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Lipdub op het Dendron
Een mummie, een zwaardgevecht en gitaren in de gangen: het Dendron College stond
vrijdagochtend 15 juni even op z’n kop. De leerlingen van het derde leerjaar havo en vwo
namen in samenwerking met cultureel projectbureau Witgoed en van Bontewas en cameraman
Wim Wijnhoven een lipdub op.

Slagingspercentages
examens gedaald
Het landelijk percentage leerlingen op het vmbo die in het eerste tijdvak gezakt zijn voor hun examens, was
landelijk twee keer zo hoog als vorig jaar. Waar toen zo’n 5% zakte, zakte dit jaar 10% op de eerste poging. Hoe
zit dat bij de middelbare scholen in Horst aan de Maas?
Op het Dendron College in Horst
blijkt het slagingspercentage op het
vmbo na het eerste tijdvak nagenoeg
vergelijkbaar met dat van vorig jaar.
Op het vmbo slaagde in 2011 na de
eerste examens 95% van de leerlingen. Dit jaar was dat 93,4%.
Op de havo steeg het slagingspercentage zelfs: van 82% in 2011 naar
86,4% nu. Het aantal leerlingen dat
op het vwo in een keer geslaagd is,
is wel stevig gedaald: van 90% vorig
jaar, naar 80,8% nu.

Ook bij het Citaverde College in
Horst is het aantal geslaagden in het
eerste tijdvak afgenomen. Er is een
duidelijke stijging te zien in het aantal
leerlingen dat gezakt is of moet herkansen.

Volgens experts zijn de strengere
exameneisen schuld aan de stijging
van het aantal gezakten. De belangrijkste wijziging hierin is dat in 2012
voor het eerst het gemiddelde van
de centrale examens voldoende moet
zijn. Dit betekent dat alle examens
gemiddeld op 5,5 of hoger uit moeten
komen. De meeste leerlingen die
nog niet geslaagd zijn, komen in
Vorig jaar slaagde een hoog percen- aanmerking voor herkansingen. De
tage van 97% na het eerste tijdvak. Dit definitieve slagingspercentages zijn
pas daarna bekend.
jaar is dat 81%, een forse daling.

Toen de leerlingen van havo- en
vwo-3 dit jaar hoorden dat ze geen
musicaldagen zouden krijgen, haalden
ze uit protest honderden handtekeningen op. Dit resulteerde in het feit dat
docent kunstvakken Jolanda Nabben
contact opnam met Pieter-Nic van den
Beuken van Witgoed en van Bontewas.
Samen besloten ze tot het opnemen
van een lipdub op ‘Rush of Life’ van
Van Velzen.
Een lipdub is een videoclip waarin
een grote groep mensen een liedje
playbacken. De videoclip wordt in één
lang shot opgenomen en zweeft langs
leerlingen die verrassende dingen doen.
De leerlingen kregen allemaal een paar
seconden van het lies toegewezen en

mochten daarin iets laten zien.
Anouk en Meike (allebei 15) doen
een ‘backcrack’, een turnbeweging
waarbij ze met z’n tweeën een soort
flikflak doen. “Gezien op YouTube. Toen
hebben we het onszelf aangeleerd”,
vertelt Anouk. “Iedereen kan wel iets
creatiefs, dus er zijn veel verschillende dingen.” Zo is er een gang waar
vliegtuigjes je om de oren vliegen, is er
een bruiloft en fietsen er mensen door
de school. “In het begin was niemand
heel enthousiast. En het liedje vonden
we ook niet leuk. Maar als je meegaat
in de sfeer is het leuk”, zegt Meike. “En
het liedje wordt na 100 keer ook wel
leuk.”
Lees verder op pagina 02

- Houten vloeren
al 10
- Laminaat
Bestjaar
e
- Tegels
D
e
g a ra a l
- PVC
ntie!

