij in de gemeenschap staan”, zegt Truus. Het lijkt een
ideaal, maar volgens Truus beschreef
ze slechts “hoe het zou kunnen en hoe
we moeten gaan denken. Het gaat nu
steeds om geld, maar het moet blijven
gaan om mensen.” “Met meer vrijwil-

Zomerfitnessabonnement
Anytime Fitness
Uitgebreide
Pinksterbrunch

Fit de zomer in
met een bootcamp

Canvasdoek
met je eigen foto

ligers zal een dorp meer bereiken dan
andere dorpen”, zegt Huub overtuigd.
“Wij hebben het geloof in de kracht van
mensen.”
Huub en Truus zijn nog op zoek naar
een sponsor die hun boekje wil drukken. Voorlopig is het via de website van
de gemeente te downloaden.

€199,00

€99,95
€17,95

€8,99
€65,00

€32,50
€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

24
05

Geen waakhonden maar minivarkens

Hier waken Joppie en
Chritje
In hun verbouwde boerderij in Lottum wonen Roos Seuren en Bram Boers. De grote tuin achter hun huis wordt
min of meer bewaakt door Joppie en Chritje, twee varkentjes. De kleine knorretjes zijn een kruising tussen een
Göttinger en het allerkleinste Vietnamese hangbuikzwijn.

Pinkpop?

Dan neem je
broodjes mee!
HORST • GRUBBENVORST

De grote tuin van Roos en Bram
ligt er uitnodigend bij. Maar wie
zonder eerst een afspraak te maken
de tuin inloopt, loopt het risico oog
in oog te komen staan met Joppie of
Chritje. Joppie is de baas van de twee
waakvarkentjes. Wanneer Joppie zijn
snuit opentrekt, is de aanblik van twee
grote slagtanden voldoende om rechtsomkeer te maken.

Net peutertjes
Roos: “Dat Joppie en Chritje écht
waken, is misschien wat veel gezegd
maar bij onraad laten ze wel van zich
horen. Ze maken dan een hoog piepgeluid.” Volgens Seuren maken de
varkentjes 26 verschillende geluiden
om met elkaar te communiceren. “Ze
zijn intelligent en sociaal en met hun
geluiden geven ze uiting aan verdriet,
blijdschap, angst en genot. Bovendien

zijn het gezellige dieren die gehoorzamen. Ze mogen niet binnen in huis
en dat weten ze. Ze blijven netjes op
de deurmat wachten als ze aandacht
willen”, vertelt Roos. Ze geeft aan dat
Joppie en Chritje net peuters zijn die
nooit volwassen worden.

Intelligente dieren
Varkens zijn slimme dieren en
staan qua intelligentiepeil op een
vierde plek. Eerst komt de mens, dan
de mensaap, gevolgd door de dolfijn en
walvis en daarna het varken. “Je hoeft
ze maar een keer iets voor te doen en
dan snappen ze het. Iemand die hen
ooit pijn heeft gedaan, onthouden ze.
Een varken neemt niet zomaar iets aan,
het wil er altijd zelf aan ruiken, duwen
en kijken wat er gebeurt. De varkentjes
weten precies wanneer de appels en
andere lekkernijen rijp zijn en stuiven

er regelrecht op af als ze de kans
krijgen. Dat mag niet altijd van ons
maar ze zullen alles verzinnen om het
hapje te kunnen bemachtigen. Joppie
en Chritje weten precies wat ze willen
en hoeveel ze willen. Als er geen
mensen waren zouden ze de boel zelf
wel regelen”, lacht de Lottumse.

CONTACT
LENZEN

Gewoon nieuwsgierig
Roos heeft in haar tuin beelden en
natuurlijke kunstwerken staan maar
daar komen Joppie en Chritje niet aan.
“Varkens zien niet goed maar ruiken
des te beter. Ze snuffelen er wel aan
maar bijten er niet in, ze zijn gewoon
nieuwsgierig”, zegt de kunstenares.
“Het zijn dieren die van zich laten
horen wanneer er iets niet in de haak
is. Joppie en Chritje waken over ons, en
wij waken over hen. Dat zegt toch alles,
nietwaar”, besluit Roos het gesprek.

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

Boxmeer Horst Venray

VAN MORGEN
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Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Krant maken moeilijk?
“Bij ons is een vogeltje uit
het nestje gevallen en die is nou
dood”, vertelt een meisje met een
roze diadeem en pennenstrepen
op haar knie. “En mijn oma heeft
haar been gebroken toen ze op haar
klompen uitgleed”, zegt een jongen
met rode blossen op de wangen.
Ondertussen gaat de perskaart door
vele kinderhandjes. “Het lijkt wel
een paspoort”, zegt een leerling.
Helemaal spannend wordt het als de

kinderen zelf een aantal vragen krijgen
voorgeschoteld. Sommigen kijken
zwijgend weg, terwijl anderen bijna de
arm uit de kom laten schieten als ze
de vinger opsteken, omdat ze denken
het goede antwoord te weten. Op de
vraag wie van hen later ook redacteur
wil worden komt geen antwoord,
want er moet een groepsfoto worden
gemaakt. “Gaat deze ook naar de
krantenfabriek?”, vraagt een jongetje
tot slot.

Gebroeders Poels
grijpen naast prijs
De gebroeders Twan en Ludo Poels uit Meerlo zijn geen Agrarisch
Ondernemer 2012 geworden. De bloembollenteler Jos Borst uit het
Noord-Hollandse Obdam ging er met de prijs vandoor.
“Natuurlijk vinden wij het jammer dat we de prijs niet hebben
gewonnen”, vertelt Ludo Poels. “Toch
zijn we trots op wat wij met samen
met onze medewerkers en leveranciers hebben bereikt en daarvoor
veel waardering hebben gekregen.
En we hebben er een leuke dag aan
over gehouden. De feestvreugde was

er in ieder geval niet minder om.”
Supporters van de gebroeders Poels
hadden in Meerlo pamfletten en vlaggen opgehangen om Twan en Ludo
te ondersteunen. “Dat was hartverwarmend. Iedereen in Meerlo en
omgeving leefde mee. En dat geeft
ons een super positief gevoel”, zegt
Ludo tot besluit.

Calorietjes verbranden voor Bas
Warm, dat was het woensdagochtend 23 mei toen 320 leerlingen van basisschool de Weisterbeek een
sponsorloop hielden. Nadat de kleintjes van groep 1 tot en met 3 een stevige wandeling door de
Mussenbuurt in Horst hadden gemaakt, gingen rond de klok van 11.00 uur de leerlingen van groep 4 tot en
met 8 van start. Na enkele ronden gutste het zweet bij veel deelnemers al van het voorhoofd en zorgden
ouders en leerkrachten voor verkoeling. Voor het goede doel werden de nodige calorietjes verbrand.
De opbrengst van de sponsorloop gaat naar Bas Jakobs, die met de fiets liefst vier maal de Alpe d´Huez gaat
beklimmen. Zijn goede doel is onder meer de strijd tegen kanker bij kinderen. Volgende week wordt in
HALLO bekend gemaakt hoeveel de sponsorloop van de Weisterbeek heeft opgebracht.

Nieuwe bloembakken Horst-centrum
Horst-centrum wordt vanaf maandag 21 mei opgesierd met zogenaamde ‘hanging baskets’. Deze bloembakken
rond lantaarnpalen vullen de winkelstraten met kleur. Rond 08.00 uur arriveerden een groenploeg en twee
vrachtwagens vol bloemen voor de installatie.
Op enkele meters hoogte
werden speciale bloembakken rond
lantaarnpalen gemonteerd en opgevuld
met kleurige zomerbloeiers. Op centrale

plekken in het centrum zijn piramides
met geraniums geplaatst. De ‘hanging
baskets’ en geraniumpiramides zijn een
initiatief van Centrum Management

Horst. De werkzaamheden rond het
plaatsen van de hanging baskets
en piramides waren rond 11.30 uur
afgerond.

Drugsrunners opgepakt
De politie heeft in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 mei zeven mannen aangehouden op verdenking van
betrokkenheid bij drugstransporten naar Duitsland. Drie van de mannen werden in Sevenum op straat aangehouden.
De mannen in de leeftijd van 34 tot
54 jaar komen uit Venlo en Duisburg.
Vier van de verdachten werden aangehouden op de Duitse snelweg, net
over de grens met Venlo. Het Hektorrechercheteam van de politie, dat zich
bezighoudt met drugshandel, startte
een paar maanden geleden een onderzoek nadat ze een rechtshulpverzoek
vanuit Duitsland hadden ontvangen.

Dat verzoek ging over een 34-jarige
Venlonaar die drugs zou verhandelen
en verdacht werd van een drugstransport de grens over. De afgelopen maanden vonden minimaal vijf drugstransporten plaats, waarbij tientallen kilo’s
hard- en softdrugs werden vervoerd. Na
grondig onderzoek konden mensen van
het rechercheteam in samenwerking
met het Joint Hit Team uit Limburg-Zuid,

het drugsoverlastteam Roermond en
het Hektor-straatteam drie verdachten
aanhouden. In Duitsland werden vier
anderen aangehouden. In Sevenum en
Blerick vonden huiszoekingen plaats.
Hierbij werden behalve softdrugs ook
geld en munitie van een vuurwapen in
beslag genomen. Alle verdachten zijn
in bewaring gesteld terwijl de politie de
zaak verder onderzoek.

Eerste bezuiniging vastgesteld
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

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Bieb moet besparen, maar hoe?
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei richtte wethouder Van Rensch van cultuur zich tot de raad.
“Kunst en cultuur zijn de punten waar de mens zich onderscheidt van dieren. Dat is de basis voor meerwaarde in het
leven. Wij hebben goede culturele netwerken opgericht. Verandering is goed, maar vanuit een visie, niet vanuit een
kil rekensommetje.”
Ter discussie stond de conceptkadernota van Gemeente Horst aan
de Maas. Er werd gedebatteerd maar
besluiten vallen pas volgende maand.
Toch stelde de raad een aantal kaders
voor het college. Zo moet er op de
bibliotheken bezuinigd worden en mag
de verbouwing van het gemeentehuis
geen 7 miljoen euro kosten.
Over de bibliotheken waren de
partijen eensgezind: er moet hoe dan
ook bezuinigd worden, maar hoe, daar
moet nog naar gekeken worden. De
partijen gaven het College de opdracht
om eerst met een visie te komen, en

daarna pas eventuele sluiting van vestigingen te bespreken. Pvda-PK pleitte
ervoor om de veranderingen in het biebwezen in een commissie te bespreken.
De verbouwing van het gemeentehuis
en de verbetering van de klimaathuishouding riepen grote vraagtekens op
bij de raad. Alle partijen waren het er
over eens: aan het klimaat moet wat
gedaan worden, aan Arbo-voorwaarden
moet voldaan worden. Het voorgestelde bedrag voor deze aanpassing,
2,8 miljoen euro, vond de raad echter
“veel te veel.” Hetzelfde geldt voor de
7 miljoen bedoeld voor verbouwing.

De partijen pleitten ervoor eerst naar
ontwikkelingen binnen de organisatie
te kijken, zoals het nieuwe werken,
voordat er voor zo’n groot bedrag
verbouwd gaat worden. “Dat past niet
in deze tijd van bezuinigingen”, aldus
Kemperman van D66. Essentie, D66 en
SP pleitten ervoor om de gemeentelijke
reserves aan te spreken. Het college
wilde deze intact proberen te houden.
SP-raadslid Van Baal: “We hebben hoge
reserves want we hebben gespaard
voor crisistijden. Die tijd is nu aangebroken. Als we het nu niet inzetten,
wanneer dan wel?”
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Dorpsommetjes Kronenberg
Twee ommetjes in Kronenberg, die door hun vorm ‘de acht van Kronenberg’ worden genoemd, worden op
zondag 3 juni om 10.30 uur officieel geopend. Om 10.30 uur is de ontvangst in De Torrekoel en daarna kan iedereen
één of beide ommetjes wandelen. De dorpsraad hoopt op veel belangstelling en heeft speciaal voor gezinnen met
kinderen een prijsvraag gemaakt voor deze dag.
De realisatie van de ommetjes in
Kronenberg is mede mogelijk dankzij
de inzet van een aantal vrijwilligers en
door financiële steun van de provincie en het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling. De
stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) heeft in
2010 een subsidiebeschikking gekregen
waarmee lokale initiatiefnemers kunnen
worden gefaciliteerd voor de realisering

van 25 ommetjes in Limburg. Onder
ndere het initiatief uit Kronenberg werd
door een provinciale jury gekozen om
gerealiseerd te worden.
Het idee om de ommetjes te realiseren leefde al langer in Kronenberg,
maar kreeg een impuls dankzij het IKL.
Hierdoor werd het mogelijk vergeten en
verdwenen wandelpaden in ere te herstellen, waardoor mooie Kronenbergse
plekjes voor iedereen gemakkelijk

op loopafstand bereikbaar zijn. Zo is
bijvoorbeeld de eeuwenoude doorsteek
van het dorp naar het Grootveld in ere
hersteld. Met de beschikbare middelen
is het mogelijk geweest om de ommetjes te voorzien van kwalitatief goede
bewegwijzering, informatieborden over
de historie en natuur en op enkele
plekken zijn banken geplaatst om uit te
rusten en te genieten van de omgeving
in Kronenberg.

Kerkstraat 20a , Horst

Spandoekactie Mariaschool Tienray
Groep vijf en zes van de Mariaschool in Tienray doen mee met de spandoekactie van het Wereld Natuur Fonds
en het tv-programma Nieuws uit de Natuur. De ‘ranger’-actie die in het teken staat van de reuzenpanda heet
‘Samen los voor een groot Pandabos’.
De reuzenpanda is een
beschermde diersoort waarvoor het
WNF een aantal acties op heeft gezet.
Eén daarvan is het aanleggen van

een pandabos en daar is mankracht
en geld voor nodig. De opdracht is
om met de klas het allermooiste
spandoek voor de panda-actie

te maken. Het spandoek wordt
opgehangen in de school. Een foto
ervan komt op de actiepagina van de
WNF Rangerclub.

Boete dierenmishandeling
In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 mei controleerde de politie drie mannen die aan het vissen waren
langs de Maas in Grubbenvorst. De mannen hadden de juiste visvergunningen, maar de politie vond in een
afgesloten emmer acht levende vissen aan, die op een bodempje water lagen.
De vissen waren groter dan de
emmer en ze zaten dus beklemd.
De wet zegt dat vissen die voor eigen
consumptie gevangen worden, meteen

na de vangst moeten worden gedood.
Daar hadden deze vissers zich dus niet
aan gehouden. Een van de vissers,
een 47-jarige inwoner uit Kazachstan,

kreeg een proces verbaal vanwege
dierenmishandeling.
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VAN

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 30-06-2012 Zie voorwaarden in de winkel.

PINKSTERAANBIEDING
NIEUW: SPELT DESEM
zelf testen in de winkel

Kijk op www.bakkerijgerards.nl voor meer info over SPELTBROOD

Heerlijke dik gevulde BOTER/KRUIMELVLAAI NU E 8,50
abrikozen/kersen/appel of banketbakkersroom vulling.

Hennepkweker Evertsoord opgepakt
Politie Horst heeft dinsdag 22 mei een hennepkwekerij in Evertsoord opgerold. Er werden meer dan
900 hennepplanten in beslag genomen en vernietigd.

w w.leerzorgbakkerij
b a k ke r i j g e r a r d s . n l
Speciaal uitwonze

4 rozijnenbollen + 1 GRATIS
Iedere DAG DIV. AANBIEDINGEN UIT DE LEER/ZORG BAKKERIJ

Een verdachte werd aangehouden.
Volgens de politie werd de stroom voor

lampen in de hennepkwekerij illegaal
verkregen. Zij waarschuwden dat het

aftappen van stroom erg gevaarlijk kan
zijn.

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30

www.bakkerijgerards.nl
w w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl

SUMMER
SALE
start maandag 28

r!

mei om 12.00 uu

25% KORTING OP DE
VOORJAARSCOLLECTIE

Bord Behoud de Parel weggehaald
De schaftwagen waarop vereniging Behoud de Parel een doek met de tekst ‘Gezondheid eerst,
behoud de parel, megastallen nee!’ had bevestigd, is maandagochtend 21 mei door ambtenaren van
Gemeente Horst aan de Maas weggesleept. Behoud de Parel wilde aangifte doen, maar dat ging niet
door. Behoud de Parel wilde aangifte doen van diefstal van de schaftkeet, maar de politie in Horst accepteerde de aangifte niet op basis van overleg met de dienst handhaving van de gemeente. De schaftwagen
met bord staat nu op de gemeentewerf. De burgemeester wil in zijn functie als hoofd handhaving komende
week in gesprek met Behoud de Parel.

ag 28 mei open
d
n
aa
rm
e
st
k
in
P
17.00 uur
van 12.00 tot

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan

Dora Cox-Christiaens
weduwe van Teng Cox

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar
in Berkele Heem te Horst.
In de avondwake van donderdag 24 mei om 19.00 uur zal er in
de H. Lambertuskerk te Swolgen voor haar gebeden worden.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 25 mei
om 10.30 uur in voorgenoemde kerk waarna de crematie
zal plaatsvinden in crematorium Boschhuizen te Venray.

Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik voor je te fluiten.
En de zon stuurt je haar warme stralen.
Na een moedig gedragen ziekte en nadat zij afscheid van ons
had genomen, overleed in alle rust onze lieve mam en oma

Nellie Janissen-van den Beuken
weduwe van

Pierre Janissen
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
Roermond:
Horst:

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven en belangstelling in de vorm van kaartjes
en bloemen tijdens de wake en uitvaart
van ons moek, onze oma en superoma

An Wijnen-Geurtjens
De zeswekendienst zal worden gehouden op 2 juni om 17.30 uur
in de St. Odakerk te Melderslo.
Melderslo, mei 2012
De kinderen Wijnen

Dankbetuiging

Wij bedanken iedereen die metgezel was op het levenspad
van ôs Moe, Oma en Superoma

Jo Hoeijmakers-Weijs
In het bijzonder tijdens de jaren
van haar verblijf in verpleeghuis Elzenhorst.
Alle blijken van medeleven bij haar overlijden
hebben ons goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gevonden dinsdag 15 mei
zwart/bruine tas op Americaanseweg
in Horst met t-shirt e.d. erin.
Tel. 077 398 57 61
Gevraagd alle merken sloopauto’s
+ bussen. Correcte afhandeling met
vrijwaring. Eigen ophaalservice
T. 06 10 58 14 70
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25
Solex en tandem verhuur
www.solexverhuurgriendtsveen.nl ook
diverse arrangementen 0493 52 95 96
Genieten op uw terras. Hoog en
droog aan Hoogstraat 3 te Broekhuizen.
Rustig wonen met geweldig terras en
zicht over beekdal. Wat dacht u van
€ 249.000.- tel 077 463 39 87
www.coenabsil.nl

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
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.
Te koop wegens omstandigheden. Zeer
fraaie RIH E-bike damesmodel, slechts
1.500 km. Gelopen, met nog twee jaar
verzekering. Nieuwprijs was € 2.499.Tel. 077 397 14 26.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25

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

Heerlijke verse asperges bij Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst.
Ma t/m vr: 10.00-12.00
en 13.00-17.00 u za: 9.00-17.00 u,
zo: op afspraak. Tel: 077 398 65 90.

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: grote garage mét een gaaf
halfvrijstaand huis op 281 m2 hartje
Horst. Heerlijk leefgenot. Iets voor u.
Vraagprijs € 209.000.- tel. 463 39 87
www.coenabsil.nl

Petra Janissen
Marion en Joop de Swart-Janissen
Kiki, Job

21 mei 2012
Correspondentieadres:
Marion de Swart-Janissen, Vondersestraat 31, 5961 JR Horst
U kunt afscheid nemen van ons mam in het Uitvaarthuis
Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, op vrijdag 25 mei
van 18.00 tot 18.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 26 mei om
12.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus, Lambertusplein 16
te Horst, waarna om 14.00 uur de crematieplechtigheid volgt
in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
Samenkomst in de kerk en het crematorium, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94

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.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Linders Interieur voor al uw
voorkomend interieur- en fijn timmerwerk, zoals keukens, kasten, meubels
enz. Nu ook 3D ontwerp en visualisatie
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Champignoncel te huur.
Tel. 077 398 34 53.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Hortensia’s (groot assortiment)
Buxus, Laurier, bomen, Buddleja,
Viburnum, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85. Meer info
zie website: www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83.
Woonruimte gezocht Horst of
omgeving, met bij voorkeur minimaal
2 slaapkamers. Op korte termijn te
aanvaarden. 06 43 78 30 32.
Bootcamp training. Een energieke
fullbody workout in de natuur voor een
fitter gevoel, een getrainder lichaam
en meer doorzettingsvermogen.
Meld je nu aan voor een gratis proefles
op www.bootcamppower.nl. See ya!
Bloem- en Grafwerk “Miniatuur”.
Voor al uw bloemstukken, grafwerk
en workshops. Miny Kanters.
Tel. nr. 077 398 51 08.

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

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

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

Dagelijks verse asperges te koop
van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 /
12.00 uur en van 13.00 / 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 / 12.00 uur
en van 13.00 / 16.00 uur.
Fam. Burgers Kempweg 6 Meterik.
Tel. 06 53 93 26 73.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Weerbaarheidscursus voor kinderen
van groep 5/6 en 7/8 in Horst en
Grubbenvorst. Start september.
Opgeven voor 1 juli.
Kijk op www.marietweijs.nl

www.theoarts.com

geven elkaar het Ja-woord op
vrijdag 1 juni 2012 om 13.00 in
het gemeentehuis van Horst.
U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00
tot 20.00 uur bij Boscafé
Het Maasdal, Tienrayseweg 10b
5961 NL Horst.