Strengere eisen
zijn oorzaak

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

nieuws

21
06

Vervolg voorpagina

Lipdub op het Dendron

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

Nadat wethouder Leon Litjens
tijdens de receptie zomerprins Ger de
1e had gefeliciteerd kon het feestgedruis bij café de Beurs van start
gaan. Niet iedereen durfde het echter
aan om verkleed te gaan naar het
Zomercarnaval 2012. Maar degenen
die zich tijdens de zesde editie van
dit feest in carnavaleske sfeer hadden
uitgedost, wisten de feeststemming
aardig te verhogen.
En terwijl de diverse lokale
artiesten optraden op en voor het
podium van het pretcafé, stroomde het
publiek toe. Jong en oud wisten zich
tijdens het zomercarnaval prima te
vermaken.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zomeravondconcert op Wilhelminaplein
Om het seizoen af te sluiten geeft de Koninklijke Harmonie van Horst
een zomeravondconcert, op donderdag 28 juni op het Wilhelminaplein in
Horst.
Het afgelopen jaar heeft de
Koninklijke Harmonie van Horst deelgenomen aan diverse concerten en
optredens binnen en buiten Horst en
de gemeenschap op diverse momenten

laten genieten en ondersteuning
gegeven door het maken van muziek.
Aan al deze optredens zijn heel wat
repetitie-uren vooraf gegaan en ook de
leden van de harmonie zijn aan vakan-

Ondanks dat het de man verboden was om in de buurt van zijn
moeder te komen, heeft hij zich reeds
meerdere malen toegang tot haar

woning verschaft. Nadat de politie
was gewaarschuwd is de man dinsdagochtend opgepakt en in de boeien
geslagen.
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Nieuwsblad niet ontvangen?

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.

beste muzikale beentjes voorzetten
om de luisteraars te laten genieten
van verrassende uitvoeringen. De
harmonie nodigt iedereen uit om te
komen kijken en luisteren naar hun
optreden.
Het zomeravondconcert begint op
donderdag 28 juni om 18.30 uur op het
Wilhelminaplein in Horst.

De politie van Horst heeft dinsdagochtend rond 08.30 uur een
32-jarige man op de Hagelkruisweg in Hegelsom aangehouden. De man
had huisvredebreuk gepleegd bij de woning van zijn moeder.

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

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.

tie toe. Voordat ze hun koffers gaan
pakken, willen ze de Horster gemeenschap nog trakteren op een concert.
Zij nemen, wat langzamerhand een
goed gebruik is geworden, afscheid van
het seizoen met een zomeravondconcert op het Wilhelminaplein in Horst.
De slagwerkgroep, het jeugdorkest en
het groot harmonieorkest zullen hun

Man aangehouden
wegens huisvredebreuk

l!!

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.

Het Zomercarnaval in Horst is ondanks de dreigende regen succesvol verlopen. Exact om 18.11 uur startte de
optocht. Onder toeziend oog van zomerprins Ger van Helden trok de bonte stoet door het centrum van Horst.
Aansluitend vond een carnavalsfeest in zomerse sferen plaats bij café de Beurs.
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opgenomen. “Te gek”, vindt Pieter-Nic.
“Wel jammer dat er leerlingen van
andere klassen doorheen lopen. Die
moeten dan ook meedoen!” Jolanda
gaat bij een van de knelpunten staan
om overige leerlingen tijdens de shoot
tegen te houden. In het begin protesteren ze een beetje, maar zodra de
camera langsloopt, staan ze allemaal
mee te klappen. “Ik wil ook een lipdub”, zegt een meisje uit de eerste.
Zanger Roel van Velzen reageerde
via Twitter: “Supergaaf! 200 leerlingen van het Dendron College in Horst
hebben een libdub gemaakt op ’Rush’.
Wàt ’n werk!” Het filmpje is dan ook
een ware YouTube-hit geworden en
ondertussen al meer dan 12.000 keer
bekeken.
Voor foto’s van de opnames
en een link naar het filmpje, kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl

w
.