BEDANKT!
BEDANKT!
BEDANKT!
Wij
Wij willen
willen iedereen
iedereen
Wij
willen danken
iedereen
hartelijk
hartelijk
danken
hartelijk
voor
de
voordanken
de
voor
dekaarten
vele
felicitaties,
vele felicitaties,
kaarten
vele felicitaties,
kaarten
en
en bloemen
bloemen
en
bloemen
ter
gelegenheid
ter gelegenheid van
van ons
ons
ter gelegenheid
van ons
Gouden
huwelijksfeest.
Gouden
huwelijksfeest.
Gouden huwelijksfeest.
Het
Het is
is voor
voor ons
ons allemaal
allemaal
Het
voor ons allemaal
een
dag
een isonvergetelijke
onvergetelijke
dag
een onvergetelijke
geworden.
geworden. dag
geworden.

WIEL
WIEL &
& LEEN
LEEN
WIEL
& LEEN
KEIJSERS-KORSTJAANS
KEIJSERS-KORSTJAANS
KEIJSERS-KORSTJAANS
Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties,
kaarten, bloemen en de
muzikale serenade die wij
mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijkfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag
geworden.

Piet en Door
Hendrix-Muijsers
Kinderen en kleinkinderen
Bevercarcleaning: carcleaning voor
het interieur en exterieur van uw auto.
Uw auto weer showroom klaar.
U kunt alle kanten op. Voor meer info:
info@bevercarcleaning.nl of
bel: 06 18 93 89 95
Stationsstraat 127 Hegelsom.
Praktijk Constance in Horst voor
pedicure & voetreflex & facial. De
week van de pedicure is t/m 26 mei.
Een gratis voetencheck en een
kortingsbon van 4 euro.
Info: www.bijconstance.nl
&

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tom Verheijen &
Dezeree Wijnhoven

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Geboren

gebaore 15 mei 2012

Jesse

Joes
Siem Giel

17 mei 2012
Broertje van Fender
Zoon van
Jules en Petra Driessen-Arts
Dr. Lemmenstraat 17
5964 AM Meterik

groeëte broôr Ves
zoeën van
Kim Verrijth en Justin Huijs
van Stepraethstraat 4
5975 XR Sevenum

jongeren 07

Oefening Jeugdbrandweer
Horst aan de Maas
Korps Jeugdbrandweer Horst aan de Maas heeft vrijdagavond 18 mei op en rond De Hees 27a in Sevenum een
oefening gehouden. Dit was een serieuze test als voorbereiding op de wedstrijd van 26 mei in Helmond, waar 150
jeugdkorpsen uit Nederland met elkaar de strijd aangaan van ‘Beste Jeugdbrandweerkorps 2012’

Welkom lieve tweeling

Geboren op
14 mei 2012

CAS en JORT

Loes

18 mei 2012

Dochter en zusje van:
Koen en Kim
van der Hulst
Gijs en Jans

Zoontjes en broertjes van:
Nick Hendrix en
Joyce Verhaegh
Fenne

Hazenkampweg 25a
5964 PE Meterik

De Kolk 12
5961 RD Horst
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! Stervideotheek, Venloseweg 2,
Horst.

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Huurwoning gezocht Tijdelijk te huur
gevraagd een woning in Horst
of Meterik. Op korte termijn te
aanvaarden. Telefoon: 06 22 93 54 52.
Gevonden sleutelbos met diverse
sleutels. Tel. 077 398 80 67.
Te koop Toyota Yaris 13 vvti, bj 2004,
zilver met. centr. verg., airco, afneembare trekhaak, 5-deurs, nieuwe
banden, nieuwe accu, km 55.600
€ 6.000,- tel. 077 398 45 73.
Ben dinsdagmorgen mijn sleutels
verloren. Heeft u ze gevonden wilt
u dan a.u.b. contact opnemen met
tel. 06 11 16 17 77.

Workshop “Een goed gesprek”.
Dames, opgelet! Neem even wat tijd
voor jezelf. Op zaterdagochtend 9 juni
a.s. organiseren we een wandelcoaching-sessie in het bos, met
aandacht voor de natuur en voor jezelf.
Kijk op www.mathein.com
Verloren sleutels 1x met groen
kunstof, 1x zwart. Info bellen naar
06 48 77 42 81.
Afslanken zonder dieet? Stoppen
met roken zonder pillen e.d.? Een
einde maken aan andere verslavingen?
Blijvend resultaat met
Neuro Emotionele Integratie.
Info: 06 53 36 41 64.
Zin in muzieklessen?
Kom dan naar de open repetities van
de Jeugdharmonie op 31 mei om
18.45 en Slagwerkgroep op 5 juni om
20.00 uur bij De Lange of informeer
jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Hagen snoeien en onderhoud van
grotere tuinen. Tel. 06 27 13 23 58.

Te koop gevraagd vrijstaande
of 2-onder-1- kapwoning in centrum
van Horst. Liefst met slaap- en badkamer op begane grond. Schrijf naar
Hallo, t.a.v. brieven onder nr 400.

Ik ben een vrouw van
75 jaar en op zoek naar
een verzorgde man,
om samen leuke dingen
te gaan doen.

Outdoor cooking.
Workshop ‘’Koken in de vrije natuur’’,
met wilde kruiden en vuur maken
zonder lucifers. Samen eten in een
gezellige tipi. Zat 2 juni van 14.00
tot 20.00 uur. info@via-rosa.nl
0478 69 10 06 www.via-rosa.nl

Heeft u interesse, schrijf dan
een brief naar
HALLO Horst aan de Maas,
t.a.v. brieven onder nr. 500,
Handelstraat 17, 5961 PV Horst.

Vaandelteams RKsv Wittenhorst
behalen kampioenschap
Een voor Wittenhorst ongekend succesvol seizoen, zowel op sportief
als maatschappelijk vlak, kreeg een sportieve apotheose door het
behalen van het kampioenschap door onze beide vaandelteams.
Zowel ons 1ste dames elftal als het 1ste heren elftal van Wittenhorst
werden kampioen in hun klasse en wisten daarmee promotie naar
respectievelijk de 5e en 1e klasse af te dwingen.Ter gelegenheid van
het behalen van deze kampioenschappen zullen spelers, begeleiding en
bestuur recipiëren op zaterdag 2 juni aanstaande in de kantine van
RKsv Wittenhorst op Sportpark “Ter Horst”, Wittebrugweg 3 in Horst.
Wij willen u van harte uitnodigen voor deze
receptie welke duurt van 19.30 tot 20.30 uur.
Na afloop van de receptie zullen de festiviteiten
worden voortgezet. U bent van harte welkom
om dit met ons mee te vieren.
Hoofdbestuur RKsv Wittenhorst

Het korps bestaat uit elf enthousiaste jongens van 11 tot 16 jaar, die
iedere vrijdagavond oefenen op en
rond de brandweerkazerne in Sevenum.
De jongens leren spelenderwijs het
vak van brandweerman. Ze volgen
de theorielessen over materialen en

de inzet van technieken, om daarna
de opgedane kennis in de praktijk te
brengen. Iedere week oefenen de
jongens om een simulatiebrand te
blussen. Hierbij maken ze gebruik van
vlamborden, lichtsnoeren en knetterkasten. Echt vuur is nog te gevaarlijk,

maar dat weerhoudt de jongens niet om
serieus aan het werk te gaan. De band
in de groep is heel hecht en gezellig.
Ze ervaren de jeugdbrandweer als een
leuke leerzame hobby.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jongeren over
hun wachtwoorden op internet
Ruim 80% van de jongeren onder de 30 jaar maakt op een onveilige manier gebruik van internet. Dat zegt
brancheorganisatie ICT Waarborg. Zij stellen dat jongeren vaak hetzelfde wachtwoord gebruiken voor verschillende accounts op het internet. HALLO zocht uit hoe dat bij de jongeren in Horst aan de Maas zit.
“Ik heb overal hetzelfde
wachtwoord voor”, vertelt Sanne
Kusters (15) uit Hegelsom. “Als ik
overal verschillende wachtwoorden
voor verzin, ben ik bang dat ik ze
vergeet.” Over de risico’s ervan denkt
ze niet zo vaak na. “De kans is heel
klein dat je gehackt wordt, maar
een tijdje geleden toen heel veel
msn-accounts gehackt werden, heb
ik wel even een paar wachtwoorden
veranderd.”
Denise Walter (19) uit Kronenberg
pakt het slimmer aan. Ze gebruikt
voor al haar accounts op het internet
verschillende wachtwoorden. “Ik
probeer de wachtwoorden grappig te

maken. Dan kan ik ze beter onthouden.”
Ze vergeet haar wachtwoorden bijna
nooit. “Als ik het niet meer weet, kan ik
nog altijd op het linkje klikken om mijn
wachtwoord te veranderen.”
Ook Merijn Manders (20) uit Horst is
erg voorzichtig op internet. “Ik gebruik
altijd verschillende wachtwoorden.”
Hij vertelt dat hij verschillende tekens
gebruikt in zijn wachtwoorden.
“Dan wordt het lastiger om wachtwoorden te raden.” Hij vindt het de beste
oplossing om wachtwoorden te
verzinnen die voor jezelf makkelijk te
onthouden zijn. “Veel mensen verzinnen
een moeilijk wachtwoord en schrijven
het vervolgens ergens op, of kiezen

bij de vraag om het wachtwoord te
veranderen hun huisdier of kinderen,
dan is het juist makkelijk te raden.
Dat is hetzelfde als je geboortejaar
gebruiken. Dat moet je gewoon niet
doen.”
Bas Sillekens (19) uit Sevenum
gebruikt ook verschillende wachtwoorden, maar heeft niet zoveel
accounts op het internet. “Ik hoef
geen geheugensteuntjes te gebruiken.
Dat doe ik alleen bij het wachtwoord
van m’n laptop”, vertelt hij. “Ik vind
het niet zo’n slim van mensen
die overal hetzelfde wachtwoord
gebruiken. Als iemand dan achter je
wachtwoord komt ben je de sjaak.”

Bread challenge wordt broodje
Citaverde
In het kader van het project Groen, gezonde voeding en welzijn namen derdejaarsleerlingen vmbo van het
Citaverde College in Hegelsom deel aan een ‘bread challenge’. Op uitnodiging van beheerder Daniëlle Preuss en
eigenaar Peter Broekmans van lunchroom Beej Mooren uit Horst ontwierpen zij hun eigen broodjes.
Het broodje moest aan drie eisen
voldoen: het moest een gezonde
uitstraling hebben, makkelijk te bereiden en prijstechnisch interessant zijn.
De leerlingen zijn aan de slag gegaan
en hebben eigen ervaring, kookboeken en internet gebruikt om tot hun
inzending te komen.
De perfectionering is in overleg
met de docent in de VAP-lessen (ver-

werking agrarische producten) gedaan.
Op dinsdag 15 mei zijn broodjes op
school gemaakt en getest. Rond de
lunch hebben de eigenaren, de docent
en enkele aanwezige klanten een
smaaktest gedaan.
Winnaar werd het broodje dat
bedacht is door Erik Jansen, Quinten
Jacobs en Joey Biermans. Het Citaverdebroodje is een volkoren ruitbroodje,

besmeerd met bosvruchten-halvajam
en gevuld met brie en rucolasla. De
flavonoïden in rucolasla zorgen voor
goede vetverbranding.
Het broodje staat vanaf 15 mei op
de menukaart van Beej Mooren. “Een
mooi voorbeeld van samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven”,
aldus Marie-José van Hegelsom van
het Citaverde College.
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Examens in Horst aan de Maas
Over een tijdje zien we ze weer aan de stok hangen: de vlaggen, schooltassen en schriften van de examenkandidaten. Het is altijd een spannende tijd voor de jongeren die examen doen, zeker
nu ze gemiddeld minimaal een 5,5 moeten halen voor hun centrale examen. HALLO vroeg aan scholieren hoe ze zich voorbereiden, hoe de examens gingen en wat ze gaan doen als ze slagen.

Tom Hesen (18) uit Hegelsom hoopt na
de examens opgelucht te kunnen ademhalen. Hij heeft zes jaar doorgebracht op het
Dendron College en wil nu zijn vwo-diploma
halen. Eén ding gaat hij zeker niet missen.
“Ik moet me altijd melden, omdat ik vaak te
laat ben.” Zijn klasgenoten gaat hij wel missen. Hij bereidt zich nu voor op de volgende
examens. “Als ik zin heb, pak ik mijn boeken
erbij en ga ik lezen, samenvatten en oefenexamens maken.” Na het Dendron College
wil hij gaan reizen. “Ik ga eerst een half jaar
werken en daarna wil ik naar Australië of
Azië.” Hij neemt een tussenjaar omdat hij nog
niet weet wat hij precies wil. Als hij niet slaagt,
baalt hij wel een beetje, maar: “Als je zakt is
het maar een jaar van je leven. Er zijn ergere
dingen. Als je maar je best doet.”

Pim Scheres (18) uit Horst zit ook op het
Dendron College. Ze haalde twee jaar geleden haar
havo-diploma en gaat nu voor haar vwo-diploma.
Ze vindt het niet heel spannend. “Ik doe gewoon
wat ik normaal ook doe.” Ze vertelt dat ze op tijd
is begonnen met leren. Ze wil na het Dendron
College graag naar Amsterdam om sportmanagement te studeren. Ze doet er alles aan om te
slagen. Daarom was het vorige week ook even
extra schrikken toen het LAKS haar belde met de
vraag waar ze de antwoorden van het examen
tekenen had gevonden. Het LAKS meende dat zij
de antwoorden van het havo-examen al had terwijl
het examen nog bezig was. Gelukkig ging het om
de antwoorden van het vwo-examen, dat een dag
eerder werd afgenomen. “Ik kon er wel om lachen.
Die jongen aan de telefoon schaamde zich kapot.”
Komende week heeft ze nog een paar examens.

Kevin Bovee (16) uit Kronenberg wil deze
zomer slagen op het Citaverde College. Hij koos
vier jaar geleden voor de gemengde leerweg.
In de vier jaar die hij nu bijna achter de rug
heeft, is hij veel met zijn handen bezig geweest.
Het beviel hem prima. Hij genoot van de vele
praktijkopdrachten en vond het erg leuk om stage
te lopen. “Ik ben echt iemand die bezig moet
zijn.” Daar kreeg hij voldoende mogelijkheid voor
op school. Hij denkt wel te kunnen slagen. “Het is
altijd afwachten, maar ik ga er wel van uit.”
Hij vertelt over zijn leukste vak. “Dat is biologie.
Het behandelt heel veel verschillende onderwerpen en je leert de theorie die je in de praktijk
nodig hebt.” Na het halen van zijn diploma wil
hij doorstuderen aan het Citaverde College in
Roermond. “Ik wissel alleen van locatie. Ik ga een
hoveniersopleiding op bbl-niveau doen.”

Jessica Biermans (16) uit Horst gaat ook naar
het Citaverde College. Zij koos hier vier jaar geleden
voor omdat het veel kleinschaliger is dan het
Dendron College. “Je kunt er veel met de handen
werken en alles is praktijkgericht.” Ze doet examen
op het niveau kader. “Ik ben wel bang voor de talen”, legt ze uit. “Ik vind het saai en je moet er best
veel voor leren. Bloemschikken is veel leuker, dan
ben je tenminste bezig.” Ze heeft nu al examens
gemaakt voor Nederlands en wiskunde. “Ik heb
er wel een goed gevoel over, maar wij maken het
examen op de computer en kunnen het niet nakijken.” Ze denkt dat ze wel gaat slagen. Dan lacht ze.
“Ik sta er wel goed voor, maar moet er alleen nog
even wat voor doen.” Na het Citaverde College wil
ze doorstuderen aan het Gilde in Venray. Daar wil ze
gaan leren voor sociaal pedagogisch medewerker.
“Ik wil al altijd met kinderen gaan werken.”

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!
Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken
en zonwering. Ze kenmerken zich
door de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond
in onze showroom. Al meer dan
25 jaar ervaring!

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.

GEbr. WijNHovEN oPENT EEN vErf- EN bEHaNGafDEliNG

nÚ 20% korting
oP verf en behang!

Deze actie loopt t/m 3 juni 2012. De vertrouwde verf- en behang afdeling
van Wijers, Kloosterstraat 12 verhuist naar Colors@Home Wijnhoven
aan de Expeditiestraat 4. Nog steeds in Horst met dezelfde service,
kwaliteit en bekende merken.

2e Pinksterdag open van 12.00 uur tot 17.00 uur
wordt binnenkort:

Expeditiestraat 4 | 5961 PX Horst
Telefoon (077) 396 17 77
E-mail info@gebrwijnhoven.nl
Website www.gebrwijnhoven.nl

vloeren | raamdecoratie | buitenzonwering | kunststof kozijnen | afdaken | rolluiken | horsystemen

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar een enthousiaste en gedreven

planner m/v (40 uur)
De organisatie
Al vele jaren is Jan Arts transporten BV een begrip in Helenaveen en
omgeving. Het transportbedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het
vervoer van bloemen, planten en boomkwekerijprodukten. Naast een
twintigtal chauffeurs is er op kantoor een hecht team van 4 medewerkers
werkzaam, dat zich bezighoudt met de financiële administratie, fakturering
en planning. Jan Arts transporten hecht veel waarde aan betrouwbaarheid,
kwaliteit, degelijkheid, betrokkenheid en het nakomen van afspraken.
Doel van de functie
- het aannemen, invoeren en verwerken van orders t.b.v. planning en
facturering;
- het plannen van dagelijkse transporten van boomkwekerijproducten;
- het dagelijks onderhouden van contacten met chauffeurs en klanten
over de status en kwaliteit van het transport;
- het aanleveren van cijfermatige informatie over het rendement van de
geplande transporten.
Gewenst profiel
- Competenties: stressbestendigheid, nauwkeurigheid, zelfstandigheid,
flexibiliteit, mondelinge communicatie en samenwerken;
- Minimaal MBO werk- en denkniveau;
- Enige ervaring met planningswerkzaamheden is gewenst;
- Ervaring in de transportwereld, in de sierteeltsector, of in beide, is een pré.
Ons aanbod
- Een dynamische spilfunctie in een bedrijf met informele werkomgeving;
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer weten?
Wanneer je interesse hebt in bovenstaande functie, kun je tot 1 juni
aanstaande reageren door een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae
te sturen naar onderstaand adres of per e-mail naar
administratie@arts-transporten.nl.

Jan Arts transporten BV

Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493-539436
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

jongeren 09
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15 VRAGEN aan Ruud Hoeymakers 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

Ruud Hoeymakers
15 jaar
Evertsoord
Citaverde College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik altijd buiten wilde spelen, samen
met mijn vrienden. Op woensdagmiddag als we vrij van school waren en op
zaterdag deden we dit erg vaak.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik had mijn moeder wijsgemaakt dat
ik een niveau gezakt was op school.
Na een paar telefoontjes kwam ze
erachter dat het niet waar was. Grappig

vond ze het niet echt.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Een superkracht waarmee ik nooit meer
ergens voor hoef te leren en voor alles
goede punten haal.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een supergroot uitgaanscentrum waar
elke dag de beste dj’s van de wereld
draaien, zoals Afrojack en Armin van
Buuren.
Waarop ben je het meest trots?
Op alle bijzondere mensen om mij
heen, zoals mijn vrienden en familie,
die mijn leven superleuk maken.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind liedjes van Rowwen Hèze hele
mooie teksten hebben, de onderwerpen waar ze over gaan vind ik
mooi. Ik heb niet echt een favoriet
liedje, vind er meerdere mooi.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik gaan shoppen, voor kleren
natuurlijk, daarna lekker ergens gaan
eten en ’s avonds op stap gaan naar
een leuke discotheek of café.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Flippo’s, van die schijfjes die je een
paar jaar terug in de supermarkt bij

de chips kreeg. Iedereen spaarde ze,
zodat we ze op school konden ruilen
met elkaar. Flippo-en deden we er niet
echt mee, daar was ik ook niet zo goed
in, haha.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in Spanje geboren willen
zijn. Daar is het lekker warm en ze
hebben er goede discotheken en cafés.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Ik heb soms wel spontane acties,
maar kan er niet zo gemakkelijk een
verzinnen. Misschien dat ik hier zeer
spontaan in één keer aan mee doe.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de pizzeria in Horst, daar hebben
ze lekkere pizza. Iedere week bestellen
we daar als we in de keet zitten.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb eigenlijk geen angst waar ik last
van heb in het dagelijks leven.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Morgens niet te laat opstaan,
beginnen met een goed ontbijt,
daarna wat drinken met vrienden en
vriendinnen in de keet en dan van
’s middags tot ’s nachts feesten in een
goede feesttent.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou absoluut geen tatoeage willen
hebben, daar hou ik niet echt van.
Dat vind ik niet mooi.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou wel willen vragen hoe ik later in
het leven sta en hoe oud ik word.

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

Geraniums en
perkplanten
grote keuze
Met langzaam
werkende meststoffen
goed afgehard
lage prijzen

Lavendel Hidcote

€ 0.79
Winterharde
palmen
2.50 meter hoog

€ 139.00
alle maten scherp geprijsd

Tuinplanten en
bomen tot wel

50%
goedkoper
dan ergens anders

Openingstijden:
ma t/m vr van 09.00 - 18.0
za van 09.00 - 16.00 uur 0 uur

Pinkstermaandag open!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Voor een
‘werelds’ cadeau

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Heet voortaan...

TIJDELIJKE ACTIE!
om onze naamswijziging te vieren

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

ontvangt u tot 30 juni 2012

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

€ 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

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.