Michelle (14) en Leah (15) lopen
helemaal omwikkeld in wc-papier. “Wij
wisten nog niet wat we gingen doen
vanochtend. Toen hebben we dit maar
gedaan”, lachen de mummies. Gido
(15) doet een salto achterover in beeld.
“Ik doe sinds kort aan freerunnen.
Binnen de school kan je niet meer doen
dan een salto, maar dat is wel leuk”,
vertelt hij vanachter zijn opplaksnor.
“Je moet wel lang wachten, maar het
is wel echt leuk. Jammer dat sommige
jongens zich te stoer voelen om echt
mee te doen.”
Ondertussen is de eerste poging

Zomercarnaval in Horst
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Women’s Wear 077 398 55 45

Tropische palmboom
in uw tuin

Golfarrangement
inclusief lunch

€139,00

€69,00
€55,00

€25,00
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Tien burgemeesters
in De 4 Jaargetijden

De lekkerste

rozijnenbollen
HORST • GRUBBENVORST

Voor sommige bezoekers van het
winkelcentrum De 4 Jaargetijden in
Sevenum is het nog even zoeken. Maar
ze hangen er toch echt: tien portretten
van Sevenumse burgemeesters uit het
verleden. Ze hangen aan de muur in

de centrale hal en vallen pas op zodra
je de roltrap naar beneden neemt. De
foto´s en schilderijen van de burgemeesters zijn in handen gekomen van
de Heemkundevereniging van Sevenum
na de fusie met Horst aan de Maas.

Volgens ondervoorzitter Jeu Baeten van
de Sevenumse vereniging wordt de
nalatenschap van de oud-burgemeesters op passende wijze behouden door
de portretten op een centrale plaats in
Sevenum te hangen.

Oranjestrop ondernemers
Behalve dat het een domper is voor alle fans, is de uitschakeling van Nederland op het EK voetbal ook voor
ondernemers een strop. Grote schermen in de kroegen, oranjesjaals, -petjes, -slingers en –ratels in de schappen en
oranjetompoezen in de koeling: allemaal onbruikbaar nu het Nederlands elftal naar huis mag.
De detailhandel merkt de vroege
exit van het voetbalteam in de verkoop.
Petra Geerarts van ’t Winkeltje in Horst:
“Laat ik ’t zo zeggen: ik vind het niet
leuk. Ik heb niet zoveel over, maar
had wel ingekocht op basis van een
kwartfinale, halve finale. Nu moet ik
het opslaan. Maar het scheelt: sommige oranje spullen kunnen ook voor
de Olympische Spelen gebruikt worden.
Ik ben op zich wel tevreden over de
oranjeverkoop, maar je kon merken dat
het niet zo leefde onder de mensen als
twee jaar geleden. Omdat we steeds
niet wonnen, ontbrak het ritme in
oranjekoorts en waren mensen minder
enthousiast.”
Joep Gommans van bakkerij

Gommans uit Sevenum promootte dit
EK zijn oranje paprikavlaai: “Uiteraard
is het beter wanneer het Nederlands
elftal zo lang mogelijk in het toernooi
blijft en ook succesvol speelt. Als mensen in een ‘juichstemming’ zijn dan
worden andere zorgen even vergeten
en verandert ook het koopgedrag
iets. Wij zijn zelf gelukkig niet al te
afhankelijk van bepaalde oranjeproducten. Met het promoten van de oranje
paprikavlaai gaan we nu gewoon door.
Het EK was een mooie springplank ter
promotie, maar niet noodzakelijk.”
Het lijkt erop dat de cafés en kroegen die grote schermen moesten huren
het meest gedupeerd zijn. Eric Janssen
van De Lange in Horst heeft samen met