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

Column

De wereld is
klein
Amsterdam: 789.846
inwoners en zo’n 4.000 cafés
verdeeld over een oppervlakte
van ongeveer 219 vierkante
kilometer. Genoeg feiten om de
conclusie te trekken dat de
kans om een bekende spontaan
tegen komen vrij klein is. Toch
gebeurde het me afgelopen
woensdag tijdens het uitgaan,
maar of dit strategisch gezien
nou een goede ontmoeting
was, dat betwijfel ik ten
zeerste.
Een verjaardagsfeestje in een
studentenhuis in Amsterdam is
altijd een goede opening voor
een geslaagd avondje uit, zo ook
woensdag. Twee vriendinnetjes
vierden hun verjaardag groots,
alles erop en eraan voor een
goed festijn, met de plannen om
als afsluiter nog flink uit te gaan
in de stad. Natuurlijk wist ik dat
dit een latertje zou worden. Uit
eerdere verjaardagspartijen kon
ik wel afleiden dat we pas laat de
stad in zouden gaan.
Het verbaasde me daarom
niet dat ook woensdagnacht de
klok 03.00 uur sloeg toen wij
onze fiets in de stad parkeerden.
Pech voor ons, want in de meeste
clubs en cafés kwamen we dan
ook niet meer binnen. Geluk
hadden we bij één café. Bij het
meest foute café van Amsterdam
mochten we nog naar binnen,
jippie, wat een feest. En of dat
een feest was: allemaal waren
we goed in de stemming, dus dat
kwam helemaal goed, in welk
café dan ook. Bij binnenkomst
nog een kleine irritatie door twee
mannen die constant naar me
keken en aan het wijzen waren,
maar deze irritatie sloeg al snel
om naar een grote verrassing.
Toen een van de twee mannen
me aantikte en ik hem eens goed
aan keek viel het dubbeltje: de
eigenaar van het stagebedrijf
waar ik vanaf september begin.
Oeps. “Eh.. Hallo, goeden avond,
ja ik kom hier eigenlijk nooit
hoor.” Ook hij keek me een
beetje beschaamd aan. We
stonden tenslotte allebei in een
piepklein, erg fout café in
Amsterdam, om half vier ‘s
nachts.
Gelukkig pikte hij het goed
op: we hadden de grootste lol, ik
werd getrakteerd op drankjes en
werd voorgesteld aan zijn
vrienden. Een toevallige, erg
informele ijsbreker zullen we het
maar noemen.. Hartstikke
strategisch, of juist niet, dat
zullen we in september vanzelf
merken.
Mies

10
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Gebroeders Wijnhoven neemt
Verwendag voor
vrouwen met kanker verfwinkel Wijers over
Viva la Donna Day is een verwendag waarop vrouwen die getroffen
zijn of zijn geweest door kanker op ruim 800 locaties in Nederland een
gratis verwenbehandeling kunnen ontvangen. Ook een aantal bedrijven
in Horst aan de Maas doen mee op 29 mei.
Een verwenbehandeling kan varieren van een massage tot een yogales
of manicurebehandeling. In de zware
periode na de diagnose kanker hebben
veel vrouwen te maken met allerlei
heftige emoties. Daarnaast voelen ze
de druk om ‘gewoon’ door te gaan.
Voor (ex-)kankerpatiënten is echter
niet alleen het overleven belangrijk,
maar ook de kwaliteit van leven. Ook
voor vrouwen die in het verleden
kanker hebben gehad zijn verwenbehandelingen mogelijk; vaak worden ze
nog dagelijks geconfronteerd met de

Homedesign Gebroeders Wijnhoven in Horst neemt per 1 juni alle verfactiviteiten over van Wijers voor Verf
en Wonen in Horst. Voormalig eigenaar Joep Smeman van Wijers verhuist mee en gaat twee dagen per week aan
de slag.

gevolgen van kanker. Op 29 mei bieden de praktijken voor voetreflex Ireen
Weijs in Broekhuizen, Gert Hendriks
in Kronenberg en Hilde Steeghs in
Meterik gratis verwenbehandelingen
aan voor vrouwen met kanker of die
kanker hebben gehad. De behandeling in deze praktijken bestaat uit een
ontspannende voetreflexmassage.
Stichting Viva la Donna is een
kleine organisatie die staat voor het
verbeteren van de levenskwaliteit
van vrouwen die getroffen zijn door
kanker.

Seminar Ronde Tafel
Op woensdag 6 juni start om 19.15 uur het seminar Duurzaam Ondernemen, meer met minder in Schouwburg Venray, georganiseerd door de
Ronde Tafel 160 Venray-Horst. Sprekers zijn Ruud Koornstra en Coen Jutte.
Het seminar wordt jaarlijks
georganiseerd met als uitgangspunt
geld in te zamelen voor goede doelen.
Ondernemers worden uitgenodigd
om de avond bij te wonen waarvan
de opbrengst gespendeerd wordt in
de regio Horst-Venray. Dit jaar ging
de opbrengst onder andere naar
Erato Muzikaal Contact. Deze stichting
brengt gratis en kleinschalig muzikale
ontspanning voor zorgafhankelijke
mensen. Verder worden diverse lokale
goede doelen gesteund zoals het
Oude Kerkhof in Horst, de Dag van de
Vrijwilliger en Stichting Peelkabouters.
Ondernemer Ruud Koornstra pleit voor

een duurzame wereld, beginnend bij
duurzaam ondernemen. Als medeoprichter van Tendris Holding, een
initiëringsmaatschappij voor duurzame
ondernemingen waaruit onder andere
de groene energieleverancier Oxxio is
ontstaan, heeft Koornstra veel ervaring
met de kansen die duurzaam ondernemen biedt. De Ronde Tafel is een
serviceclub voor ondernemende jongeren die inzicht willen verschaffen in de
wijze waarop anderen zich ontplooien
en die elkaar willen stimuleren bij de
ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Voor meer informatie over de
seminar, kijk op www.rt160.com

“In ons pand komt een
verfmengmachine, een complete
kleurenwand met grote A4-stalen en
een grote collectie behang. Uiteraard
gaan wij voor de professionele
lakken, zoals Wijers dit ook altijd
heeft gedaan”, aldus eigenaar Marc
Wijnhoven van Gebroeders
Wijnhoven.
Het toevoegen van verf en
behang past volgens Marc Wijnhoven

in het concept om een totaalpakket te
leveren. “In de praktijk gaan mensen
eerst texen om vervolgens verf uit te
zoeken. Daarbij zoeken ze ook naar
de juiste kleur gordijnen of andere
raamdecoratie.”

Alles onder één dak
Om in deze behoefte te voorzien
hebben wij nu alles onder één dak.
Wij werken daarnaast ook met twee

Bruidssalon de Brug
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jonge binnenhuisarchitecten, die onze
klanten goed adviseren, ook thuis op
locatie”, aldus Marc.
Wijers voor Verf en Wonen was
meer dan 55 jaar een begrip in Horst.
Het begon als een schildersbedrijf
met in de loop der tijd een kleine
winkel. Later werd dit tot een winkel
zonder schildersbedrijf. In 1998
namen Janneke en Joep Smeman de
zaak over van Mart en Henny Wijers.

Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

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

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Starter in de
Regio
LED Agencies
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

LED Agencies
Ad Vingerhoets
Americaanseweg 23
Horst
06 20 80 80 64
info@ledagencies.eu
www.ledagencies.eu
inkoop en advies
01-02-2012

Coiffure Awards

Verhuizing groene dienstverlener

Derde plaats voor
AB Limburg wordt
Francis Schroembges AB Werkt
Zondagavond 13 mei bevond heel haar-minnend Nederland zich in
Amsterdam voor het prestigieuze Coiffure Awards-gala. Dit jaar was de
presentatie in handen van Chantal Janzen en sleepte Francis Schroembges
uit Horst de derde plaats in de categorie dameskapsels regio Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland in de wacht.

Activiteiten
LED Agencies is een inkooporganisatie en adviesorgaan
ontstaan uit een breed netwerk
binnen de LEDverlichtingsindustrie en
hospitality. Het voornaamste
doel van LED Agencies is
adviseren bij de verduurzaming
van bedrijfspanden en het realiseren van forse besparing op de
energiekosten middels hoogwaardige LEDverlichtingsoplossingen, zonder
daarbij afbreuk te hoeven doen
aan lichtkwaliteit, functionaliteit en ambiance. Na een
zorgvuldige inventarisatie in
het pand worden de besparingsmogelijkheden en terugverdientijd overzichtelijk in
kaart gebracht middels een
besparingscalculator. Hierna
behoort een proefplaatsing tot
de mogelijkheden. Zodoende
kan men de aangename
eigenschappen van de nieuwe
LED-verlichting alvast ervaren,
zowel binnen als buiten.
Doelgroep
LED Agencies adviseert hotels,
winkels, supermarkten,
kantoren en bouwbedrijven in
op maat gesneden en zeer
zuinige LEDverlichtingsoplossingen voor
in- en om het bedrijfspand, om
daarmee ook bij te dragen aan
de vermindering van CO2uitstoot.
Onderscheidend vermogen
De kwalitatief hoogwaardige
producten van LED Agencies zijn
qua lichtkleur niet meer te
onderscheiden van de conventionele plafondlampen, downlights, halogeenspots, TL-buizen
of buitenverlichting en kennen
door een zeer scherpe prijsstelling ook een lage en bedrijfseconomisch verantwoorde
terugverdientijd. Tevens
begeleidt LED Agencies de
onderneming in alle beschikbare fiscale voordeelregelingen
en is er zelfs een financiering
mogelijk die wordt terugbetaald uit de gerealiseerde
besparingen op de energierekening. Zo kan elke onderneming
nu al overstappen op duurzame
energiezuinige LED-verlichting,
desgewenst zonder investering.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl

AB Limburg helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werk.
Hierbij richt de coöperatie zich voornamelijk op fysieke banen in de
agro- en foodsector, productie en groenvoorziening.
Tot voor kort werkte AB Limburg
voornamelijk in de provincie
Limburg. Daar komt verandering in.
Medio mei opent de coöperatie een
nieuwe vestiging in Veghel. Nu het
werkgebied ook een gedeelte van
Brabant omvat, heeft AB Limburg

gekozen voor een nieuwe naam:
AB Werkt.
Daarnaast maakt de vestiging
in Sevenum op 1 juni plaats voor
een nieuw pand in Hegelsom. Het
vernieuwde AB Werkt zet zich in voor
opdrachtgevers en werknemers.

Multifunctioneel opleidingscentrum

Com-Connect verhuist
naar Peelbergen
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van opleidingscentrum de Peelbergen in Sevenum. Het moet een hypermodern en
multifunctioneel opleidingscentrum worden van ongeveer 1.500 m2,
gelegen aan de Spoorstraat in Sevenum.

De Horsterse kapster bewandelde
de rode loper met haar man en werd
hierbij vergezeld door topfotograaf en
vriend Ron Tetteroo, vrienden uit de
branche en uiteraard haar team van
Francis Hairdesign uit Horst. “We hebben
genoten van een spetterende avond
met collega’s en vrienden en uiteraard
ben ik blij met de erkenning van de

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

TE KOOP

perceel land/
tuinbouwgrond
ca. 3 ha
omgeving Grubbenvorst
inlichtingen: 06-53769698

internationale vakjury. De prachtige collectie ademt voor mij een rockgevoel
uit met een kwetsbaar karakter. Deze
prijs geeft aan dat we nog altijd de
juiste koers varen en dat sterkt mij, zeker met alle spannende plannen die wij
voor de salon in petto hebben”, aldus
Schroembges. Het gala wordt jaarlijks
georganiseerd door vakblad Coiffure.

In de overdekte ruimte van het
opleidingscentrum bevinden zich
onder andere drie moderne leslokalen, een praktijkplein en een
complete oud-Hollandse straat. “In
Zuid-Nederland zagen we duidelijk de
behoefte voor een modern en op de
praktijk toegesneden opleidingscentrum. Dankzij de unieke samenwerking met het politievormingscentrum
kunnen we binnenkort meer dan 150
praktijkopleidingen geven waarbij
we een beroep kunnen doen op ruim
honderd ervaren professionals die als
freelance-docent ingezet kunnen worden. Deze praktijkgerichte cursussen
zijn veelal maatwerk”, aldus Wilfred
van Roij, een van de oprichters van
Com-Connect.
De 112 Academy, de opleidingstak van Com-Connect, werkt voor

klanten als Aegon, Rabobank, de
Belastingdienst, de NS en diverse
ministeries en gemeentes. Cursisten
kunnen vanaf september aan de
slag in een realistisch decor met een
supermarkt, een bankgebouw, een
grand café en een snackbar. “Tijdens
de trainingen wordt gewerkt met
computergestuurde camera’s die
iedere praktijksimulatie opnemen.
Vanuit een inpandige filmzaal is het
voor andere cursisten mogelijk om
de nagebootste situaties te volgen en
achteraf te evalueren”, aldus Van Roij.
Begin juni neemt Com-Connect
zijn intrek in de kantoorruimtes van
opleidingscentrum Peelbergen. Op
7 en 8 september wordt het complete centrum officieel geopend. Ook
derden kunnen gebruikmaken van de
moderne trainingsfaciliteiten.

Vacature (junior)
relatiebeheerder

Vacature
vestigingsmedewerker

Als relatiebeheerder bij Sterwerk krijg je de verantwoordelijkheid over je eigen groep klanten.
Verder haal je nieuwe opdrachten binnen bij
bestaande klanten en ben je actief op zoek het
klantenbestand uit te breiden. Je combineert je
agrarische achtergrond/affiniteit met commerciele ambities. Je werkt in een klein team, maar
vooral zelfstandig.

Als vestigingsmedewerker bij Sterwerk krijg je
de verantwoordelijkheid over je eigen groep
uitzendkrachten en heb je onderhouds-contacten met klanten. Je bent veel onderweg,
werkt met mensen en bent het gezicht van Sterwerk. Je werkt in een klein team, maar vooral
zelfstandig.

Wij vragen onder andere
- Kennis en ervaring in de agrarische sector
en/of uitzendbranche;
- Mondelinge beheersing van Engels en Duits;
- Ondernemende, commerciële instelling;
- Het vermogen gestructureerd en efficiënt
te werken.

Wij vragen onder andere
- Kennis en ervaring in de agrarische sector
en/of uitzendbranche;
- Mondelinge beheersing van Engels
en Duits, Pools is een pré;
- Goede sociale vaardigheden en
stressbestendigheid;
- Het vermogen gestructureerd en efficiënt
te werken;

Wij bieden onder andere
- Concurrerende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
- Een uitdagende, afwisselende baan;
- Opleidingsmogelijkheden;
- Een informele werksfeer.

Solliciteren?
Stuur een mail naar truus@sterwerk.nl.
Wij gaan vertrouwelijk met je sollicitatie om.
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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 Helden
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 55-jarige Ger van Helden uit Horst geplukt. Ger is
een verenigingsman en is lid van Schutterij St. Lucia uit Horst. Hij mocht zich
in 1995 en 2007 schutterskoning noemen. De geboren Horstenaar kreeg
voor zijn vele vrijwilligerswerk in 2007 een Koninklijke Onderscheiding.
Een bijzonder man met een (schutters)hart van goud.

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.

Meerdere hobby’s
De schutterij is niet zijn enige
hobby. Ger voetbalde lange tijd bij
Wittenhorst en was nog lang jeugdleider. Ook in het carnavalsleven is hij
actief, met name bij de jeugdcarnaval.
Volgens Van Helden is D’n Dreumel
een prachtvereniging die draait als een
tierelier en waarmee grootse zaken
te organiseren zijn. “Verder wandel ik
graag met Henny en ik hoop het vissen
weer op te pakken”, licht Ger zijn
andere hobby’s toe.

Geen verkeersdrempels
De Horstenaar is trots op zijn
dorp en naast zijn eigen huis is
De Reulsberg met het schutterslokaal
zijn favoriete plekje in Horst. “Als ik
iets mag veranderen aan het dorp, zou
ik al die vervelende verkeersdrempels
weghalen en andere snelheidsremmers
toepassen. Ingebouwde bloemperken
in de weg met milieuvriendelijke
houten waarschuwingshekwerken
ervoor. Verder zou ik het centrum

Aardbeiensmoothie
Benodigdheden:
· 8 aardbeien
· 110 ml magere melk
· 120 gr magere yoghurt
· 3 eetlepels rietsuiker
· 1-2 theelepels vanille-extract
· 6 ijsklontjes
Bereiding:
· Maak de aardbeien schoon;
· maal de ijsklontjes;
· meng in een blender de aardbeien, de melk, de yoghurt, de
suiker en de vanille;
· voeg het ijs toe;
· maak het fijn tot het een glad en
romig mengsel is;
· schenk het in glazen en serveer de
smoothie.

St. Lucia, waar hij al meer dan 30 jaar
lid en bestuurslid van is. “Daar ben
ik eigenlijk door Henny in verzeild
geraakt. Haar vader en broer waren
ook bij de schutterij. Begin jaren
80 ging ik met vrienden naar het
koningsvogelschieten. Daar kwam
ik als beste schutter uit de bus en
werd Broederschapskoning. Dat is het
moment dat mijn hart verloor aan de
schutterij”, aldus de schuttersvriend.

Van Helden woont al zijn hele leven in Horst en is getrouwd met Henny
Cuppen (54), ook uit Horst. Samen
hebben ze twee kinderen: dochter
Danielle van 27 en zoon Maikel, die
24 jaar oud is. Ger is elektromonteur
en werkt voornamelijk in nieuwbouw-

en renovatiewoningen. “Zeer interessant werk want de techniek staat nooit
stil. Nieuwe ontwikkelingen binnen
mijn vakgebied gaan razendsnel en
dat maakt mijn werk bijzonder”, zegt
hij.
Zijn grote hobby is schutterij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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helemaal verkeersluw maken zodat
er alleen maar voetgangers mogen
komen”, aldus Ger.
De schutter is een levensgenieter
die graag naar Duitsland op vakantie
gaat. “Goed bier, prima eten en
vriendelijke mensen kom je daar tegen.
In Nederland ben ik vaker aan zee te
vinden in Zoutelande.” Maar voorlopig
heeft hij nog geen vakantieplannen,
want in juni start het EK voetbal en
dan zit Ger voor de buis. “Ik hou van
voetbal. Mij zul je niet naar zinloze
soapseries zien kijken, dat is zonde
van mijn tijd.” Van Helden heeft een
hekel aan mensen die menen iets meer
te zijn dan anderen. Maar ook aan
hondenbezitters die hun huisdier overal
laten poepen en de drol laten liggen.
“Die dieren kunnen er niks aan doen
maar hun baasjes wel”, zegt hij met
felle stem.

Koning, prins en
toch gewoon
Ger en Henny gaan nog regelmatig
uit in Horst. “Heerlijk rustig genieten
met een biertje in een van de Horster
cafés. Het vaakst in The Shuffle en
De Beurs, daar hebben ze ook heerlijk
Duits bier. De Beurs wat vaker maar dat
komt omdat ik daar zomerprins ben”,
lacht Ger. Het gesprek zit erop. Ger zou
nog uren kunnen doorpraten over zijn
hobby’s en zijn gezin waar hij apetrots
op is. Ger van Helden: schutterkoning,
zomerprins en lintjesdrager, blijft
zichzelf. Een harde werker zonder
kapsones.

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
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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.

SP start actie voor behoud bibliotheken Horst aan de Maas
De SP start een actie voor behoud van de bibliotheken in Sevenum en
Grubbenvorst. De partij noemt de plannen van het gemeentebestuur om
de bibliotheek van Grubbenvorst te sluiten en de bibliotheek in Sevenum
om te bouwen tot een schoolbieb “schandalig” en start een
handtekeningenactie.

Volgens de SP verdwijnen met de
sluiting van de bibliotheken belangrijke voorzieningen uit Grubbenvorst
en Sevenum. “Hierdoor wordt er een
enorme drempel voor mensen opgeworpen om de bibliotheek te bezoeken

om een boek te lenen of een krantje
te lezen. De bibliotheek bevordert het
leren lezen en schrijven. We moeten
deze voorzieningen koesteren in plaats
van ze af te breken”, aldus SP-raadslid
Linda Hogema. Komende weken zal de

SP handtekeningen op gaan halen bij
de bibliotheken in Grubbenvorst en
Sevenum. Linda Hogema: “Wij willen
voorkomen dat deze dorpen vanaf
volgend jaar zonder bieb zitten.”
Linda Hogema, SP Horst aan de Maas

Bibliotheek, meer dan een huis met boeken
In de visie van Essentie zijn bezuinigingen op het bibliotheekwerk niet
te voorkomen. Op dit moment geeft de gemeente veel geld uit aan de
bibliotheek. Dat moet anders omdat de bibliotheekwereld de komende
jaren zal veranderen maar ook omdat de gemeentefinanciën onder druk
staan. Echter, nu besluiten tot sluiting van bibliotheken gaat ons veel te
snel. Eerst moet er een nieuwe en breed gedragen visie op bibliotheekwerk gemaakt worden.
De huidige bibliotheken zijn
een poort tot kennis, wetenschap,
cultuur en informatie met als doel
ontwikkeling en educatie. Bovendien
zijn bibliotheken een belangrijke
en laagdrempelige ontmoetings-

plaats voor inwoners van jong tot
oud. Tegenwoordig komt kennis en
informatie niet alleen meer uit boeken,
maar vooral ook via nieuwe (snelle)
media, overal waar je maar wilt. Dat
is de reden dat wij willen inzetten op

bibliotheekvernieuwing.
Daarnaast kost het bibliotheekwerk
in Horst aan de Maas jaarlijks meer
dan één miljoen euro. Er zijn weinig
verenigingen of instellingen in Horst
aan de Maas die omgerekend per lid of
inwoner zoveel geld ontvangen als de
bibliotheek. Wij denken dat dit goedkoper kan, maar ook goedkoper moet om
de gemeentelijke begroting beter te
laten sluiten. Al met al, verandering is
noodzakelijk.
Essentie wil een fundamentele
discussie rondom het bibliotheekwerk.

Deze discussie moet gevoerd worden
voordat we onze oude schoenen weggooien. Wij hebben twee doelstellingen:
• Ontwikkelen van een visie op het
bibliotheekwerk voor de toekomst;
• Het realiseren van een
bezuinigingsslag.
Een goede visie is belangrijk om
zoveel mogelijk inwoners, op de juiste
wijze, toegang te geven tot de poort
van kennis. Is dit dan dienstverlening
door een bibliotheek of anderszins?
Moet er wel of geen vestiging zijn?
Indien ja, is dit dan een centrale

vestiging of moeten er juist meerdere kleinere vestigingen komen? Of
combineren we het met andere reeds
bestaande ontmoetingsplekken?
Welke producten of diensten levert
men dan? Kortom, nog vele vragen
die beantwoord moeten worden.
Essentie daagt Horst aan de Maas
uit een scherpe visie neer te zetten.
Heeft u behoefte om te reageren of
heeft u goede ideeën? Ga dan naar
www.kiesessentie.nl
Bram Hendrix,
namens de fractie Essentie

Wet Werken Naar Vermogen van tafel:
wat doet B&W Horst aan de Maas?
Eind april is gebleken dat een meerderheid in de Tweede Kamer
voorlopig niet verder wil met de behandeling van de Wet Werken Naar
Vermogen (WWNV). Met deze wet zouden mensen met een arbeidsbeperking uitgesloten, gediscrimineerd en de armoede in gedrukt worden. Dit is
nu een halt toegeroepen.
Dat biedt gemeenten gelegenheid
te gaan investeren in de sociale werkplaatsen en gaan bouwen aan een
arbeidsmarkt die ook voor mensen
met een beperking toegankelijk en

eerlijk is. Ondertussen werd in NoordLimburg besloten drie NLW-locaties in
Venray, Panningen en Horst te sluiten.
Reden voor de raadsfractie van de SP
om vragen te stellen aan het College

van B&W van Horst aan de Maas.
De SP-fractie vraagt het college
waarom de drie locaties gesloten
worden, nu de WWNV van tafel is en de
noodzaak van bezuinigen op de sociale
werkplaatsen wegvalt. Verder vraagt de
fractie of de wethouder het met de SP
eens dat het hier gaat om een uiterst
kwetsbare groep mensen, die behoefte
heeft aan veel begeleiding en vaak ook
structuur? Daarom vraagt de SP of in de

nieuwe plannen voldoende in die begeleiding voorzien wordt, als die door
zouden gaan. Ook vraagt de fractie of
de gemeente concrete plannen heeft
voor de mensen die vanuit de sociale
werkplaatsen worden ondergebracht
bij reguliere bedrijven. Met andere
woorden: is er voldoende mogelijkheid
om deze mensen te laten werken bij
reguliere bedrijven, of zullen zij met
een bijstandsuitkering thuis achter de

geraniums komen te zitten?
Tenslotte vraagt de SP-fractie of
het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden biedt om de mensen vanuit
de Sociale Werkvoorziening aan het
werk te helpen en op welke wijze de
speciale begeleiding die deze mensen
nodig hebben, gewaarborgd is.
Linda Hogema,
SP Horst aan de Maas

Bezoekers zwembad De Berkel tegen privatisering
De meerderheid van de bezoekers van zwembad De Berkel in Horst is
tegen privatisering van het zwembad. En vanuit financieel oogpunt lijken er
nauwelijks voordelen te behalen met privatisering. Dat blijkt uit onderzoek
van de SP Horst aan de Maas. De SP verrichtte dat onderzoek naar aanleiding
van voorstellen van het CDA tijdens de begrotingsbesprekingen.
Het overgrote deel van de bezoekers van het zwembad vindt de
huidige entreeprijs voor het zwembad
‘precies goed’, maar verwacht dat de
entreeprijzen zullen stijgen na een
eventuele privatisering van het zwembad. Driekwart van de geënquêteerde
bezoekers is positief over de service

die nu geboden wordt door zwembad
De Berkel, maar een meerderheid geeft
aan niet te weten of de service als
gevolg van een privatisering beter of
slechter wordt.
Meer dan de helft van de geënquêteerde bezoekers van zwembad
De Berkel spreekt zich uit tegen priva-

tisering. Een kleine 2% is vóór. Daarbij
wordt aangegeven dat het zwembad
van de gemeenschap moet blijven
en dat privatisering zal leiden tot een
verslechtering van de situatie: tarieven
worden hoger, het aanbod aan activiteiten wordt minder en commerciële
belangen worden belangrijker dan de
belangen van de gebruiker.
Uit eerder onderzoek naar effecten
van privatisering concludeert de SP
Horst aan de Maas dat veel ‘privatiseringen’ van gemeenschapsaccommodaties
in het verleden hebben plaatsgevonden

met ‘kostenbesparing’ als belangrijkste
argument. Een ander argument betrof
‘het leggen van de verantwoordelijkheid bij de burgers’. In de praktijk blijkt
dat de gemeente echter vaak door exploitatietekorten bij moet springen om
de accommodatie overeind te houden.
Uit datzelfde onderzoek blijkt – zo stelt
de SP– dat de onderhoudsstaat van de
geprivatiseerde gebouwen een continu
punt van zorg is. In gevallen waar de
accommodatie is overgedragen aan
verenigingen en gebruikers wordt een
groot beroep gedaan op vrijwilligers.

Bij een afnemend aantal vrijwilligers,
toenemende eisen en ontbrekende
deskundigheid ontstaan problemen,
vooral bij groot onderhoud, en komt in
specifieke situaties het voortbestaan
van verenigingen op het spel.
Dit onderzoek concludeert met
betrekking tot geprivatiseerde zwembaden dat er in Nederland vrijwel
geen publieke zwemvoorziening is die
zonder gemeentelijke bijdrage kan bestaan, laat staan die winstgevend is.
Paul Geurts
SP Horst aan de Maas

Banden - Accu’s - Carwash

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Voer en nestkastjes

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum en omstreken
organiseert op maandag 28 mei weer haar vogelmarkt. Op deze markt
kan iedereen vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Daarnaast kan men op de markt
terecht voor alle vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer en nestkastjes. De
markt wordt gehouden in sport- en
feestzalencomplex ‘t Brugeind in
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Schot in bouw MFC Hegelsom
Jong Nederland Hegelsom gaf vier jaar geleden aan dat Jeugdhuis Hegelsom te klein was geworden voor hun
binnenactiviteiten. Een haalbaarheidsonderzoek moest uitmaken wat de meest geschikte optie was: nieuwbouw of
verbouwen op de bestaande locatie of verhuizen. Het is ‘vernieuwbouwen’ geworden.

Meerlo en duurt van 09.30 tot 12.00
uur. Duiven en kwartels worden niet
toegelaten.
Voor meer informatie, bel
0478 53 12 21.

Oude kleding voor het goede doel

Alles uit de kast
voor Roeffen Mart
Bij tankstation Besouw in Grubbenvorst staat een container waar
oude kleding voor het goede doel in gedeponeerd kan worden. Een van
de doelen die hier baat bij hebben is Stichting Mart Roeffen.
Voor inwoners van Grubbenvorst
die hun papier wegbrengen naar
het tankstation is het meenemen
van oude kleding en schoeisel op de
route. De stichting kan kleding en
huishoudelijk textiel dat nog bruikbaar is, dus heel en schoon, bruikbare
paren schoenen en mooie knuffels
goed gebruiken.
Kleding en huishoudelijk textiel
dat stuk en vies is, paren schoenen

die stuk of niet compleet zijn, tapijt,
textielsnippers, kussens, matrassen,
dekbedden, vieze knuffels en stoelkussens met schuim of kunststofvulling kunnen ze niet gebruiken.
Het verzoek is om de kleding in
een gesloten plastic zak aan te bieden
en niet in kartonnen verpakking.
Deze opbrengsten van de inzameling zijn voor het goede doel en de
speeltuin.

“We zijn blij dat we nu eindelijk
van start kunnen gaan met de concrete
‘vernieuwbouwing’ van ons jeugdhuis”, vertelt Rob Geurts, bestuurslid
van Stichting Jeugdhuis Hegelsom.
“Vorig jaar nog dreigden de plannen
vertraging op te lopen door ontwikkelingen in het bestuur. Die problemen
zijn inmiddels opgelost en we hebben
de plannen nieuw leven ingeblazen.”
Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat
werd ingesteld naar aanleiding van de
vraag van Jong Nederland naar een

grotere locatie in Hegelsom bleek dat
het deels slopen en verbouwen van het
Jeugdhuis Hegelsom de beste opties
was. “We hebben een ontwerp laten
maken door een architectenbureau en
dit voorgelegd bij de gemeente en de
provincie. Beiden reageerden enthousiast en inmiddels is de gemeentelijke
subsidie toegezegd. Nu is het wachten
op de subsidie van de provincie en
vooralsnog zijn de vooruitzichten heel
gunstig. Daar werd de verbouwing
van het Jeugdhuis Hegelsom tot een

multifunctioneel centrum een kansrijk project genoemd”, vertelt Geurts.
Vooralsnog verwacht hij dat de bouw in
oktober van dit jaar van start kan gaan.
“We verwachten medio 2013 het MFC
Hegelsom te openen. En daarvan zal
niet alleen Jong Nederland, maar ook
een groot deel van het verenigingsleven in Hegelsom profijt hebben. We zijn
in Hegelsom best trots op het project,
het wordt immers breed gedragen
door de inwoners van ons dorp”,
aldus Geurts.
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Dorpsraad Horst

Ondersteunen activeren en stimuleren
“We zijn geen klachtenbureau”, vertelt Peter Strijbosch, voorzitter van de dorpsraad Horst. “Ons beleid is
ondersteunen, activeren en stimuleren. Kortom wij vragen de mensen in het dorp om zelf initiatieven te ontplooien,
waarbij wij hen kunnen vertellen waar ze bijvoorbeeld subsidies kunnen krijgen en hoe ze een activiteit in gang
kunnen zetten.” Tiny van Wegberg, al 12 jaar lid van de dorpsraad vult hem aan: “Wij zijn een kleine club met een
breed netwerk. De verschillende leden van de dorpsraad houden zich bezig met een bepaald aandachtsgebied. Dat
houdt de lijnen tussen de mensen, de dorpsraad en de gemeente kort. Kortom als de mensen zich inzetten, kunnen
wij sturing geven en denken wij graag mee.” De afgelopen jaren heeft de dorpsraad zich met enkele projecten en
vraagstukken in Horst bezig gehouden, zoals de aankleding van de rotondes, hof te Berkel en Klavertje Vier.

boulesbaan bij de kerk moest er voor
wijken, want die heeft niet gebracht
wat het moest brengen”, vertelt Marij
Droog.

Heren grijp uw kans
Zoals iedere dorpsraad heeft ook
deze een aantal specifieke wensen.
“Allereerst kunnen wij wel wat meer
mankracht gebruiken”, zegt Tiny van
Wegberg. “Momenteel bestaat de club
uit vijf vrouwen en twee mannen.
Dus, heren grijp uw kans.” Ook op
het gebied van een goede invulling
van de woonbehoefte liggen er nog
wensen op tafel. “We hebben een
tekort aan sociale huurwoningen.
Er vindt op dit moment weinig
doorstroming plaats. Jonge mensen
kunnen minder makkelijk een huis
kopen en blijven zitten waar ze zitten.
Voor ons gevoel wordt er te weinig
geluisterd naar de behoeften van de

inwoners van Horst. En dus blijven
dure appartementen leegstaan. Ik
heb begrepen dat woningcorporatie
Woonwenz de dorpen in gaat om
hiervoor een oplossing te vinden.
Overigens wil ik wel stellen dat Horst
geen voorrang heeft op de andere
dorpen als het gaat om een vergroting
van het woningaanbod”, aldus Peter
Strijbosch. Een andere wens is de
uitbreiding van het aantal wijkcomités.
Tiny van Wegberg: “Als wijkcomité
heb je een status. Je krijgt dan meer
voor elkaar bij verschillende instanties.
Momenteel kennen wij in Horst drie
actieve wijkcomités: Norbertus, de
Mussenbuurt en de Riet. In de Afhang
is een aantal mensen zich momenteel
aan het buigen over de oprichting van
een comité. Mooie ontwikkelingen,
maar wat ons betreft zouden er
best nog wat wijkcomités bij mogen
komen.”

Beneﬁetwedstrijd
Alpe D’Huzes
Marij Droog, Ton van der Pol, Loes van Hoof, Nicole Kleuskens, Peter Strijbosch, Nelly Janssen, Tiny van Wegberg
Een opvallend project was het in
kaart brengen van het groen in het
dorp.

Groen in kaart
gebracht
Nicole Kleuskens vertelt hierover:
“De werkgroep Groen heeft in kaart
gebracht welk groen in Horst beslist in
stand gehouden moet worden om het
dorpskarakter te bewaren. We hebben
onder de noemer Groene Parels een
rapport uitgebracht. Daaruit is onder
meer een wandelroute voortgekomen,

die ‘Dwars door Horst’ is genoemd.
Deze route voert langs karakteristieke
groene elementen in ons dorp, zoals
bijzondere bomen. We hebben hiervoor
in 2011 financiële steun gekregen
van het Maashorstfonds. Medio 2012
gaan we de wandelroute promoten
en ik kan verklappen dat deze start
vanaf het Wilhelminaplein.” Ook op
andere gebieden heeft de dorpsraad
niet stil gezeten. ”We zijn bijvoorbeeld
erg trots op de gezamenlijke collecte,
die dit jaar weer een grote opbrengst
had. Op dit moment overwegen wij
om de krachten op het gebied van

de collectes te bundelen met de
andere kernen. Verder vinden wij de
zelfwerkzaamheid van de inwoners van
Horst een prachtige ontwikkeling. Kijk
maar eens naar de realisatie van het
Beatrixpark en een initiatief als Kunst
en de Buren”, vertelt Peter Strijbosch.
Maar er zijn gebeurtenissen waar de
dorpsraad minder blij mee is. “Denk
maar even terug aan de soap rond de
plaatsing van de skatebaan. Toen die
weg moest bij het gebouw van OJC
Niks begon de ellende. Uiteindelijk
kreeg de baan een plek bij de St.
Lambertuskerk. De fontein bij de jeu de

35 Koop & huurwoningen

Plan Douven in Horst

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers, bergingen en zolder
• Afwerking naar eigen keuze mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Patiotuinen volledig ingericht
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

Nu
extra

KORTING

OPEN HUIS

iedere woensdag
van 16.00 tot 17.30 uur
& iedere laatste
zaterdag van de
maand van 11.00
tot 12.00 uur

t.w.v. de resterende 2% overdrachtsbelasting
op de verkoopprijs van uw huidige woning!* (Vraag naar de voorwaarden)

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

wordt het goede doel dus gesteund.
Alle leden van team 2B Positive
komen uit Noord-Limburg en zijn tussen 23 en 31 jaar oud. Zij maken allen
van dichtbij mee wat het betekent
als een bekende kanker heeft. Het
doel van de Alpe D’Huzes is om op
een dag maximaal zes keer de Alpe
D’Huez in Frankrijk op te fietsen en
hiermee geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding. Voor meer informatie, kijk op www.team2bpositive.nl

vier het 10-jarig jueb! ileum
met ons me

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Om geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding organiseert Team
2B Positive verschillende sponsoracitiviteiten. Een voorbeeld hiervan is een
benefietavond die op woensdag 30
mei plaats zal vinden. Tussen 18.00
en 19.00 uur kan iedereen die wil
naar bar-restaurant Terlago in Horst
komen. Zij hebben een driegangenmenu samengesteld, waarvan een
deel van de opbrengst naar het team
van 2B Positive gaat. Met het uit eten

WIE JARIG IS TRAKTEERT

x

Douven

Team 2B Positive neemt deel aan het evenement Alpe D’Huzes, om
geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. Met de fietswedstrijd
willen zij mensen die strijden tegen kanker of die iemand verloren
hebben aan de ziekte laten weten, dat ze er niet alleen voor staan.

Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data
neem een kijkje
op de website!

Mariëtte Mode
viert feest en
daarom geven
wij nu talrijke
kortingen.
Tijdens deze actie
wordt u feestelijk
ontvangen
met een hapje
en een drankje!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 mei 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Officiële start bouw hof te Berkel

Samen bouwen wij
hof te Berkel
Op donderdag 31 mei 2012 vindt het officiële
startmoment plaats voor de bouw van de
groepswoningen/zorggebouw en appartementen voor De Zorggroep en CRA Vastgoed
in de nieuw te ontwikkelen woonwijk hof te
Berkel.
Zo’n 55 kinderen van de Doolgaardschool
helpen mee met de start van de bouw. In het
voortraject hebben zij tekeningen gemaakt hoe
hof te Berkel er in hun ogen uit moet komen
te zien. Vervolgens gaan ze ook daadwerkelijk
bouwen. Dit gebeurt samen met een
gepensioneerde bouwvakker en nu bewoner
van Verpleeghuis Elzenhorst onder het motto:
“Samen bouwen wij hof te Berkel”.
Wijk voor jong en oud
De nieuw te ontwikkelen en te bouwen woonwijk
hof te Berkel in de gemeente Horst aan de
Maas kent een open en veilig karakter en staat
midden in de samenleving. De woonwijk hof

te Berkel ligt dicht bij het centrum van Horst.
De verschillende woonvormen zoals starterswoningen, eengezinswoningen, appartementen,
twee-onderéén-kap-woningen en vrijstaande
woningen zorgen ervoor, dat elke leeftijdgroep
er terecht kan én je kunt er op eigentijdse wijze
(samen) leven en oud worden. Om ervoor te
zorgen dat je er zoveel mogelijk de regie over je
eigen leven kunt (blijven) behouden, ook als je
beperkingen ervaart, kan ondersteuning worden
geboden.
Eind 2013 zijn de groepswoningen en de appartementen van De Zorggroep en CRA Vastgoed
naar verwachting klaar.

Algemene openbare
kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven algemeen kennis van het
volgende. Op 11 mei 2012 heeft de gemeente
geconstateerd dat, zonder haar toestemming,
op het haar in eigendom toebehorende perceel
kadastraal bekend GBV00, sectie L, nummer
281 en plaatselijk gelegen aan de Witveldweg te
Grubbenvorst een schaftwagen is geplaatst.
Aangezien de gemeente de rechtmatige
eigenaar van de schaftwagen niet heeft kunnen
achterhalen, heeft zij op de schaftwagen zelf
aangekondigd deze te zullen verwijderen indien
deze niet uiterlijk zondag 20 mei 2012 van
voornoemd perceel is verwijderd. De gemeente

heeft op maandag 21 mei 2012 geconstateerd
dat de schaftwagen niet was verwijderd. Om
die reden is zij zelf tot verwijdering van de
schaftwagen overgegaan. De schaftwagen
is overgebracht naar de Gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst, tel. 0774779777
(openingstijden maandag t/m vrijdag van
7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur).
Aan de rechtmatige eigenaar kan, op vertoon
van documenten waaruit de eigendom blijkt en
tegen betaling van de verwijderingskosten, de
schaftwagen worden overgedragen.

De bermen worden weer gemaaid
Volgende week dinsdag wordt gestart met het
maaien van de bermen in de gemeente Horst
aan de Maas. De werkzaamheden vinden
plaats in de weken 22, 23 en 24. De bermen

worden 1 meter breed gemaaid. En in verband
met de verkeersveiligheid worden de uitzichthoeken (ca. 25 meter) en bochten volledig
gemaaid.

Wijziging afvalinzameling
tijdens Pinksteren
Keukenafval
De keukenafvalinzameling op 2e Pinksterdag
komt te vervallen. U kunt uw keukenafval bij de
eerstvolgende normale ophaalronde aanleveren.
Plastic, blik- en drankverpakking en restafval
Voor route 1 (America, Griendtsveen en Horst-

Noord) geldt dat de inzameling van de andere
drie stromen (plastic, blik- en drankverpakkingen
en restafval) van maandag 28 mei wordt
vervroegd naar zaterdag 26 mei a.s.
Let op: dit geldt dus niet voor keukenafval!

Peuterbeweegweek 21 tot en met 25 mei 2012

Bewegen als dieren
in het bos!
In de week van 21 tot en met 25 mei a.s.
organiseren Spring Kinderopvang en Dynamiek
Samenspel, met ondersteuning van de gemeente Horst aan de Maas, weer de PEUTER –
BEWEEG – WEEK. Alle kindcentra in de kernen
van de gemeente schenken deze week extra
aandacht aan het bewegen van peuters. De
pedagogische medewerkers van deze centra
hebben de scholing bewegen met peuters
gevolgd bij mevrouw Talli Fokke, gymdocente bij
de KNGU. Ze hebben veel ervaring in het opzetten van bewegingsactiviteiten voor peuters.
De peuterbeweegweek heeft als centraal thema
‘t Speelbos. De hele week zullen de pedagogisch medewerkers op de verschillende locaties
een invulling verzorgen met betrekking tot
bewegen rondom dit thema. Gaan we bewegen
als dieren in het bos of gaan we zelf een bos
bouwen met materialen, zandbergen of een
hindernisbaan maken?

Waarom is bewegen zo belangrijk voor
peuters?
Door bewegen, rennen, rollen, ballen, klimmen, dansen en andere speelse oefeningen
ontwikkelen kinderen hun motoriek. Bewegen
is ook van belang om dagelijkse dingen uit te
voeren. Denk hierbij aan de trap op klimmen,
tanden poetsen of naar de peuterspeelzaal
lopen. Kinderen leren door bewegen ook meer
te durven, angsten te overwinnen en grenzen te
verleggen.
Ook een eventuele bewegingsachterstand en
overgewicht kunnen vaak voorkomen worden
door veel te bewegen. Bewegen heeft grote
invloed op de totale ontwikkeling van het jonge
kind op lichamelijk, sociaal en emotioneel
gebied maar ook als het gaat om taalgebruik en
verstandelijke vermogens. Maar bovenal geeft
bewegen, samen gevoel en vooral heel veel
plezier!