andere ondernemers voor grote schermen op het Wilhelminaplein gezorgd.
“We zijn nog aan het berekenen of we
net wel of niet uitkomen. Hier word
je als ondernemer niet vrolijk van.
Het scherm blijft tot 1 juli staan, dat
hebben we onze sponsors beloofd.” Hij
verwacht alleen nog drukte tijdens de
halve finales en de finale. “We moeten
dit jaar geld bijleggen. Maar dat is altijd
een gok, kwestie van ondernemen. We
zijn toch tevreden, tijdens de drie wedstrijden was het druk en alles is goed
verlopen. Jammer alleen dat mensen
eigen drank meenemen. Die beseffen
niet dat de ondernemers 25.000 euro
moeten investeren in zo’n scherm en
geluidsinstallatie.”
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Ontsnapt hert
overleeft uitstapje niet
Onlangs nog was het landelijk nieuws dat een kangoeroe een file veroorzaakte op de A27. Omwille van de verkeersveiligheid is het exotische
dier afgeschoten. Een soortgelijk verhaal speelde ook in America. Daar
overleefde een ontsnapt hert het uitstapje niet.
Een hert dat enkele weken
geleden ontsnapte uit bungalowpark
Het Meerdal heeft het uitstapje niet
overleefd. Nadat het dier zich enkele
weken in de Schadijkse Bossen heeft
opgehouden is het hert uiteindelijk
doodgeschoten. Aanvankelijk is geprobeerd om het hert, dat zich regelmatig
schijnbaar onverstoorbaar ophield bij
de kruising van de Meteriksebaan en

de Lorbaan in America te vangen en
terug te brengen naar het dierenverblijf van het Meerdal. De vangstpogingen leverden echter niets op, zodat
werd besloten het verdovingsgeweer
uit de kast te halen. Dit leidde ook
niet tot het gewenste resultaat.
Aangezien het hert een gevaar opleverde voor het verkeer is uiteindelijk
besloten het dier af te schieten.

Klopjacht in Hegelsom
De politie van Horst heeft afgelopen donderdag een klopjacht in het buitengebied van Hegelsom gehouden,
waarbij een inwoner uit diezelfde plaats werd opgepakt. De man had kort daarvoor een agente met een mes
bedreigd en was vervolgens op de vlucht geslagen.
Agenten gekleed in kogelvrije vesten zochten afgelopen donderdag het
buitengebied af naar een 31-jarige man
uit Hegelsom. Nadat de politie bij hem
aan de deur kwam om te praten over
een aanstaande huisuitzetting, pakte
de man een mes en stak daarmee in op
een agente. Hij wist haar wel te raken,

maar de agente raakte niet gewond.
De man vluchtte vervolgens het buitengebied van Hegelsom in, waarop de
agenten direct om versterking vroegen.
Met meerdere voertuigen en te voet
werd het gebied rond de Langstraat
uitgekamd. De verdachte had zich
verscholen in een bosje, maar werd uit-

eindelijk opgepakt. Vermoedelijk wordt
de Hegelsommer poging tot doodslag
ten laste gelegd. Inmiddels is de man
voorgeleid aan de rechter-commissaris
in Roermond en is het voorarrest met
veertien dagen verlengd. Het is nog niet
bekend waarom de man op de agente
heeft ingestoken.

Auto gestolen na inbraak
In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juni werd er ingebroken op
de Schoolstraat in Horst. De inbrekers forceerden het slot aan de achterkant van het huis. Nadat ze het huis doorzocht hadden, vertrokken ze met
de tas van een van de bewoners, met daarin ook autosleutels.
De inbraak vond plaats tussen
00.15 en 06.45 uur. De bewoners
waren gedurende de inbraak in het
huis aanwezig en sliepen op de
benedenverdieping. Zij hebben
echter niks gemerkt.
De daders vertrokken in de auto
van de bewoner, een grijze Renault
Scenic. Waarschijnlijk zijn de dieven

in de richting van het centrum weggereden. Het zou ook kunnen dat
ze via de Waterstraat zijn gevlucht.
Buren vonden in de loop van vrijdag
enkele documenten die in de tas van
de bewoner hadden gezeten.
De politie verzoekt getuigen om
contact met hen op te nemen via
0900 88 44.