Afval actueel
Op onze website vindt u altijd de actuele digitale afvalkalender en
het afval ABC, alle tussentijdse wijzigingen worden hierin opgenomen.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Officiële opening BMV
Kronenberg - Evertsoord
Na een jaar van bouwen en verbouwen is het
eindelijk zover! De Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) Kronenberg-Evertsoord
opent officieel haar deuren.
Graag willen wij u, groot en klein, uitnodigen
voor de feestelijke bijeenkomst ter ere van deze
officiële opening. Deze vindt plaats op zaterdag
2 juni 2012 vanaf 14.00 uur in gemeenschaps
huis De Torrekoel aan de Meerweg te
Kronenberg.;
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur Ontvangst in gemeenschapshuis
via achterzijde van de Torrekoel
(nog geen bezichtiging)
14.00 uur Start officieel programma:
• Ger van Rensch namens de
gemeente
• Georgette Poppelier namens
de basisschool De Kroevert
• Jan Philipsen/Era Seijkens namens
dorpsraad/overlegplatform
• Piet Selen namens de Stg.
Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg
14.45 uur Inzegening door Pastoor
Lauvenberg
15.00 uur “Luchtige” officiële openings
handeling en vervolgens
bezichtiging van het gebouw
15.30 uur Start programma in de BMV
(apart programma)
18.00 uur Einde van het officiële programma

De gemeente Horst aan de Maas, basisschool
De Kroevert en de Stichting Gemeenschaps
voorzieningen Kronenberg zien u graag op
zaterdag 2 juni 2012!
De realisering van de BMV KronenbergEvertsoord werd mede gesubsidieerd
door de Provincie Limburg:

Europees Landbouwfonds voor Plattelands
ontwikkeling: Europa
investeert in zijn
platteland.
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Vruchten plukken van Floriade
Blauwebessenteler Leon Schrijnwerkers uit Grubbenvorst en boomkwekers Vergeldt en Bouten uit Lottum staan
gezamenlijk op het buitenterrein van het Huis van de Smaak op de Floriade. Hoe ervaren de beide onderneming uit
Horst aan de Maas hun deelname aan de Wereldtuinbouwexpo?

Leon Schrijnwerkers is blij met zijn plek op de Floriade

“Ons bedrijf staat voor de derde
maal op de Floriade. In 2002 en 1992
waren we er ook bij en ik vind het
weer een hele eer”, vertelt Leon
Schrijnwerkers. “Een aantal deelnemers
van het Huis van de Smaak heeft een
soort taartpunt waar producten uit de
regio worden getoond. Zo laat ik het
publiek de teelt van blauwe bessen
op een zo natuurgetrouw mogelijke
manier zien. Ik sta er trouwens versteld
van hoeveel mensen uit verschillende landen je op de tentoonstelling
tegenkomt.” De vraag naar blauwe
bessen is de afgelopen jaren sterk
gestegen. “Tot nu toe gaat 70% van
de blauwe bessen naar Duitsland en
Groot-Brittannië. De Floriade biedt
de kans om andere landen kennis te
laten maken met de blauwe bessen en
natuurlijk onze regio Wist je trouwens
dat blauwe bessen heel gezond zijn? Ze
bevatten veel anti-oxydanten en dat is
goed voor de weerstand.”
Via de blauwe bessen naar fruitslingers. Twan Bouten en Carl Vergeldt
runnen een boomkwekerij in Lottum.
“Op de Floriade hebben wij een slinger

FLORIADEAGENDA
www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Nieuws

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.

Let op
Tevens zijn wij op zaterdag 2 juni en zondag 3
juni gesloten i.v.m. zwemwedstrijden.
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 E 4,35 per les.
Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077  477 97 25 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Vrijdag 25 mei is het weer discozwemmen in zwembad De Berkel van 19.00-21.00 uur!
Jij komt toch ook met je vrienden en vriendinnen!

29 mei en 5 juni 2012:
géén vergadering van de raad!
Op de dinsdagen 29 mei EN 5 juni 2012
zijn er geen openbare bijeenkomsten van de
gemeenteraad.

America
Jacob Poelsweg 8a
Midden Peelweg 8
Broekhuizen
Loswal ongenummerd
Horsterweg 12
Broekhuizenvorst
Achter de Brouwerij
Mgr. Schravenstraat 14
Evertsoord
Paterstraat 26b
Sevenum, perceelnummer 386 sectie N
Griendtsveen
St. Barbarastraat 39
Grubbenvorst
De Zumpel – Kloosterstraat  Julianastraat
Horsterweg 51
Lovendaal 15
Hegelsom
Tongerloseweg 11
Hombergstraat

Vergaderkalender
• Dinsdag 12 juni 2012: Commissie Ruimte
• Dinsdag 19 juni 2012: Commissie Samenleving
• Dinsdag 26 juni 2012: Raadsvergadering met
o.a. Kadernota
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatie-

“Als je je als regionaal bedrijf daar
mag presenteren, is dat een geweldige
kans. Dan moet je niet kijken naar kosten of baten, want euro´s kun je tellen,
goodwill niet. En dat laatste kweken
de bedrijven uit Noord-Limburg op de
Floriade volop. Het heeft ons als boomkwekers al heel veel nuttige contacten
in binnen- en buitenland opgeleverd.
Kortom: wij zijn heel erg positief over
de Floriade. Het Huis van de Smaak
is bijvoorbeeld het best bezochte
paviljoen van de hele tentoonstelling.
En, niet geheel onbelangrijk: we laten
met deze Floriade zien dat wij een
dergelijk evenement ook hier in het
Zuiden kunnen organiseren en daarmee
Noord-Limburg op de kaart zetten.
En dat is perfect voor onze regio.”

Bekendmakingen

Gesloten
Wij zijn 1e en 2e pinksterdag 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

Geweldige kans

@keeshcvanrooij Wereld op
@ﬂoriade_2012 Vandaag nationale
dag Kenia met ambassadeur en collega
@HansGilissen maandag ontvangst
hoge Chinese delegatie

Vrijdag 28 mei Muziekvereniging St. Caecilia America

Zwemles op niveau
Is uw kind 4 jaar, dan kan hij/zij bij ons starten
met het nemen van zwemlessen. Er zijn
verschillende mogelijkheden. Wilt u verdere
informatie, kijk op www.horstaandemaas.nl of
bel (077) 477 97 25.

van fruitbomen geplaatst”, vertelt
Twan. “Deze leidt de bezoekers van het
Huis van de Smaak naar het restaurant.
Op die manier maken ze kennis met de
verschillende soorten fruitbomen die
wij kweken.” Twan is erg enthousiast
over de Floriade.

hoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Horst
Kasteelse Bossen
Expeditiestraat 1
Meterikseweg 102
Pr. Bernhardstraat 27
Loevestraat 55
Op de Vlis 7

Lottum
Grubbenvorsterweg 31
Meerlo
De Leeuwerik 33
Tienrayseweg 20
Holstraat 12
Melderslo
Rector Mulderstraat ongenummerd
Meterik
Crommentuynstraat 44a
Kannegietweg 6
Hazenkampweg 18
Schadijkerweg
Sevenum
Raadhuisplein
De Donckstraat 15
Vinkepas 11
Van Vlattenstraat 127
Sevenum, perceelnummer 543 sectie R
Maasbreeseweg 2
De Weel 34
Swolgen
Molenzijweg 4
Molenstraat 26
Gemeente Horst aan de Maas
Bouwverordening gemeente
Horst aan de Maas 2012
Aardgastransportleiding OdiliapeelSchinnen
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Stichting Hands realiseert milleniumdoelen

Bouw MFC voor Pater Toon
in Zimbabwe

Pater Toon Janssen, geboren in Broekhuizen, woont en werkt al 42 jaar in Zimbabwe.
Daarbij ondersteunt hij de allerarmsten in zijn directe woonomgeving. De Stichting Hands
zorgde voor de ﬁnanciële middelen om een multifunctioneel centrum (MFC) te bouwen voor
Pater Toon.
De Stichting Hands is op initiatief van de gemeenteraad opgericht. De voormalige gemeenteraad van HadM nam een initiatiefvoorstel aan,
waarin aandacht werd gevraagd voor de millenniumdoelen. Om deze aandacht ook daadwerkelijk vorm te geven, richtte de raad een millenniumwerkgroep op (vertegenwoordigd door
alle toenmalige fracties). Die werkgroep ging
aan de slag met concrete projecten. Later werd
daarvoor de Stichting Hands opgericht. Tot nu
toe functioneert de werkgroep van de raad als
een soort Raad van Toezicht op de stichting.

Het doel van deze stichting is om inwoners
van HadM concreet een bijdrage te laten leveren aan de millenniumdoelstellingen. Stichting
Hands heeft het project van Pater Toon in
Afrika geadopteerd. Geld heeft deze stichting
ingezameld vooral door de verkoop van wijn
en kaarsen. Er nu wordt dus gebouwd aan het
MFC. In dat centrum worden de allerarmsten
geholpen met hun persoonlijke verzorging.
Ook werken zij in de grote moestuin van
Pater Toon. Een goede besteding op de juiste
plaats!

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 15 mei 2012
Op dinsdag 15 mei 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Spreekrecht raadsleden
De heer Van der Weegen sprak over de onlangs
geplaatste reclamemast bij Venray (A73). Hij vond
deze mast en de reclame niet passen bij de uitstraling van onze regio. Daarom pleitte hij er onder
andere voor om grote reclamemasten (A73/A67) te
gebruiken als welkom voor de regio en of promotie
voor de Floriade. B&W (college van burgemeester
en wethouders) zei toe om deze vraag voor te leggen bij de regio.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op vragen van het CDA over het plasticpunt
antwoordde wethouder Op de Laak dat bij de
ondernemer/initiatiefnemer bekend was dat
HadM plastic zou gaan ophalen. Zij beaamde dat
het wegvallen van ‘social return’ een belangrijk
verliespunt is. (Social return betekent: het maken
van een afspraak in aanbestedingen om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of
werkervaring te helpen.)
De vragen van het CDA over het glasvezelnet zijn
in een raadsinformatiebrief (RIB) beantwoord.
De CDA-fractie pleitte voor heldere communicatie
door Reggeﬁber over wat wel en niet mogelijk
is. Wethouder Driessen meldde dat HadM blijft
streven naar 100%.
Actieve informatie vanuit B&W
Huisvestingsplan onderwijs 2012-2022:
Wethouder Van Rens meldde dat de realisatie
van drie scholen op één locatie in Grubbenvorst
een extra investering van € 1,6 miljoen zou
betekenen. Stichting Akkoord kan hieraan niet
deelnemen, omdat schoolbesturen Rijksgeld niet
mogen inzetten voor huisvesting.

De eerste gemetselde stenen van het MFC voor Pater Toon.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: SP.

Klaagzang of loftrompet
Dinsdag 15 mei werd in de gemeenteraadsvergadering weer eens gemopperd dat er van
de zijde van de SP alleen klaagzang te horen
is. Feit is dat de SP met 12 van de 13 agendapunten die dinsdag akkoord is gegaan. Hoezo
klaagzang? Feit is ook dat veel zaken die de
SP graag anders ziet, jaren later erkend en
ingebracht worden door andere partijen. Denk
hierbij aan de bibliotheek waarvan de SP reeds
in 2005 riep dat de huidige huisvesting wel eens
te duur kan zijn. Nu denkt men aan verhuizing.
Of aan de evaluatie van het huidige afvalbeleid.
De SP pleitte er in november 2011 voor om in
juni het nieuwe afvalbeleid te evalueren. “Nee!”,
riep de rest. Maar 2 maanden later kwam men
er zelf mee. Wat te denken van betaalbare
huurwoningen. Sinds 2004 roept de SP dat er
een tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen. “Klaagzang” aldus de andere partijen.
Nu komt men er zelf mee dat er te weinig
betaalbare huurwoningen zijn. En zo zijn er vele
voorbeelden.

Wanneer blazen de fracties van CDA, Essentie
en PvdA in de gemeenteraad eens met de
loftrompet over alle goede voorstellen die er
de afgelopen jaren van de SP zijn gekomen en
die men vroeger of later graag overneemt?
In plaats daarover een potje zitten te klagen…
En of de SP in de toekomst nog zal “klagen”?
Klagen noemen wij het niet, wel “aan de bel
trekken” als Horst aan de Maas miljoenen stopt
in prestigeprojecten als Greenpark Venlo en
Floriade en tegelijkertijd bezuinigt op Wmo,
sociale werkplaatsen, bibliotheken, enzovoorts.
Wel karren geld naar Greenpark brengen,
maar tegen verenigingen met accommodatieproblemen zeggen dat we moeten bezuinigingen.
Zo lang andere partijen in onze ogen verkeerde, niet sociale keuzes maken, zal de SP de
loftrompet nog lang niet blazen.
Anthony van Baal, raadslid SP

zaken dan begroot. PvdA-PK stelde dat HadM
een krachtige positie in de regio heeft verworven.
Tegelijkertijd maakte deze fractie zich zorgen
over de ﬁnanciële positie van de centrumgemeente Venlo en vroeg aandacht voor de gevolgen die dat kan hebben voor de hele regio. D66
had graag gezien dat de raad – bij de behandeling van de kadernota – een bestemming mocht
geven aan het batig saldo van € 1,6 miljoen. Het
CDA was blij met het weerstandsvermogen (een
reservering om tegenvallers op te vangen) van
€ 99 miljoen en een positief bedrag – in deze
economisch moeilijke tijd - van € 750.000 bij het
grondbeleid. Er waren veel opmerkingen gericht
op de toekomst; die kwamen op 22 mei bij de bespreking van de concept-Kadernota aan de orde.
De raad stelde de jaarrekening 2011 unaniem
vast en stemde unaniem in met de projectenrapportage.
Subsidie Jeugdhuis Hegelsom
Het jeugdhuis in Hegelsom is aan vernieuwing
toe. Daarnaast is er ruimtetekort, ook in het
aangrenzende parochiehuis. Voor de vernieuwbouw heeft de Stichting Jeugdhuis Hegelsom een
gemeentelijke investeringssubsidie aangevraagd.
Tijdens het burgerpodium pleitte de heer Van der
Sterre, voorzitter Jong Nederland, voor toekenning van deze subsidie. Alle raadsfracties onderschreven de noodzaak van deze subsidie voor
de gebruikers van het multifunctionele centrum;
een aanwinst voor Hegelsom. De raad verleende
daarom unaniem een investeringssubsidie aan
de Stichting Jeugdhuis Hegelsom.

Fondsvorming IV
Door het instellen van een fonds ontstaat er een
GVVP
beweging waardoor er op den duur minder IV
De voormalige gemeenten HadM, Sevenum en
(intensieve veehouderij)- en glasbedrijven komen.
Meerlo-Wanssum waren in het bezit van een
Daardoor ontstaat kwaliteitsverbetering van het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
buitengebied. En fondsvorming en structuurvisie
met elk hun eigen invulling. Daarom is harmonimaakt het mogelijk om knelpunten op te lossen
satie tot één nieuw GVVP nodig. De raad besprak waardoor het leef- en woonklimaat in en nabij
–opiniërend- het concept-visiedocument GVVP.
kernen verbetert; maar ook om waardevolle
De fracties hadden aanvullende opmerkingen,
natuurgebieden te beschermen en te ontzien.
wensen en suggesties. Een greep daaruit: gebruik Dit fonds gaat deel uit maken van de integrale
slimme mobiliteit en slimme technische oplosstructuurvisie. De heer Michiels sprak namens
singen, realiseer ﬁetspad Horst-Broekhuizen
de LLTB HadM, tijdens het burgerpodium de
en station Greenpark-Grubbenvorst; zorg voor
gemeenteraad toe. Hij gaf aan dat de LLTB vanaf
toegankelijkheid van bushaltes, verkeersveilige
het begin betrokken is geweest bij de opzet van
ﬁetsroutes en uniformiteit bij gelijksoortige wegen de structuurvisie. En vanaf dat moment was de
en voorrangssituaties bij rotondes. Weer doorLLTB tegen elke vorm van uitbreidingshefﬁng
gaand vrachtverkeer uit alle kernen en denk na
voor agrarische bedrijven. Hij riep de raad op
over een oost-westverbinding. B&W beloofde om
om niet in te stemmen met het instellen van een
de gemaakte opmerkingen en suggesties mee
fonds voor de IV. B&W stelde nadrukkelijk dat het
te nemen in de uitwerking van een (meerjaren)
fonds niet gebruikt wordt om ‘stoppers’ te saneuitvoeringsprogramma, dat voor besluitvorming
ren. Het gaat om (grootschalige) bedrijven die niet
terugkomt in de raad.
passen in een natuurgebied of in de buurt van
een dorpskern. De raad stemde unaniem in met
Jaarrekening 2011
de fondsvorming voor de Intensieve Veehouderij.
Het college van B&W legde over het begrotingsWel gaven alle partijen aan dat dit zorgvuldig
jaar 2011 verantwoording af aan de raad over het moet gebeuren in overleg met de sector.
gevoerde bestuur. Een meerderheid van de raad
vond dat HadM ﬁnancieel gezien goed op koers
Informatie
ligt. Samen met burgers en ondernemers is er in
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
2011 veel afgerond en in gang gezet. Er waren
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
complimenten voor het positieve resultaat, maar
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
ook aan de organisatie voor het duidelijk leesbare bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
verslag. De SP-fractie vond dat de burgers de
vergadering. Nadat het verslag van de vergadedupe zijn van verkeerde keuzes die de gemeenring is vastgesteld (in de volgende vergadering),
teraad maakt. Het CDA, Essentie en PvdA-PK
kunt u de vergadering in het digitale archief raadweerlegden deze opvatting door te melden dat
plegen als videobestand en ook als schriftelijk
HadM in 2011 € 100.000 meer uitgaf aan sociale
verslag.
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Theater in tien minuten
Ze kunnen tevreden terugkijken. John Jenniskens, voorzitter van Stichting Gewoën Grubbevors en Wiel Wijnen, regisseur van de Floriade-versie van de
Legende van de Witte Dame, vertellen enthousiast over de 18 opvoeringen die ze in één weekend hebben gegeven.

middel van een schouwspel uitgebeeld
en daarop afgestemd werden acht muziekstukken gespeeld. En dat allemaal
in zo’n 10 minuten. “Dat het dan nog
voor iedereen, ongeacht welke taal
men spreekt, te volgen was, dat is heel
knap. Die eer gaat helemaal naar Wiel”,
vindt Jenniskens.

Japanse dames
maken alleen foto’s

John Jenniskens van Stichting
Gewoën Grubbevors: “Tijdens de
Aspergefeesten vorig jaar zei Kees van
Rooij dat we ons moesten profileren
op de Floriade. Die woorden zijn me

heel goed bijgebleven. We zijn toen
gaan kijken hoe we Grubbenvorst
naar de Floriade en de Floriade naar
Grubbenvorst konden brengen.” Al
snel ontstond het idee om ‘hun’

@keeshcvanrooij Op de ﬁets naar
@ﬂoriade_2012 Wat een voorrecht
met dit mooie weer!

“ Bij een rammelend contract
is één ding zeker: vroeg of
laat ontstaat er een
probleem.”
mr. Eric Rosens

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

Legende op de Floriade uit te beelden.
De organisatie vroeg de Floriade om
een plekje en dat kregen ze.

Uniek wereldpodium
Regisseur Wiel Wijnen ging meteen
aan de slag om het originele script
te herschrijven. Het stuk, dat tweejaarlijks bij het Gebroken Slot wordt
opgevoerd, duurt 40 minuten. “Op
de Floriade is het publiek vluchtiger.

T
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L
PA KO
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En de omstandigheden waren ook heel
anders: dit was overdag. De Floriadeversie moest heel anders worden”,
besefte Wiel. “Maar de kans om het
cultuurgoed van Grubbenvorst uit
te dragen op zo’n wereldpodium is
uniek.”
Met zo natuurlijk mogelijke
producten werd een decor neergezet.
Een vertelster vertelde het verhaal van
de legende, het verhaal werd door

“De acteurs hadden er veel plezier
in. We hebben het stuk 18 keer gespeeld, maar de laatste keer waren ze
net zo enthousiast als de eerste keer.
Je hebt ook telkens ander publiek.”
Wiel straalt als hij er aan terugdenkt.
“Japanse dames, die maken alleen
maar foto’s.”
“De charme was ook dat mensen
het theater gewoon tegenkwamen,
langs een pad in de bosrand. Als
mensen stoppen en blijven kijken,
dan is het dus geslaagd”, aldus John.
“Er waren zelfs mensen die halverwege
invielen en voor een nieuwe show
weer terugkwamen. Zoiets zou de
Floriade eigenlijk altijd moeten willen.”

Warsteiner

Maribueno
Spaanse rosé gemaakt van de Bobal druivensoort.
Rijk geurend, vol van smaak en licht droog.
Door zijn zachtheid een uitstekende
begeleider bij rijst, pasta
Per
en natuurlijk de barbecue.

0 fles
€osp4rijs,2
in mei €20,Do

24X30CL

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

BAD & BEACH
De nieuwe collectie badkleding is weer binnen!
e
eeltj !
p
s
r
e
wat dkleding
s
i
t
ra
rba
Nu g ze kindvearianten
l on kies uit 3
bij a

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl
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HZPC succesvol in Kerkrade
Door: Mirjam Koster
Aan de Limburgse A-kampioenschappen in Kerkrade op 12, 13, 19 en 20 mei deden een 18-tal zwemmers mee
van zwemvereniging HZPC uit Horst. Hun deelname was zeer verdienstelijk.