Afscheid drie juffen
Onder de Wieken
De leerlingen van basisschool Onder de Wieken nemen afscheid van maar
liefst drie juffrouwen: juffrouw Mirjam, juffrouw Marian en juffrouw
Anne-Marie stoppen met lesgeven op de basisschool in Meterik.
Volgende week donderdag nemen
de drie juffen afscheid van de school.
Juffrouw Mirjam werkt sinds 2000 op
de Meterikse school. Ze heeft twaalf
jaar aan groep 4 lesgegeven en voerde
elk jaar samen met de ouders, de
communieactiviteiten uit. Volgend jaar
gaat zij werken bij groep 4 op basisschool De Dobbelsteen in Sevenum.
Juffrouw Marian werkt sinds
2004 bij Onder de Wieken. Zij heeft
in die jaren als leerkracht van groep
1-2, groep 5 en de unit 6-7-8 gewerkt.
Vanaf augustus gaat zij werken in
groep 7 op basisschool De Horizon in

Sevenum.
Juffrouw Anne-Marie is vorig
jaar in de unit 6-7-8 gestart. Vanaf
augustus gaat ze werken op SBO De
Peelhorst in Horst. Omdat de school
het jammer vindt dat de leerkrachten
gaan, willen ze hen een afscheidsreceptie aanbieden. De receptie vindt
plaats op donderdag 28 juni tussen
15.30 en 17.00 uur.
Voor juffrouw Mirjam en AnneMarie is dat de laatste werkdag op
Onder de Wieken. Juffrouw Marian
neemt op vrijdag afscheid van de
kinderen.

Opvoeden en Opgroeien

Hoe overleef ik de
vakantie!?
Uw kinderen kijken er waarschijnlijk al weken naar uit; de zomer
vakantie. Een tijd waarin u als gezin vaak meer tijd voor elkaar hebt. Een
tijd om leuke dingen te ondernemen. Even niet naar school, vrij van het
werk en uit het ritme van alle dag. Veel kinderen trekken er een deel
van de vakantie met hun ouder(s) op uit. Anderen blijven de hele
vakantie thuis. Als uw kinderen al wat ouder zijn hebben ze misschien
een vakantiebaantje of gaan ze met hun vrienden op pad.
Kinderen genieten van de vrijheid
van vakantie. Maar wat als de
verveling na een tijdje toeslaat? Wat
als de vrienden en vriendinnen van
uw kind met vakantie zijn als uw
gezin gewoon thuis is? Hoe blijft de
vakantie dan leuk?
Structuur
Voor kinderen kan het fijn zijn als u
wat structuur aanbrengt in de dagen
en weken. Plan vooraf voor elke
vakantieweek een paar activiteiten.
Dat kan per week een grote activiteit
zijn, zoals een dagje pretpark of
logeren bij opa en oma, en daarnaast
een paar kleinere activiteiten. Deze
activiteiten kunnen ook wekelijks
terugkomen, zoals op maandag
middag zwemmen, op woensdag
middag naar de bibliotheek, op

vrijdagmorgen samen koken of
koekjes bakken. Misschien kan uw
kind meedoen aan een kinder
vakantieweek in uw dorp of op kamp
gaan met de scouting.
Kaartenbakje
Als voorpret op de vakantie kunt u al,
samen met uw kind, een kaarten
bakje maken met daarin leuke
vakantieideeën. Denk aan dingen
om thuis te doen, buitenactiviteiten
en klusjes. Verveelt uw kind zich, trek
dan een kaart uit het bakje en …..
verrassing! Kijk eens in de huisaan
huisbladen of op de website van
uw gemeente voor plaatselijke
activiteiten. Op internet vindt u veel
tips voor uitstapjes of activiteiten,
zoals kamperen in je eigen tuin,
helpen op de kinderboerderij of je

eigen stad als toerist bezoeken. Ook
via de bibliotheek vindt u vaak
activiteiten zoals voorleesmiddagen.
Leukste herinnering
Enige planning is nodig om een
goede invulling aan de vakantie
te geven. Maar maak het u niet te
moeilijk. Vaak hebben kinderen de
leukste herinnering aan die keer dat
ze net voor het slapen gaan nog even
naar het speeltuintje om de hoek
mochten, of op een regenachtige dag
frietjes picknickten op het tapijt in
de huiskamer. Wij wensen u en uw
kind(eren) een fijne vakantie!
Dorry Moorren,
Consulent MEE Noord en
Midden Limburg en Centrum
voor Jeugd en Gezin