De Merels E1 kampioen
Zaterdag 19 mei zijn de pupillen E1 van korfbalclub De Merels uit
Melderslo kampioen geworden. De laatste wedstrijd tegen de Peelkorf
E1 werd gewonnen met 4–2. Hierdoor mocht de E1 zich ongeslagen
kampioen noemen. De mascottes van de korfbalclub, Saar en Sproet,
mochten samen met de kampioenen op de foto.

Fruitbedrijf jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Barbecues
Buffetten
Slagerij

TE KOOP:

HEErlijKE vErsE

Slagerij is open van woe t/m za
Catering leveren wij 7 dagen per week

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

asPErgEs!

Vers uit de grond
Vers in de mond!
Openingstijden

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

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

De groep zwemmers en coaches op de laatste zondag van het toernooi
Tijdens het eerste weekend werden al veel medailles mee naar huis
genomen, maar het tweede weekend
was zo mogelijk nog succesvoller. Sam,
Koen en Serafina behaalden limieten
voor het NJK in Drachten en Judith en
Manon behaalden de limieten voor het
NK in Amsterdam.
De twee estafetteploegen van de
dames lieten goed van zich horen.

Tijdens het eerste weekend nam het
eerste team een gouden en een zilveren medaille mee naar huis. Tijdens het
slotweekend was het podium zo mogelijk nog ‘geler’ gekleurd. Het eerste
team legde beslag op de gouden plak,
het tweede team nam de bronzen plak
mee naar huis.
Vanaf 16 mei heeft HZPC een
nieuwe website. De nieuwe website

is makkelijker up to date te houden.
Op deze manier wil HZPC de leden en
belangstellenden beter informeren
en meer bij de club betrekken en de
sponsoren en begunstigers beter in
beeld brengen. De PR- en sponsorcommissie en een team van vrijwilligers heeft maanden aan de nieuwe
website gewerkt. Voor meer informatie,
kijk op www.hzpc-horst.nl

Zeskamp in Grubbenvorst
Verschillende verenigingen in Grubbenvorst hebben samen een grootse zeskamp georganiseerd. Deze vindt
plaats op zondag 17 juni op de voetbalvelden van GFC ’33. Deze zeskamp is voor iedereen uit Grubbenvorst van
jong tot oud. Het ochtendprogramma voor de jeugd begint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
De deelnemende kinderteams
moeten zelf voor een volwassen
begeleider zorgen. De middag is voor
iedereen vanaf 13 jaar en duurt van
13.30 tot 16.30 uur. De voetbalvereniging organiseert de zeskamp met
volleybalclub SV Aspargos, judover-

eniging Samourai, badminton Club
Grubbenvorst, jeugdclub het Groene
Woud en Tennisclub Grubbenvorst
en wordt ondersteund door Stichting
Gewoën Grubbevors.
Buiten de spectaculaire spellen van
de zeskamp zal er gestreden worden

voor een recordpoging kratstapelen.
De gehele dag door zijn er voor alle
kinderen nog diverse extra activiteiten, zoals schminken, popcorn en een
clown.
Voor meer informatie en aanmelding, kijk op www.zeskamp.grvorst.nl

Ben je op zoek naar ‘n leuk baantje
in het weekend en in het bezit
van het rijbewijs?
Kun je zelfstandig werken en ben je
vriendelijk en representatief,
dan ben jij misschien wel onze
toekomstige

Bezorg(st)er
Is je interesse gewekt, schrijf dan naar:

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85

Veteranen SVEB in nieuw tenue
De veteranen van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst hebben een volledig
nieuw tenue, gesponsord door transportbedrijf Van Leendert uit Broekhuizenvorst.
Enkele van de leden van het veteranenteam zijn werkzaam bij dit bedrijf en zij vinden het “van de
directie dan ook een leuk gebaar, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is.” De veteranen zijn mannen die
niet meer spelen in een van de herenteams op zondag. Zij leggen de nadruk meer op recreatief voetbal. Zij
spelen elke zaterdagmiddag hun partijen tegen leeftijdgenoten, de ene week thuis en de andere week uit.
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S.V. Lottum 1 promoveert
naar de vijfde klasse
Door: Niek van de Pasch
Het eerste elftal van S.V. Lottum schrijft geschiedenis. In de lente van 2001 zakt de hoofdmacht naar de kelder
van het amateurvoetbal. Liefst elf seizoenen later promoveren de oranjehemden via de nacompetitie naar de vijfde
klasse. Een overzicht van deze wedergeboorte.

S.V. Lottum C1 ongeslagen
kampioen
S.V. Lottum C1 is er in geslaagd de laatste competitiewedstrijd
tegen United C1 uit Wanssum ongeslagen kampioen te worden in de
tweede helft van de veldcompetitie. Omdat zij al kampioen waren, was
winnen om de ongeslagen status te behouden het doel voor de C1. Het
in groten getale toegestroomde publiek zag hen met 9-2 winnen van
United.

Trainer Jan Nijs zet in 2007 zijn
handtekening. Uit 22 wedstrijden perst
Lottum een miezerige negen punten.
Met een doelsaldo van bijna -40 staat
het team stijf onderaan. “Zo krijg je
natuurlijk geen haar van de geit”,
constateert Nijs. Het is duidelijk dat het
roer om moet.

Spelplezier
Vooral het gebrek aan
professionaliteit stuit de Tegelenaar
tegen de borst. Hij verzamelt al snel
een groep helpers om zich heen. “Dat
is punt één”, weet de oefenmeester.
Grensrechter Hans Loonen neemt de
vlag ter hand, verzorger Jos Rutten
grijpt de waterzak, leider Hans van
den Brandt maakt de papierwinkel in
orde en fysiotherapeut Guy Langeslag
kneedt de stramme spieren. De nieuwe
aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen,
Lottum haalt 25 punten bijeen en
houdt drie tegenstanders onder zich.

De toon is gezet. Het lukt de mannen
echter nog steeds nauwelijks om te
ontsnappen aan het rechterrijtje. Het
tweede en derde seizoen verstrijken.
Langzaam maar zeker vormt de
basis-elf zich. De poppetjes schuiven
naar de juiste plekken. “Je moet doen
wat je kunt en niet doen wat je niet
kunt”, aldus Nijs. “Samen kunnen we
heel veel, alleen kun je niks.” Het
vertrouwen dat eerder te paard vertrok,
komt te voet terug. Min of meer per
ongeluk struikelt Lottum een jaar later
de nacompetitie binnen.

Promotie
Hoewel een promotie vooralsnog
uitblijft, groeit het gevoel dat
de manschappen klaar zijn voor
die volgende stap. Wanneer Nijs
aankondigt dat zijn laatste seizoen
aanbreekt, is een promotie naar
de vijfde klasse het ultieme
afscheidscadeau. Volle kracht vooruit

is het devies. De doelpuntenmachine
draait plots op volle toeren. Vanaf
de flanken scoren Denny Bongers en
Jouran Hanegraaf respectievelijk tien
en veertien keer. Midvoor Sjors Huijs
turft zelfs 28 competitietreffers en
wordt regiotopscoorder. Dit levert de
eerste periodetitel op. Zondag 13 mei
wint Lottum in eigen huis van haar
Griendtsveense gasten met 4-1. Op
Hemelvaartsdag promoveert de club in
burger langs de lijn.

Opvolger
Met zijn afscheidswedstrijd op
zondag 20 mei sprokkelt Nijs zijn
laatste puntje binnen voor de club
waaraan hij een half decennium
zijn hart heeft verpand. Lottum wint
daarmee de nacompetitie en verlengt
de ongeslagen reeks tot negen
wedstrijden. Aan de Leunense John
Klaassen de schone taak om de lijn van
Nijs door te trekken in de vijfde klasse.

D1 S.V. Lottum kampioen
na spannende wedstrijd
In een bloedstollende wedstrijd tegen medekoploper Merselo wist
S.V. Lottum D1 in de laatste competitieronde kampioen te worden in de
veldcompetitie. Vele toeschouwers uit Lottum en Merselo zagen Lottum
in de eerste helft op een 2-0 voorsprong komen. Maar toen Merselo
meteen na de pauze op 2-1 kwam, bleef het spannend tot het einde
van de wedstrijd. Vele kansen werden door beide teams maar net
gemist. Pas in de laatste minuut scoorde Lottum de bevrijdende 3-1 en
kon het kampioensfeest beginnen.

Hangpotten perkplanten
Alle soorten; reuzekeuze!
i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

Oleander

Alle soorten, kleuren en maten

Vlijtig liesje grootbloemig
12 cm pot, alle kleuren

p.st. 2,25

Potgrond van Plantencentrum Velden
Zak van 40 liter, de allerbeste!

p.st. 3,95

-30%
30%
-25%
1,69
2,99

beide Pinksterdagen open van 9 tot 17 uur
Aanbiedingen geldig t/m 29 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

Zondags Dé plantenspecialist van Limburg!
d
geop9-1en
7 Uur
van
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Fried van Heldenvoetbaltoernooi
Voetbalvereniging Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag al tientallen jaren het Fried van Helden familieen vriendenvoetbaltoernooi. Het toernooi, vernoemd naar de legendarische terreinknecht Fried van Helden, wordt
op zondag 27 mei gespeeld.
Bij dit toernooi is het de bedoeling
dat elftallen minimaal twee niet
actieve voetballers en twee dames
opstellen. Hierdoor heeft het toernooi
een vriendschappelijk uitstraling
gekregen. Het maximaal aantal

toelaatbare teams is twaalf. Zij
strijden om de Fried van Heldenwisseltrofee.
De eerste wedstrijden worden om
11.00 uur gespeeld en de finale staat
gepland rond de klok van 17.00 uur.

Aansluitend is de prijsuitreiking met
muzikale omlijsting van Drive-in show
Light Flash met dj Gurde. Voor de
kinderen staat er een luchtkussen.
Het toernooi wordt gehouden op
sportpark Wienus in Hegelsom.

Kampioenen GFC ‘33
Bij voetbalclub GFC ‘33 uit Grubbenvorst vieren de jeugdteams twee kampioenschappen. De F2 heeft
op zaterdag 12 mei het kampioenschap behaald door een 11-2 overwinning bij Wittenhorst F5.
Uiteindelijk haalden ze, net als de andere kampioen in klasse HBSV F3, 22 punten in negen wedstrijden.
Ook de A1 is kampioen geworden, voor de tweede keer dit seizoen. Het team staat onder leiding van
trainer Luc van Geffen. Dit konden zij al na zeven wedstrijden, op 21 april vieren. De voorsprong op de nummer
twee was toen al groot genoeg om zich kampioen te kunnen noemen. Uiteindelijk heeft de A1 geen enkel punt
gemorst in de competitie, en werden zij gekroond met 27 punten uit negen wedstrijden.

Van Leuven op podium
Door: Van der Sleen/Gebben Racing
Kevin van Leuven uit Swolgen wist zondag 20 mei op het stratencircuit De Varsselring in het Gelderse Hengelo
de derde plaats te behalen in de race in het ONK Dutch Supersport. De coureur uit het team van Van der Sleen/
Gebben Racing behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats van het seizoen.
Van Leuven had voor het raceweekend gemengde gevoelens over
het stratencircuit in Hengelo. In 2009
behaalde hij er zijn eerste podiumplaats in de Dutch Supersport maar in
2010 liep hij er door een valpartij een
ernstige blessure op, die hem grotendeels het seizoen buitenspel zette. Toch
had die valpartij in 2010 volgens Van
Leuven geen invloed op zijn prestaties
tijdens het weekend. “Natuurlijk denk
je er wel even aan terug, maar ik heb
de vrije training op de vrijdag gebruikt
om de baan als het ware aan te vallen
en dat ging mij prima af.”
In de kwalificaties wist Van Leuven

zich naar de vijfde plaats in de startrij
te rijden. Kevin startte redelijk. Na een
paar honderd meter werd de wedstrijd
al stilgelegd vanwege een valpartij.
De wedstrijdjury besloot de wedstrijd
daarna in te korten van veertien naar
negen ronden.
Bij de eerste doorkomst lag Van
Leuven op de zesde plaats. Na Van
Poppel ingehaald te hebben, leek de
vijfde plaats het hoogst haalbare in
Hengelo. Voskamp kreeg vanwege een
valse start 20 seconden straftijd en als
hij binnen die marge zou rijden, kon
Van Leuven automatisch een plaats
opschuiven.

Het werd uiteindelijk de derde
plaats omdat Leon Bovee met technische problemen uitviel. Even was er
na de uitloopronde verwarring bij Van
Leuven. “Ik dacht dat ik vierde was geworden, maar ik werd door de stewards
met de motor naar het podium gestuurd. Ik draaide weer om maar werd
door mijn teamleden gewenkt richting
het podium te komen.” Na de huldiging
zocht Van Leuven direct zijn team op.“
De samenwerking is top en ik voel mij
zeer comfortabel bij mijn huidige team.
Ze hebben dit verdiend. Bovendien is
het mooi dat ik juist op de fanclubdag
een podiumplaats heb behaald.”
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Hockeydames Horst
kampioen
Het eerste damesteam van Hockey Club Horst is zondagmiddag 20 mei kampioen geworden in hun klasse. Zij
wonnen overtuigend van Oirschot, met een score van 5-3. Dames 1 speelt in de derde klasse.

Melderslo C2 kampioen
Op dinsdag 15 mei kon de C2 van RKSV Melderslo kampioen worden
in een wedstrijd tegen de C4 van RKsv Wittenhorst. Het was een erg
spannende wedstrijd: Melderslo kwam al snel op voorsprong met 1-0.
Deze voorsprong was echter van korte duur, want de 1-1 en 1-2
volgden snel. Na de rust liep alles anders. Melderslo werd sterker en
kwam weer op gelijke stand, en hiermee was het startsein gegeven
voor de overwinning. Maar liefst drie goals volgden, en Melderslo C2
werd verdiend kampioen na de overwinning met 5-2.

Onder leiding van trainer Miguel
Bosman werden de dames nog voor
het einde van de competitie als
kampioen uitgeroepen.
De ploeg uit Oirschot zette tijdens
de eerste helft flink druk en dit
resulteerde in een 0-1 voorsprong voor
hen. De Horster dames konden nog niet

aanhaken. Een speelster van Oirschot
kreeg op ongelukkige wijze een stick
tegen haar kaak, waardoor ze het veld
moest verlaten en naar het ziekenhuis
werd overgebracht.
Daarna draaide de wedstrijd in het
voordeel van de Horster ploeg. Met
48 punten staat Hockey Club Horst

nu 9 punten los van de nummer 2,
HCAS uit Asten, en 11 punten voor
op de Oirschotse club. Het Horster
dameshockey promoveert met het
kampioenschap weer naar de tweede
klasse.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vaandelteam
Sparta ’18 kampioen
Het vaandelteam van Sparta ‘18 uit Sevenum is kampioen geworden in
de vierde klasse F district Zuid II van de KNVB. Met dit kampioenschap keert
Sparta na 18 jaar terug in de derde klasse.
Om het kampioenschap te vieren,
wordt op zaterdag 26 mei van 19.30 tot

21.00 uur een receptie gehouden op
het sportpark ’t Spansel in Sevenum.

Tennistoernooi HTC-Open
De Horster Tennis Club organiseert een open tennistoernooi. Dit toernooi vindt plaats van maandag 25 juni
tot en met zondag 1 juli op het tennispark aan de Kasteellaan in Horst.
De wedstrijden worden gespeeld
op de nieuwe smashcourt-banen,
die allemaal verlicht zijn. Voor de
deelnemers maar ook voor de

bezoekers worden hapjes geserveerd.
Men kan zich inschrijven in vrijwel alle
categorieën vanaf 3 tot en met 7 in
enkel, gemengd dubbel en dames- of

herendubbel.
Inschrijven kan tot en met
vrijdag 8 juni, bij voorkeur via
www.toernooi.nl

Caroline Poels wint Grote Prijs
In Kapellen in België werd afgelopen weekende een internationaal concours gehouden. Caroline Poels uit
Swolgen reed mee in een CSI3*-wedstrijd.
Nadat Caroline zich voor de
barrage plaatste reed ze deze
foutloos. Met Valley reed ze ook de

snelste barrage, waardoor ze op de
eerste plaats eindigde en de Grote Prijs
won.

Dit was de eerste GP die Poels
reed met Valley en de eerste GP op
driesterren-niveau die Poels won.

Ik bouw mee!
Jij ook?
Pascal is uitvoerder bij Aannemersbedrijf Jongen B.V.. Hij bouwt met
veel enthousiasme en plezier aan de Blauwververstraat in Venray. Een
nieuwbouwproject bestaande uit vier kleinschalige woonvormen voor
mensen met dementie. De eerste bewoners nemen er eind 2012 hun
intrek. Pascal is trots op zijn werk.

Dames SV United in nieuw gestoken
De voetballende dames van SV United uit Meerlo zijn onlangs in het nieuw gestoken.
Ovivo streekproducten en cadeaupakketten uit Meerlo heeft de nieuwe sportshirts gesponsord.
De dames hebben zich gehandhaafd in de vierde klasse, waar zij volgend seizoen weer actief zijn.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan het werk van Pascal. Ben je ook
trots op het werken met mensen met dementie? Ga dan aan de slag in
de Blauwververstraat als verzorgende IG of coördinator van zorg en
diensten. Dit is jouw kans! Wil je alvast een beetje weten wat je kunt
verwachten in de functie? Kijk dan op www.dezorggroep.nl.
Jij en De Zorggroep. Bouw je mee?
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Hovoc jongens C Heren 1 Wittenhorst
naar NK
schrijven geschiedenis
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het jongens C-team van volleybalvereniging Hovoc uit Horst mag als
regiokampioen op 2 juni deelnemen aan het Nederlands kampioenschap in
Zwolle. Na vorig jaar als zevende te zijn geëindigd op dit toernooi gaan de
Horster jongens er nu voor om dat resultaat te verbeteren.

Het jongens C1-team kent succes na
succes. In 2011 werd het team kampioen
van de regio Zuid-Oost en wist het zich
te plaatsen voor het NK. Dit jaar kwam
het team uit in de topklasse van jongens
C van Zuid-Oost Nederland. Daarin werd
het na de met 3-1 gewonnen play-off
tegen Shock ’82 uit Cuijck regiokampioen
en verzekerde Hovoc C1 zich zo van deelname aan de Nationale Gesloten Jeugd
Kampioenschappen (NGJK), het officiële

Nederlandse kampioenschap van de
volleybalbond. Vorig jaar werd het team
zevende op het NK in Den Haag. In 2012
strijden ze op 2 juni in Zwolle weer voor
de Nederlandse titel. Hovoc neemt het
daarbij, onder leiding van coach Moniek
Weijs en interim-coach Bob Soberjé, op
tegen zeven andere regiokampioenen uit
heel Nederland. Voor meer informatie en
het laatste nieuws over Hovoc jongens C,
kijk op www.hovoc.nl

lijnen

De Heren 1 van handbalvereniging Wittenhorst uit Horst hebben op zondag 20 mei clubgeschiedenis geschreven.
Ze hebben als eerste team van de Horster club de finale afdelingsbeker Limburg bereikt en gewonnen. Ze speelden
tegen Blerick 1 in Maasbree en wonnen met 26-25.

Met toeters, trommels en Teunis de
Kruijf als ijsbeermascotte zat de tribune
vol met enthousiaste Wittenhorstsupporters. Hun enthousiasme werd
in de eerste minuut al hoorbaar toen
Floyd Bolk de openingsgoal maakte
en Wittenhorst op een 1-0 voorsprong
zette. Maar het juichen werd halverwege de eerste helft omgezet in
zenuwen, want de twee clubs waren
gewaagd aan elkaar. Dit bleek onder
andere uit de tussenstand na dertig
minuten spelen, want het stond 14-13
in het voordeel van Wittenhorst. De
eerste helft verliep rustig, op enkele
gele kaarten na.
De tweede helft begon met de
gelijkmaker voor de heren uit Blerick,
waardoor de score 14-14 werd. Hoe

rustig de eerste helft verlopen was, hoe
chaotisch de tweede helft was aan de
kant van de Blericknaren. Met een gele
kaart voor de coach en tijdstraffen van
twee minuten voor de keeper en een
speler stonden de mannen uit Blerick
met maar drie spelers in het veld. Dit
was erg gunstig voor de Horster mannen. Hun voorsprong was tien minuten
later 21-17, maar deze duurde niet
lang. Met nog een minuut te spelen,
stond de score op 25-25. De laatste
seconden waren aangebroken en
Swen Derks scoorde voor Wittenhorst.
Wittenhorst-keeper Kees Meulendijks
hield de beslissende bal uit de goal.
Dit frustreerde de spelers van Blerick,
want met nog zeventien seconden
op de teller kregen de keeper en een

speler een rode kaart en er werden nog
twee tijdstraffen uitgedeeld. De heren
van Wittenhorst hadden al door dat ze
gewonnen hadden. Toen de zoemer
ging, kwam alle spanning eruit en werd
er volop gejuicht.
Coach en trainer Eric-Jan Hermans
is trots op zijn mannen en had van
tevoren al het gevoel dat ze de beker
mee naar huis zouden nemen. “Voor
de eerste keer had ik geen zenuwen.
Vanaf de halve finale had ik al een
goed gevoel over deze wedstrijd.” De
overwinning is voor Kees Meulendijks
extra speciaal, want dit was zijn laatste
wedstrijd als keeper bij Wittenhorst. “Ik
stop met pijn in mijn hart, maar ik ben
blij dat ik hier getuige van heb mogen
zijn.”

inspiratie
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strak
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Aspergefeesten in
Grubbenvorst
Grubbenvorst staat tijdens Pinksteren geheel in het teken van de asperges. Op zondag 27 mei wordt het
Aspergefeest gevierd, met een grote aspergemarkt: een braderie in het centrum van Grubbenvorst met veel
aandacht voor de koningin der groenten.

cultuur 25

Modelautoruilbeurs Sevenum

Ook voor kleine
jongens
Afgelopen zondag vond in de grote zaal van recreatiecentrum
De Schatberg in Sevenum een modelauto ruilbeurs plaats. Een sfeerverslag over liefhebbers en zeurkousen.