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

Is het gras bij uw buren groener?
dan nu snel naar...

www.mari.nl

Echtpaar Peeters-Janssen 65 jaar getrouwd

Op 11 juni 1947 gaven Jan Peeters uit Castenray en Mien Janssen uit Horst elkaar het ja-woord, na een
‘verkering’ van twee jaar. Inmiddels is het echtpaar Peeters-Janssen 65 jaar getrouwd. Het stel woont nog steeds
zelfstandig in hun knusse huisje in America.

Stayerhofweg 2c - Wanssum - T 0478 532747
zwembaden - spa’s - Sauna’s - Infraroodcabines

Kerkstraat 20a , Horst
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muzikaal totaal
Mien is 88 en Jan 90 en ze zijn
allebei nog behoorlijk vitaal. Nadat
zij elkaar in het bevrijdingsjaar 1945
ontmoetten, trouwden zij op 11 juni
1947. Mien kwam uit een gezin van
elf kinderen en groeide op op de
Kreitenberg in Horst. “We waren met
drie meisjes, die nog allemaal in
leven zijn. Ik ben van hen de oudste.
Verder had ik acht broers.” Jan kwam
uit een kleiner gezin uit Castenray.
“Als middelste van vijf kinderen, ben
ik nog de enige die leeft.” In 1950
betrok het jonge stel een boerderij aan

de MIddenpeelweg in America, die
gehuurd werd van de vader van Mien.
“Ik mocht het huis zelf niet kopen van
de burgemeester”, vertelt Jan. “En
alleen maar omdat ik uit Castenray
kwam. Zo ging dat toen. We hebben de
boerderij eerst vier jaar gehuurd van
mijn schoonvader en zo konden wij het
uiteindelijk toch nog kopen.” Later nam
zoon Toon het bedrijf over en Jan heeft
er tot zijn 64e gewerkt. Jan en Mien
kregen twaalf kinderen en wonen nog
steeds zelfstandig. Vorig jaar overleed
hun zoon Piet, die 63 jaar is geworden.

“Een levenslustige jongen was het. Hij
had het downsyndroom en woonde in
Gennep, waar hij goed verzorgd werd.
Hij heeft een mooi leven gehad”, zegt
Jan, terwijl hij de foto van hun zoon laat
zien. Vervolgens vertelt hij vol overgave
over het leven op de boerderij en
verhuizingen die Mien en hij achter
de rug hebben. “Ja”, zegt Mien. “Hij
weet het nog allemaal.” Dan zegt Jan
lachend: “En nu gaan we door voor 70
jaar getrouwd zijn. Da´s gewoon een
kwestie van adem blijven halen.”

Gemeente ondersteunt huisvesters bij legalisering

Parapluplan voor huisvesting
arbeidsmigranten
Gemeente Horst aan de Maas ondersteunt het belang van arbeidsmigranten in de regio. Ook hun huisvesting
is in een beleid vastgelegd. Veel van de huisvesters passen echter niet in het bestemmingsplan. De gemeente
gaat deze groep nu helpen met het legaliseren van hun locatie.
Iets meer dan vijftig huisvesters
waren afgekomen op een informatieavond van de gemeente en BMC
adviesmanagement op donderdag
14 juni. Daar werd hen uitgelegd dan
hun huisvesting van arbeidsmigranten
vaak niet in het bestemmingsplan
past. En dat maakt het illegaal. “Een
verder perfecte locatie die aan alle
verdere eisen zoals brandveiligheid
voldoet, kan hierdoor niet legaal zijn”,