Bezoekers worden uitgebreid
geïnformeerd over de kweek, oogst
en verwerking van het witte goud.
Daarnaast zijn er aspergehapjes
verkrijgbaar. Een belangrijk onderdeel
van de aspergefeesten in Grubbenvorst
zijn de Open Nederlandse aspergeschilwedstrijden. Vanaf 14.30 uur strijden
fanatieke mannen en vrouwen op het
Pastoor Vullinghsplein om de eer van
aspergeschiller van het jaar.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid
gecreëerd om Grubbenvorst vanuit de
lucht te bekijken. De organisatie heeft
een Robinson R44-helikopter gear-

rangeerd. Daarin kunnen drie personen
tegelijkertijd een rondvlucht maken
boven het dorp. Aanmelden voor deze
rondvluchten kan via
www.gewoengrubbevorst.nl

Golde Aspergesteaker
2012
Een inmiddels traditioneel hoogtepunt van de Aspergefeesten vormt de
uitreiking van de Golde Aspergestaeker.
Deze titel gaat jaarlijks uit naar een
persoon die zich op sociaal of cultureel
gebied verdienstelijk heeft gemaakt

binnen Grubbenvorst. Om 15.30 uur
wordt de Golde Aspergestaeker 2012
uitgereikt op de kiosk op het plein.
De zondag wordt afgesloten met een
feestavond met livemuziek van FiftyFifty en Wir sind Spitze.
De zaterdag voor de Aspergemarkt
staat ook in het teken van muziek.
Van 16.00 tot 19.00 uur krijgen
jeugdige Grubbenvorster artiesten een
podium om hun muzikale kunsten te
vertonen. Aansluitend is er een avondvullend optreden van de Grubbenvorst
Allstar Band. De entree is beide dagen
gratis.

“Ik zoek die auto van Dagobert
Duck waarin hij zelf rijdt”, vraagt een
verzamelaar aan een van de standhouders. Het antwoord: “Tja, die zie je
niet veel meer. Dan moet je toch rekenen op een eurootje of tweehonderd.
Als je er een vindt, tenminste.” Een
klassiek voorbeeld van een gesprek
op de beurs waarvan de bezoekers
hoofdzakelijk mannen zijn. De zaal is
goed gevuld. Niet alleen met stands
waarop letterlijk duizenden modelletjes van Matchbox, Dinky Toys en
Tekno staan uitgestald. Tientallen
verzamelaars speuren de stands af
naar net die ene modelauto die in hun
collectie ontbreekt. “Dinky Toys is een
beetje uit”, vertelt een standhouder
aan een speurneus. “De verzamelaars
van het oude spul worden zelf ook
ouder. Je ziet steeds vaker dat jonge
verzamelaars zich op één bepaald
merk focussen. Ferrari blijft ‘hot’, maar
ook Duitse en Engelse auto´s zijn zeer
in trek.”

Door de komst van de Chinese
miniatuurfabrikanten is de markt voor
modelauto´s de afgelopen decennia
totaal veranderd. “Het is ongelofelijk
welke kwaliteit de Chinezen kunnen
bieden. En dat voor een prijs die minder dan een kwart is van wat vroeger
voor een goed gedetailleerd model
gevraagd werd. Voor ons is daar
geen droog brood aan te verdienen”,
verzucht de handelaar. Toch durft
een potentiële koper het aan om een
belachelijke lage prijs te bieden voor
een prachtig model van een dikke
Ferrari. “Ik wil er 4 euro voor geven”,
zegt de man, terwijl zijn zoontje verliefd naar de rode bolide kijkt. “Daar
doe ik hem niet voor weg”, zegt de
standhouder. “Die 7,50 euro is al heel
scherp.” De koper kijkt hem ongelovig
aan en zegt: “Nee, dan laat ik hem
nog even staan.” Teleurstelling bij de
kleine jongen. De standhouder kijkt
vader en zoon na en schudt het hoofd.
“Zeurkous”, mompelt hij zachtjes.

Het Grote Canix Bitter-Ball
Na een daverend succes van het Mega Frikadellen Festijn van vorig
jaar keert OJC Canix uit Lottum terug met het Het grote Canix Bitter-Ball
op vrijdag 25 mei.
Op deze avond zorgen de Canixdj’s voor muziek. Er worden niet
alleen bitterballen gegeten, maar ook
uit flessen gedronken. Het jongeren-

centrum is geopend vanaf 20.00 uur,
het Bitter-Ball begint om 21.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.canix.nl

nieuwe creaties

praede.com
colour blocking
muziek

geeft jou ideeën
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Lezing Greet
Boekholt
Voor wie de kleine expositie van plantenportretten in het Parochiehuis
in Sevenum vragen heeft opgeroepen, is er goed nieuws. De kunstenares
achter deze collages geeft op dinsdag 29 mei een lezing over haar werk.
Kunstenares Greet Boekholt
voerde, naast meerdere exposities,
opdrachten uit in binnen- en buitenland voor particulieren, bedrijven en
openbare gebouwen. Uit haar werken
blijkt bewondering voor natuur,

Pinksterratelen
Paaszaterdag was de dag waarop de schooljongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst ratelend hun rondgang door het dorp en buitengebieden hielden. Op pinksterzaterdag, 26 mei, is het de beurt aan de meisjes.
De Pinksterbloem, ook wel de Pinksterbruid genaamd, trekt dan zingend en ratelend door de straten van
Broekhuizenvorst, Heide en Ooijen en sinds 1990 ook weer door Broekhuizen en de Stokt.

literatuur, historie, muziek en religie.
Tijdens de lezing geeft ze een toelichting op haar werk. De lezing begint
om 20.00 uur. oor meer informatie
over de kunstenares, kijk op
www.greetboekholt.nl

Optreden en broodbakken
Op eerste pinksterdag, zondag 27 mei is Museum De Locht open van
11.00 tot 17.00 uur. Behalve de vaste collectie kunnen bezoekers ook de
wisselexpositie Noord-Limburg van 1800-1950 bezichtigen.
Op tweede pinksterdag is er een
muzikaal optreden van Jolanda Mulder
en Jac Hanssen. De bakkers bakken
het enige echte ‘De Lochtbrood’ en
kinderen kunnen hun eigen broodje
kneden, versieren en laten bakken
in de bakoven van het museum.

Ook de smederij is volop in bedrijf.
Het museum is alle dagen geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties en activiteiten beginnen om
13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Koningsvogelschieten
bij St. Lucia
Schutterij St. Lucia houdt haar traditionele koningsvogelschieten op
pinksterzondag, 27 mei. Om 14.30 uur wordt het feest geopend met
toespraken, het omhooghalen van de koningsvogel door de Sappeurs,
een gebed en de zegening van het koningszilver. Daarna start het
schieten voor de verschillende titels.
Bij het Koningsvogelschieten
mogen alle mannelijke leden vanaf
16 jaar van schutterij St. Lucia gaan
schieten om de koningstitel. Bij de
Broederschapkoning mag iedereen
vanaf 16 jaar, ongeacht of ze lid van
de schutterij zijn of niet, schieten voor
de titel. Zo kan men het verenigingsleven van St. Lucia voor een jaar
mee beleven zonder echte verplichtingen. Broederschapleden schieten
gratis mee voor de titel. Daarnaast
wordt er geschoten voor de dameskampioen: de vrouwelijke leden
schieten voor de damestitel. Ook de
jeugd zal een wedstrijd houden. Bij
Brandsbekerschieten kan iedereen
vanaf 14 jaar meedoen. Dit is een
wedstrijd op bolletjes schieten tot de
winnaar overblijft.
Om iedereen een gelijke kans

te geven bij het winnen van de
wisselbeker mogen alleen schutters
meedoen die momenteel niet actief
zijn bij een schutterij. Voor uitleg bij
het schieten staan ervaren instructeurs klaar. Om 17.00 uur start de
muziek. Zodra de koningsvogel gevallen is, zal de huldiging plaatsvinden.
Voor de jeugd is er dit jaar naast het
luchtkussen een kabelbaan aangelegd
en een echte schiettent. Deelname
voor kinderen is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom, de
toegang is gratis.
Op zaterdag 2 juni is er vanaf
20.00 uur een receptie in het clubgebouw ter ere van het koningspaar,
de Broederschapkoning, het jubileum
voor het 10-jarige lidmaatschap van
Marieke Lensen, de dameskampioen
en de jeugdkampioen.

Elle van Rijn
bij BiblioNu in Horst
Als opening van de Maand van het spannendste boek in juni organiseert BiblioNu op zaterdag 9 juni een lezing bij de bibliotheek in Horst.
Schrijfster en actrice Elle van Rijn verzorgt deze lezing.
In 2006 publiceerde Elle van Rijn
haar eerste boek genaamd De tragische geschiedenis van mijn succes.
Andere boeken van haar zijn Het vergeten gezicht en De hartbewaakster.
Ook schrijft Elle mee aan televisieseries. Verder was ze in 2008 te zien
als actrice in de jeugdseries Het Huis
Anubis en Puppy Patrol. Voorafgaand

aan de lezing wordt de aanwezigen
een brunch aangeboden. Na de lezing
is er gelegenheid voor het stellen van
vragen en praten over de boeken die
door haar geschreven zijn. Na afloop
is er een signeersessie.
De lezing begint om 11.00 uur en
duurt tot 12.30 uur. Voor meer informatie kijk op www.biblionu.nl

De rondgang van de Pinksterbloem,
ook wel de Pinksterbruid, is een
nabootsing door kinderen van feesten
die door ouderen bij het begin van de
meimaand gevierd werden. Het wordt
ook wel meiboom planten, het meitak
steken, genoemd. Deze tak werd door
de jonge mannen aan de woningen van
de meisjes gestoken. Zo gaven ze aan
hoe ze over de meisjes dachten.
De Broekhuizenvorster meisjes, en

sinds 1990 ook weer de Broekhuizer
meisjes, houden de Pinksterbloem in
ere door ieder jaar ratelend door de
straten te lopen. De Pinksterbloem
schijnt een vermenging te zijn van
verschillende meitradities. De meikoningin en de Pinksterbloem symboliseren de groeikracht en de tot nieuw
leven gekomen natuur. Dat het ei een
belangrijke rol speelt in de paas-, meien pinksterliedjes is niet toevallig als

men weet dat het ei het symbool is van
nieuw leven en vruchtbaarheid.
Meisjes van Broekhuizenvorst
en Broekhuizen kiezen hun mooiste
schoolmeisje en versieren haar met
bloemen en bloemkransen tot een
Pinksterbruid. Zij ratelen op pinksterzaterdag door de straten. Ratels zijn
verkrijgbaar bij de St. Historische Kring
Broekhuizen-Broekhuizenvorst of bel
naar 077 463 21 94.

L a atste k ans!
Behoud uw inschrijftijd
aLs woningzoekende!
Sinds 1 maart 2011 biedt Wonen Limburg
haar woningen aan via thuisinlimburg.nl.
Stond u als woningzoekende ingeschreven
bij Wonen Limburg? Dan is het noodzakelijk
uw inschrijving bij Thuis in Limburg te
heractiveren om uw inschrijftijd te behouden.

dit k an nog tot 1 juni 2012!
Daarna is herinschrijven met behoud van
inschrijftijd niet meer mogelijk.
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Onze repetities bestaan uit drie helften
Zanggroep De Balkers uit Sevenum viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Reden voor de zes zangers om dit jaar
een aantal feestelijk optredens te verzorgen. Op tweede pinksterdag wordt de aftrap gegeven met een muziekfestijn op het Gaperplein in Sevenum.

uitvoering tijdens de liedjesavond
werd een groep van negen mannen
samengesteld, en zo waren de Balkers
een feit.” Na het verdwijnen van de
liedjesavond richtten de Balkers zich
op andere activiteiten en evenementen zoals Hofkorenfestivals en het
tapzingen. “Vrijwel iedere carnavalsvereniging hier in de regio had een
Hofkoor. In 1995 zijn de Balkers gestart
met een Hofkorenfestival in Sevenum.
De negende editie van het festival
vindt dit jaar in oktober plaats.”

Meezingen met een
pilsje in de hand

“De Balkers zijn in 1987 begonnen
als een zanggroep met negen leden”,
vertelt Jac Aerts, Balker van het eerste
uur. “Het idee voor de groep is ontstaan

na een repetitie van het Mannenkoor
uit Sevenum, waar we toen allemaal
lid van waren. We wilden met een
liedje meedoen aan de liedjesavond

van de Sevenumse carnavalsvereniging. De toenmalige dirigent van het
Mannenkoor, Sjra Janssen, componeerde het lied De Ezelwals. Voor de

Verder zijn wij in 2000 gestart met
Tapzing middagen, die gedurende de
wintermaanden worden georganiseerd.
Het tapzingen vindt plaats in een kroeg
en in ons geval is dat de Sevewaeg in
Sevenum. Het publiek mag dan onder
het genot van een pilsje lekker meezingen met bekende liedjes, die gebundeld zijn in boekjes die voor 1 euro te
koop zijn. In totaal hebben we nu zo´n
300 liedjes gebundeld”, vertelt Balkerscollega Gerrit van Bracht. Hoewel het
publiek van De Balkers gemiddeld
genomen ouder dan vijftig is, blijkt
de jeugd ook gevoelig voor de liedjes
die de zanggroep ten gehore brengt.
“Groep 4 van basisschool De Horizon
was bezig met een musicalavond waarbij zang en dans centraal stonden. Toen

wij werden gevraagd of we daarbij
wilden helpen, hebben we in eerste instantie met enige scepsis gereageerd”,
lacht Jac.
“Maar al gauw bleek dat de kinderen superenthousiast waren. Vooral
de smartlappen deden het goed. We
hebben samen met de kinderen gezongen in De Wingerd en hen vervolgens
gevraagd of ze tijdens het muziekfestijn
op het Gaperplein willen optreden.
En dat gaan ze zondagmiddag tijdens
Pinksteren doen onder de naam de
Mini-Balkers.”
De Balkers bestaat momenteel uit
zes mannen. “Tja, van de negen zijn
er nog zes over. Vorig jaar overleed
Jac Munten. Hij was onze mondharmonicaspeler en zong tweede stem.
Tijdens het 50-jarig jubileum van het
Mannenkoor heeft hij nog opgetreden.”

Voorlopig geen
vervanger
”Als je bijna vijfentwintig jaar lang
met elkaar opgetrokken bent, dan
blijf je het verlies nog lang voelen.
We denken voorlopig niet aan een
vervanger. Zingen is ons lust en
ons leven en wij gaan op deze voet
verder. We zijn een gezellige club en
elkaar nog lang niet zat. Iedere week
kijken we uit naar de repetitie, want
die bestaat bij ons namelijk uit drie
helften”, zegt Jac met een knipoog.

Opbrengst collecte
Melderslo
De collecteweek voor de
gezamenlijke collecte in Melderslo
zit erop. In totaal is er een bedrag
opgehaald van 7.953,17 euro. Het
meeste geld werd opgehaald voor
KWF Kankerbestrijding, maar de

verdeling tussen goede doelen was
vrij gelijkmatig. “Wederom is de gezamenlijke collecte geslaagd. Namens
alle fondsen en stichtingen willen wij
iedereen hartelijk danken voor uw
bijdrage”, aldus de organisatie.

Niksco
OJC Niks in Horst komt met een nieuw evenement, de Niksco.
De naam Niksco is een samenvoeging van disco en Niks. Disco in een
modern jasje gegoten, dat is wat ze gaan brengen.
De jongens die ooit klein begonen
in ieders eigen pitoreske dorpjes, naar
de grote stad trokken om de wijde
wereld te gaan zien en verkennen,
zijn op 26 mei terug in Horst. Zes verschillende dj’s en dj-duo’s zullen op
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www.fixetsevenum.nl
Fixet Servicebouwmarkt • Horsterweg 42 • 5975 NB Sevenum

deze avond hun kunsten laten zien. Zo
zijn er optredens van James Watt,
Robert Bergman Mark van de Maat en
Derek van Beelen.
De Niks is open om 21.30 uur en
entree is gratis.

Onthulling Lancastermonument Melderslo
Aan de Meldersloseweg in Melderslo wordt op zaterdag 26 mei een
monument onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van een Lancaster
II-vliegtuig, dat daar in de tweede wereldoorlog neerstortte. Initiatiefnemer is Edie Pouwels van museum Oorlog in de Peel.
De zwerfkei op een stenen plateau ligt er al een tijdje, maar precies
69 jaar na de crash van het Lancaster
II-vliegtuig wordt een plaquette
met de namen van de omgekomen
bemanningsleden bij het monument
onthuld. De bijeenkomst begint om
12.00 uur bij Museum De Locht. Om
13.30 uur vertrekt de stoet naar het

monument, waar om 14.00 uur de
onthulling begint.
In 1943 stortte de bommenwerper precies neer op de kruising tussen
de Lottumseweg, de Vlasvenstraat
en de Boomsweg in Melderslo.
Transportbedrijf Van Leendert en
loonbedrijf Heldens sponsorden de
zwerfkei.
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie
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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

AGENDA

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

Horst

vr 25 mei
Locatie: golfcomplex de
Golfhorst

do 24 mei 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Hengeldag
za 26 mei 14.00-20.30 uur
Organisatie: HSV de Put
Locatie: de Put

Flugelparty en
Stropdaszoeper
za 26 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

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

•

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

12 PERKPLANTEN VOOR E 2,95
GERANIUMS 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

45e Horster
Volleybaltoernooi
vr 25 en za 26 mei
Organisatie:
Volleybalclub Hovoc
Locatie:
Sportvelden Dendron College

Broekhuizen
za 26 mei
Org: Stichting Historische Kring
Locatie: dorp

Niksco: Disco

Het barbecue seizoen is nu echt open
100 gram € 0,90
Gemarineerde speklapjes
Gemarineerde varkenslapjes 100 gram € 1,25
Pasta salade
100 gram € 0,80
Doelpalen Speciaal voor Arjan Robben per stuk € 1,10

Onthulling Lancastermonument

za 26 mei 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Communiefeest
zo 27 mei 10.30-11.30 uur
Organisatie: Doolgaard en
Weisterbeek
Locatie: St. Lambertuskerk

za 26 mei 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Tractortoertocht
zo 27 mei 10.30 – 17.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Jeugdconcert
zo 27 mei 11.00 – 13.00 uur
Org: Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Optreden Jolanda Mulder
en Jac Hanssen
ma 28 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadsvergadering
do 24 mei
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Opel GT Europatreffen

Koningsvogelschieten

za 26 en zo 27 mei
Recreatiecentrum De Schatberg

Moto Nostalgia

zo 27 mei 14.30 uur
Locatie: Schutterij St. Lucia

Lezing Greet Boekholt

za 26 t/m ma 28 mei
Org: St. Griendtsveen Promotie
Locatie: De Morgenstond

Optreden Joep van
Wegberg

Griendtsveen

Grubbenvorst

zo 27 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Aspergefeest

Voorronden NK Beerpong

za 26 en zo 27 mei
Org: Gewoën Grubbevors
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

zo 27 mei 18.00 uur
Locatie: café De Lange

IC Dressage Event

E
BIJ ONS DEZ

Melderslo

Optreden Koyle

Zomerdarts

EL
UW VOORDWEEEK

ma 28 mei 09.30-12.00 uur
Locatie: D’n Toerstop

vr 25 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 25 mei 19.30-21.30 uur
Organisatie:
SP Horst aan de Maas
Locatie: De Leste Geulde

za 26 mei
Org: Stichting Historische Kring
Locatie: dorp

Vogelmarkt

za 26 mei 12.00 uur
Locatie: Meldersloseweg

Info-avond
met Jan de Wit

Pinksterratelen

Meerlo

Borduurcafé

zo 27 mei 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizenvorst

PERKPLANTEN

Dorpsraadsvergadering

Ruilbeurs

Pinksterratelen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

zo 27 mei 11.00 – 17.00 uur
Locatie: sportpark Wienus

America

Golfevent tegen kanker

www.jeurissenzonwering.nl

Fried van Stiphout-toernooi

zo 27 mei 08.30 uur
Locatie: Stal Inge Coenen

di 29 mei 20.00 uur
Locatie: café Kling

di 29 mei 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

25-jarig muziekfestijn
zo 27 mei 12.00 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: Gaper plein

Swolgen

Dorpsraadsvergadering
met College van B&W
do 24 mei
Locatie: zaal Wilhelmina

Damestoernooi

Hegelsom

Fifa ’11 Tournament
za 26 mei 17.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Communiefeest
zo 27 mei 11.00 – 12.00 uur
Locatie: kerk

do 31 mei 09.15 uur
Org: jeu de boulesclub Horst
Locatie: jeu de boulesbanen

Lottum

Tienray

Gaellus Open Air
zo 27 mei 14.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Het grote Canix Bitter-ball

Dorpsraadvergadering

vr 25 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

di 29 mei 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

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

Wil

jij

Joep van Wegberg
ook weer in die leuke sluit Cambrinusseizoen af

zomerkleding
passen?

www.mylifeslim.com
T 06 42 08 78 09

Zondag 27 mei sluit Horstenaar Joep van Wegberg het Cambrinus-concertseizoen af met een speciaal
optreden, waarin hij meerdere gasten zal ontvangen. Joep van Wegberg onderscheidt zich door eigenzinnige,
melodieuze en meezingbare blues, jazz- en popmuziek.
Kenmerkend voor de Horster
musicus zijn zijn poëtische teksten,
zijn groove, persoonlijke performance,
de zachte ‘g’ en zijn gitaarspel. Hij
bracht onlangs een nieuwe EP uit en

duikt op in vele projecten met vele
andere muzikanten.
Joep kent de Noord-Limburgse
muziekwereld als zijn broekzak. Als
laatste concert van dit seizoen

presenteert hij een programma vol
muzikale verrassingen. Dit optreden
begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Belgische rockcoverband
in D’n Toerstop

uw Suzuki
anden

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

De Belgische rockcoverband Koyle staat op pinksterzaterdag 26 mei op het podium van D’n Toerstop in
Melderslo. Koyle is de meest toonaangevende rockcoverband in België. Koyle levert een live-rockparty.

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

Een mooie
stenen pot
voor alle planten
vindt u bij
v/d Berg

Houthuizerweg 16a Lottum
tel. 077 366 40 01

Koyle ademt plezier uit op
het podium. Van AC/DC tot de
Beastie Boys, Black Sabbath,
Deep Purple, Golden Earring,
Led Zeppelin, Metallica, Neil Young,

Rage at the Machine, U2 en ZZ
Top, Kiss, the Foo Fighters en Iron
Maiden, het alfabet van de betere
rocksongs voor u geserveerd door
de band.

Koyle is dit jaar trotse winnaar
van de Public’s Favourite Awards van
The clash of the coverbands 2012. Het
optreden begint om 21.30 uur en de
toegang is gratis.

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

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!

Inschrijving Horster liedjesavond
Wie schrijft de Horster carnavalskraker voor het nieuwe carnavalsseizoen van de carnavalsvereniging
D’n Dreumel? De inschrijving voor de liedjesavond is gestart.
Vorig jaar won Aaltied Noeit te
Laat de eerste plaats met het liedje
Moeie megjes.
Iedereen die ook een carnavalshit

wil schrijven, kan zich aanmelden op
www.dreumel-horst.nl
De 51e editie van de liedjesavond vindt plaats op zondag

13 oktober in ‘t Gasthoes in Horst.
Zangers, schrijvers en muzikanten
kunnen zich tot en met zondag
2 september inschrijven.

Lustrumeditie Gaellus Open Air
Op zondag 27 mei is het tijd voor de 5e editie van het gratis festival Gaellus Open Air in Tienray. Gaellus Open
Air is 5 jaar geleden begonnen als een opstapje voor beginnende bands om zich in deze regio te laten zien aan
een groter publiek. Inmiddels is Gaellus Open Air uitgegroeid tot een happening waarbij nationaal en internationaal talent niet geschuwd wordt.

554 900
nl

Voor de vroege vogels zijn de
klanken van Songs of Aran te horen.
Songs of Aran is singer-songwriter
Aran Jeurissen (33) uit Nijmegen.
Hierna is de eer aan Grubbenvorster
band Sunday Zombies & The Brain om
het hoofdpodium van Gaellus Open
Air 2012 te openen. Op een absoluut
unieke methode weet deze band het
publiek te verrassen. Vage vogelmaskers en percussie op olievaten zijn
ingrediënten voor dit opmerkelijke
recept.
Christopher Green is een 25-jarige
singer-songwriter uit omgeving Horst.
In 2011 trok hij samen met producer

Wouter Budé de Moonstudio in om zijn
debuutalbum ‘Carnival of Rust’ op te
nemen. Yesterday’s Men brengt het
prachtige van het verleden naar het
heden met romantische popmuziek.
Na dit rustige begin is het tijd voor een
stevig potje punkrock van Antillectual.
Daarnaast spelen Bombay Showpig en
Daeworld.
Als afsluiter van het buitenprogramma heeft de organisatie Baskerville
gestrikt. Zij spelen ook op het Sziget
Festival in Boedapest en zijn gebombardeerd tot 3FM Serious Talent. Na al dit
geweld op het buitenpodium gaat het
feest binnen verder. De dj’s van Tanzbar

gaan hier een dansfeestje hosten,
samen met De Reserveploegen en
Klankarbeit.
Naast het muziekprogramma
kan de bezoeker meer verwachten
op Open Air. De heren van Studio
Giftig voorzien een grote wand van
een schitterende muurschildering.
Tussen de acts door draaien dj’s van
Dansvoer, Canix Allstars, Niks Draait
Door, Gaellus Girly Boys, Pronkjong en
Mooiboy en Team Rocket.
Gaellus Open Air duurt van
14.00 tot 03.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.gaellusopenair.nl

Win de beach cruiser!

1
Like ons op
Facebook
2
Vertel waarom
juist jij dit
coole cadeau
moet winnen

Open dag Streekomroep Reindonk
Op zondag 3 juni zet Streekomroep Reindonk de deuren wagenwijd open voor kijkers en luisteraars. Op deze
dag kan iedereen zelf zien en horen hoe bij de lokale omroep programma’s worden gemaakt. De open dag
maakt onderdeel uit van de Week van de Lokale Omroep.
Streekomroep Reindonk maakt
al jaren radio en tv-programma’s die
dichtbij de mensen in Horst aan de
Maas staan. Maar er is meer, zoals
Twitter, Facebook, Hyves, kabelkrant
en reclame, maar denk bijvoorbeeld

ook aan uitzending gemist. De vrijwilligers van de omroep vonden het daarom hoog tijd om weer eens te laten
zien hoe zij die programma’s maken.
Op zondag 3 juni is iedereen welkom
aan de Bemmelstraat 2b vanaf 10.00

tot 13.00 uur. De open dag is de start
van de landelijke Week van de Lokale
Omroep van zaterdag 2 tot en met
vrijdag 8 juni. Voor meer informatie
over de week van de lokale omroep,
kijk op www.delokaleomroep.nl

Actie loopt t/m 30 juni 2012
De winnaar maken we vanaf
1 juli op Facebook bekend
Praedé kappers
St. Lambertusplein 7 | Horst
077 3984673 | praede.com

geeft jou ideeën

30

opinie
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Bespreking Poll week 19

Ik stel een deel van mijn huis beschikbaar voor een arbeidsmigrant
De poll van twee weken geleden beantwoordde een overweldigende meerderheid van 97% met ‘oneens’. Deze mensen zagen het niet zitten een deel van
hun huis beschikbaar te stellen aan een arbeidsmigrant. Slechts 3% was het eens
met de stelling. Aanleiding is de vraag of er in de nabije toekomst genoeg woonruimte voor arbeidsmigranten is. De arbeidsmigranten, die zich voor langere tijd
in Horst aan de Maas willen vestigen, moeten zich inschrijven in het bevolkingsregister en vervolgens aansluiten bij de lange rij woningzoekenden. Er werd geop-

Blauwe
rook
Je ziet ze steeds vaker,
nu de zon haar best doet nog
iets van de lente te maken.
Mannen die de vijftig ruimschoots gepasseerd zijn, maar
niet harder mogen dan veertig.
In opperste concentratie, het
iets te dikke hoofd in de iets te
krappe helm. Met de rug recht,
de armen gestrekt en de
knieën hoog opgetrokken
slepen ze in de blauwe
rookpluim een zweem nostalgie met zich mee die zijn
weerga niet kent.
In één klap maak je de
koppeling naar de jaren dat je
zestien was en met je zuurverdiende guldens een Kreidler,
Zündapp of Tomos had gekocht.
In de tijd dat je nog zonder helm
mocht. Met ´t meisje achterop
naar de kroeg die net buiten het
dorp lag. Je dronk Stella Artois
en draaide sjekkies, terwijl je
vriendinnetje dromerig naar de
door rondvliegend bier aangetaste poq-fotoposter van The
Small Faces staarde. En jij maar
flink opscheppen (droge sjek
nog aan de lip) dat je een
race-zuiger had gemonteerd.
En dat-ie nou ‘ver over de zestig’
ging. Met ieder biertje kwam
daar een kilometertje of vijf bij.
Dan wilde het meisje, na
voortdurend aan je cilinderkop
te hebben gezeurd, toch écht
naar huis. Buiten regende het.
Slingerend reed je naar huis, om
halverwege een lekke band te
krijgen. Dan was het zwaar
duwen in je doorweekte
spijkerjack en een meid met
pruillip, die met de armen over
elkaar achter je aan slenterde.
Dat was je allemaal allang weer
vergeten. Totdat je je jeugdroom
met de kickstarter weer tot
leven brengt. Om mee te doen
met de Hemelrit. Of
MotoNostalgia. Of zomaar, om
even de dagelijkse sleur te
vergeten. Met volle teugen
genietend van dat vrije gevoel.
Je schakelt nog eens terug voor
de verkeersdrempel.
Om vervolgens met een peut gas
door te trekken naar veertig.
Met dezelfde blauwe rookpluim
achter je. Net als veertig jaar
geleden.
D!rk

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

perd om particuliere huizenbezitters om een deel van hun woning beschikbaar te
laten stellen aan woningzoekenden. Een stemmer reageert: “We hebben 400.000
mensen zonder werk die wel in een huis wonen. Laten de werkgevers en de
uitkeringsinstanties hier maar iets aan doen. Laat het overschot aan uitkeringstrekkers in andere steden gewoon hier komen werken.” Een andere stemmer: “Is het
niet beter om niet werkenden te dwingen arbeid te verrichten, in plaats van mensen uit verre landen de lokale bevolking te laten verdringen op de arbeidsmarkt?”

Bloemen in Horst aan de Maas ﬂeuren de gemeente op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week werden in het centrum van Horst bloembakken opgehangen. “Ze
vullen het centrum met kleur, sfeer en gezelligheid”, zo luidt het persbericht. Ook
elders in Horst aan de Maas vormen bloemen in de lente- en zomermaanden een
prachtig en kleurig decor. In Kronenberg staan de bloembakken zelfs midden op
straat en in Lottum kun je niet om de prachtige rozen heen. In deze tijd van de
Floriade kunnen wij als groene gemeente niet achterblijven en daarom wordt

er in geuren en kleuren geïnvesteerd. Aan de andere kant moet de gemeente
flink bezuinigen. Er is behoorlijk wat commotie rond de mogelijke sluiting van
bibliotheken en het snijden in de zorg. Sommige inwoners van Horst aan de Maas
zien de toekomst daardoor somber in. Zijn de investeringen in bloemen een schot
in de roos of had het geld beter besteed kunnen worden aan hen die door de
bezuinigingen zware tijden tegemoet gaan? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > De serviceverlening van de bieb mag niet lijden onder de bezuinigingen
> eens 69% oneens 31%

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.

In Mem oriam

Oud-CDA-gemeenteraadslid Jeu Wijnen overleden
Enkele weken geleden is Jeu Wijnen (91) in Sevenum overleden. Jeu was
van 1966 tot 1990 lid van de gemeenteraad van de vroegere gemeente
Sevenum. Hij was agrariër en actief in de wereld van de landbouworganisatie, onder meer bij de toen bestaande Boerenbond 2 in Sevenum.
Het is dus min of meer vanzelfsprekend dat zijn politieke activiteit in
de gemeenteraad begon bij een plaatselijke politieke groepering met agrarische worteling. Andere dan zuiver
plaatselijke politieke groeperingen
bestonden toen hier en om ons heen
nog niet of nauwelijks. Evenals in veel,
vooral kleinere, gemeenten in die tijd
waren gemeenteraadsleden een ver-

Door toe te treden tot het CDA bekende
Jeu ook politieke kleur. Vanaf 1982
zette hij zijn raadslidmaatschap voort in
de CDA-fractie. Wij herinneren ons Jeu
Wijnen als buitengewoon nauwgezet,
lengstuk van de maatschappelijke orga- altijd merkbaar aanwezig en goed geïnnisatie waarin ze thuishoorden. Maar dat formeerd op velerlei gebied. Hij bracht
tijden veranderen, vond ook Jeu Wijnen. een langjarige ervaring met veel kennis
Eind jaren 70, begin jaren 80 zag je
mee in de nieuw gevormde CDA-fractie
dat landelijke politieke partijen gingen
die erg welkom was: hij was mede daardeelnemen aan de gemeenteraad. Zo
door een zeer gewaardeerd gemeenook in Sevenum en Jeu nam deel aan
teraadslid. En die kennis beperkte zich
die veranderde tijden en wendde zijn in- niet tot de land- en tuinbouw. Jeu was
vloed aan bij die ontwikkelingen. Je zou van veel markten thuis. Zo stond hij met
kunnen zeggen dat hij zijn tijd verstond. anderen aan de wieg van het jeugdcen-

trum, nu Walhalla geheten. Voor ons,
CDA-bestuurders, was Jeu een veel
geraadpleegde vraagbaak. Tot op hoge
leeftijd hield hij belangstelling voor de
wereld om zich heen, kon je over veel
dingen met hem praten en had hij een
mening waar je het wel of niet mee
eens kon zijn. De laatste tijd zag je de
gevolgen van zijn leeftijd toenemen
en nu blijft nog de herinnering aan
een man die veel voor Sevenum heeft
betekend. Jeu, rust in vrede.
Leden CDA Horst aan de Maas en
oud-voorzitters van CDA Sevenum:
Piet Hilhorst en Joep de Jong

Ingezonden brief

Miljoenenverlies Floriade
Reactie op ingezonden brief Paul Geurts
Ik vind het wonderlijk dat de heer Geurts nu al weet dat de Floriade een
miljoenenverlies lijdt, terwijl er nog maar twee maanden Floriade opzitten.
Niemand is gebaat met dit soort stemmingmakerij. Het heeft zo weinig zin
om met negatieve cijfers te gooien in een veel te vroeg stadium.
Laat de heer Geurts ook eens
benadrukken wat de Floriade voor
een vliegwielfunctie heeft en al heeft

gehad. Hoeveel bedrijven hebben niet
al geprofiteerd van de Floriade? Is er
niet een prachtig park gekomen waar

iedereen (als het goed wordt aangepakt) nog jaren plezier van heeft? De
Floriade zet Noord-Limburg echt, ook
internationaal, op de kaart. Ook wat het
toerisme betreft. Ik heb al veel mensen
gesproken, en alleen maar lovende
reacties, hoe mooi het is en goed
georganiseerd. Al zou de Floriade zelf
niet direct winst opleveren: de winst zit

hem allang in de bijkomende factoren
zoals hiervoor genoemd. Als straks
de Floriade succesvol is horen we de
heer Geurts niet. Is ze niet succesvol
dan staan er weer grote artikelen in
de krant. De SP eigen.
Jan Huys, Broekhuizen

Ingezonden brief

Bibliotheken moeten in de kernen blijven
De voltallige gemeenteraad en het College van B&W hebben destijds
met hun volle verstand (ja, je leest het goed) “er rekening mee
gehouden” en evengoed toch ingestemd met een verlies van 300.000 euro
per jaar op de huisvesting van de Horster bibliotheek in de Librije.
Dat is in die drie jaar dus minimaal 900.000 euro verlies, exclusief
rente. Daarvoor moeten nu diverse
bibliotheken in de hele gemeente
dicht en wordt er weer voor duizenden euro’s een nieuw onderkomen

(‘t Gasthoes?) gezocht. Waarom nu
alleen in Horst? Denk ook eens aan
de leefbaarheid in de 16 kernen, daar
wonen de meeste mensen. Van deze
bedragen hadden ze 10 jaar lang
verenigingen, sportclubs, buurthuizen

en dorpshuizen van subsidie kunnen
voorzien. Maar nee, we doen er nog
een verfraaiingsbezuiniging bovenop:
tachtig mooie bloembakken die per jaar
2000 euro aan plantmateriaal kosten
en precies een derde manjaar. 440 x
30 euro bruto = 13.200 euro + 2000
euro = 15.200 euro per jaar. Dat is nog
geen 0,93 eurocent per gezin!
Ik krijg sterk het vermoeden dat
ze zelf de grote grijze afvalbakken,

de kleine groene kliko’s en gele en
bruine zakken zes dagen per week
mooier vinden als ‘versiering’ in onze
straten en op pleinen. Maar goed, de
voltallige gemeenteraad en college
heeft in ieder geval allemaal een
mooie iPad om te spelen en te scrollen. Maar er is er geen een die ermee
kan of wil rekenen. Ach, ik schat toch
zo’n 400 à 500 euro per stuk.
Johan van Huet, Lottum
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Crist Coppens

Medische zorg
Huisarts en apotheek

3 pepersteaks

(ook voor op de barbecue)

America

€ 5.95

4 gemarineerde
karbonadelapjes € 5.50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

donderdag vrijdag zaterdag
★ 2 Champignonsnacks
voor E 2,50
★ Aardbeien bavaroisetaart
van E 12,35 voor E 10,95
dinsdag woensdag
★ Italiaanse bollen
3 stuks E 1,25
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
★ Roomboter kruimelvlaai
Tel 077-396 13 96
van E 7,60 voor E 6,75
Fax 077-396 13 92

Bouw en hout
in goede handen!

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

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

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

Lottum-Broekhuizen

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

service 31
Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts

11.00

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

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Communie
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Spoedgevallendienst
25 t/m 31 mei
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

32
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Beste-Wensen-Boom

Zevende en achtste wens in vervulling
In december 2011 vertelde Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst u over de unieke Maashorstactie: de BesteWensen-Boom. Iedereen mocht een wens doen, een wens voor een ander. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas
maakten van onze uitnodiging gebruik en hingen hun wensen voor anderen in de Beste-Wensen-Bomen in onze kantoren.
De afgelopen weken werden alweer de zevende en achtste wens vervuld door medewerkers van Rabobank Maashorst.
Verwenmiddag voor bewoners
Elzenhorst
Op zaterdag 5 en 12 mei 2012 waren
collega’s van het team Private Banking
aan de beurt om een wens te vervullen.
Zij kozen begin 2012 voor een wens van
Gonnie Clabbers. Gonnie wenste een
verwenmiddag voor bewoners van de
woongroepen ’t Hukske en Weidezicht
van verzorgingshuis Elzenhorst uit Horst.
En daar konden zij op rekenen! Op beide
zaterdagen stond er een grote huifkar op
de bewoners te wachten. Na een mooie
rondtocht door de Horster omgeving
onder leiding van de heer Vervoort (van
paardenmelkerij ’t Vöske) stond er een
lekkere lunch klaar in zijn paardenmelkerij. Er werd voor een gezellige sfeer
gezorgd door live muziek. De klassiekers
werden volop meegezongen! Na de
lunch kregen de bewoners van de

woongroepen ’t Hukske en Weidezicht
nog een rondleiding door de stallen.
Tuin opknappen en zolder texen
van familie Baken
Nadat collega’s van het team
Bestuurszaken en het Directieteam
onlangs al een fotoshoot voor Els en
Theo Cox organiseerden, gingen deze
teams op zaterdag 19 mei 2012 aan de
slag met de tuin en zolderkamer van de
familie Baken uit Leunen.
Het leven van de familie Baken is sinds
enkele jaren complex. Nancy is door een
spierziekte afhankelijk van haar rolstoel
en haar man Bart. Hierdoor bleven
klussen als tuinieren en schilderen van de
zolderkamer liggen. Daarom besloten
Cees en Alice van Rens uit Grubbenvorst
een wens in te dienen voor hun petekind

Bart. Collega’s van het team Bestuurszaken gingen op deze zonnige zaterdag
actief aan de slag en maakten er samen
met Nancy, Bart, dochter Gwen en
andere familieleden een leuke dag van.
Het eindresultaat mocht er zijn! Een
opgeruimde tuin met nieuwe
aanplanting en een opgefriste, getexte
zolderkamer. Nancy en Bart reageerden
erg blij met de uitvoering van de
wens!
Nieuwsgierig geworden?
Ook in de komende maand vervullen
collega’s van onze bank weer diverse
wensen. Lees onze tweewekelijkse Raboadvertentie in HALLO Horst aan de Maas
of kijk regelmatig op onze Maashorst
Ledenwebsite (www.maashorstleden.nl)
voor verslagen en foto’s van de BesteWensen-Boom-actie.

Rianne Smits
wil mensen
laten stralen
Rianne Smits uit Meterik is
schoonheidsspecialist. Ze wil
mensen via huidverbetering ‘laten
stralen’. Dat vertelt ze tijdens haar
pitch voor WijLimburg Live editie
Horst aan de Maas. Tijdens die
pitches presenteren ondernemers
zich.
Een pitch (Engels voor onder meer
verkooppraatje) is een beknopte
presentatie voor een aanbesteding.
Pitches worden gebruikelijk
persoonlijk gedaan, maar kunnen ook
telefonisch plaatsvinden of via audio
of video.
Bekijk de pitch van Rianne nu op
www.wijlimburg.nl en klik op
‘gemeenten’
‘Noord-Limburg’
‘Horst aan de Maas’.

Kijk ook eens opebsite:
nw
sp
onze eciale lede

en.nl

www.maashorstled

Maashorstfonds

Ook in 2012 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas bruist van de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele leven
te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het
Maashorstfonds ook in het jaar 2012 uitkomst bieden.

Maashorstfonds

Ook in 2012 steun ven
voor goede initiatie
Rabobank. Een bank

bank Maashorst

Coöperatiefonds Rabo

met ideeën.

Onze bank staat immers dichtbij de
mensen die in deze regio wonen,
werken en leven. In de periode 21 mei
t/m 21 augustus 2012 worden
verenigingen en stichtingen
uitgenodigd innovatieve project-

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

aanvragen voor het Maashorstfonds in
te dienen. Download de brochure
Maashorstfonds 2012 en het
aanvraagformulier via de website
www.rabobank.nl/maashorst of
www.maashorstleden.nl In onze

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

kantoren liggen eveneens brochures
met aanvraagformulier gereed.
Vragen? Neem dan contact op met
de afdeling Communicatie van
Rabobank Maashorst (077) 397 92 08.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