legt Monica Hernandez van BMC uit.
Om de huisvesters te helpen met
het legaliseren van hun project in de
ruimtelijke ordening van de gemeente,
heeft Van Rooij BMC ingeschakeld. Die
gaan in een ‘paraplubestemmingsplan’
de aanvragen van zoveel mogelijk huisvesters combineren en uitwerken om
zo de bijkomende kosten te drukken.
Van Rooij gaf ook aan dat de
gemeente in de toekomst strenger gaat

handhaven. Hierbij richt hij zich als
eerste op de huisvesters die niet in
het parapluplan willen deelnemen.
“We nodigen u uit mee te doen, maar
zullen in andere gevallen ook gaan
handhaven.”
In november moeten alle aanvragen binnen zijn. In februari hoopt
de organisatie het paraplubestemmingsplan ter inzage klaar te hebben
liggen.

Tienraynaar verongelukt
Een 81-jarige man uit Tienray is dinsdagochtend overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval in Oirlo.
De 81-jarige fietser raakte rond 08.00 uur op de Castenrayseweg in botsing met een auto. De man werd met
spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar zijn toestand hard achteruit ging en hij korte tijd later overleed.
Op de ongevalsplek is door de
dienst Forensisch Onderzoek een
onderzoek uitgevoerd. Op basis van
verhalen van getuigen en het foren-

sisch onderzoek blijkt dat de fietser
vermoedelijk zonder te stoppen de
Castenrayseweg op fietste. De bestuurder van de personenauto, een 31-jarige

Sevenummer, heeft nog proberen uit
te wijken maar kon een ongeval niet
voorkomen.

vrijdag 22 juni 2012 muziek en
winkels open tot 23.00 uur

ONGEDIERTEBESTRIJDING

ook voor
houtwormbestrijding!
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

ZOMER
COLLECTIE 2012
HALVE PRIJS
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

shoppen

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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“Het is goed zo.”

Theo Bongartz
Thei

Toch nog onverwacht is hij in de leeftijd van 80 jaar overleden.
Nieuw Bergen,
Lottum,
Lottum,
Holthees,

Annie † en Piet †
Cor
Joos †
Truus en Wim
Neven en nichten

Venray, 17 juni 2012
Horsterdijk 41, 5973 PM Lottum
Op wens van Theo hebben wij in familiekring
afscheid van hem genomen.
Een speciaal woord van dank aan iedereen die meegeleefd heeft
en aan het verplegend personeel voor de liefdevolle verzorging.

Game, set en match.
Vorige week donderdag ontvingen wij het droeve bericht
dat op 80-jarige leeftijd toch nog vrij plotseling is overleden
ons erelid

Dhr. Lei Peeters
Als een van de oprichters was Lei vanaf het eerste uur
actief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging,
zowel op de baan als op bestuurlijk vlak.
Ook na zijn actieve tenniscarrière bleef Lei zich inzetten
voor de club en daar waar nodig was kon je altijd op
hem rekenen. Mede dankzij de inspanningen van Lei kunnen
we nu trots zijn op onze vereniging. We zijn blij dat Lei
ruim 33 jaar lid is geweest van onze vereniging.
We wensen Truus en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden Tennisvereniging ‘t Löbke

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.
Heerlijke verse asperges bij Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst.
Tel: 077 398 65 90 ma t/m vr:
10.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00 u
za: 9.00-17.00 u zo: op afspraak.
ZOMEROPRUIMING
Div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00, 10 voor € 27,50
Ook div. andere aanbiedingen
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Gespecialiseerd in hortensia’s, ook
vaste planten, bodembedekkers,
heesters, grassen.
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Gevraagd: vanaf eind juni/begin
juli rozenocculeerders/sters en
binders/sters. Perceel Lottum
MTS Thielen Lottum
Tel. 06 22 47 45 68 / 077 463 24 87.

Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

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

Echt leven? Je talenten en passies
(her)ontdekken door uit het noodlot
te stappen en je lotbestemming te
vinden en te volgen.
Info: 06 53 36 41 64.

Gastouders, heeft u nog plek voor
nieuwe gastkindjes? Al aangesloten
bij een ander gob? Geen probleem,
dat mag. GOB Roodkapje,
h.vdlaak@omavanroodkapje.nl

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

Geboren
19 juni 2012

Per direct gezocht huurwoning in
Horst of directe omgeving.
Voor 3 personen, met 3 slaapkamers.
Heeft u iets voor me? Bel: 06 35 11 17
27. Bij voorbaat dank.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Wie heeft mijn groen-zilveren
portemonnee met versieringen
gevonden? Verloren in Lidl Horst op
14-06. Beloning voor vinder.
Bel 06 39 47 97 00.

Tijn

Taoistische Verzorg. Praktijk
€ 5,- Gym, adem.oef, Tai Chi 2dyn
Xing’Yi’Quan 06 19 58 59 04.
Blijven staan na Alcatrazz: Union
Celebration fiets, blauw/grijs
in Van Bocholtzstraat in Horst.
Nadere info op 077 398 68 89.
Met de bus naar: Bospop Weert Appelhof Terschelling - Zwarte cross
-Solar Roermond - Kermis Dusseldorf
www.hetmaasdal.nl

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Oranje elftal naar huis
Bij ons deze week

‘Faalhaasjes’
Speklapjes gemarineerd

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

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

100 gram

€ 1,95

100 gram

€ 0,95

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

Te koop 3 mooie kwpn merrie’s.
2 brave recreatiepaarden, alle bruin
stm 1.66 en 1.70. Zeer braaf en
makkelijk te rijden. De andere is een
pony voor ervaren ruiter 1.56 stm.
Makkelijke prijzen 06 28 46 95 70 of
06 11 14 54 70.
Luxe/groot levensloopbestendig
appartement met 2 slaapkamers en
350m2 grond te koop in omgeving
Horst (Hegelsom) 175.000 euro.
Tel.nr: 06 46 73 50 01.

halve KERSEN- halve ABRIKOZENVLAAI harderwener bodem € 8,95
DUITSE SNITT BROODJES 4 + 1 GRATIS
NIEUW! KLOOSTERBROOD

HEERLIJK brood met biologische grondstoffen bereid op DESEM BASIS
IEDERE DAG AANBIEDINGEN UIT DE LEER/ZORGBAKKERIJ

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

Te koop kruisbessen.
Tel. 077 398 17 45.
Op maandag 18 juni tussen 16.00 en
17.00 uur ben ik op de parkeerplaats
van de Plus mijn Samsung Galaxy S
telefoon verloren. Wil de eerlijke
vinder mij bellen op 077 398 66 23.
Hier staat een beloning tegenover!
Bevercarcleaning
complete cleaning van uw voertuig,
interieur exterieur dan bent u bij
Bever aan ‘t juiste adres!
Voor info of vragen bel 06 18 93 89 95
mail: info@bevercarcleaning.nl
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom.
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
Wie heeft onze kat Emma (wit met
grote rode en zwarte vlekken)
gezien? Zij is al een paar dagen weg.
Bel: 06 13 81 79 31.
Op 15 juni rond 21.30 uur ben ik
mijn fietstas en Douwe Egbertspunten verloren bij Abemec Sevenum.
Wil diegene die de punten uit de tas
gehaald heeft deze aan mij terug
geven? Van Merwijckstraat 33 Horst.
Bedankt!

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Calimer

Annelies
te Baerts

Kinderdagverblijf

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

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

www.theoarts.com

De Drink 16
te Horst

Wij hanteren uurtje-factuurtje!

&

Leunen

Van Frezinstraat 5
5961 SV Horst

Sleutel gevonden Één enkele sleutel
gevonden (met plastic hoesje) op
fietspad nabij het treinstation HorstSevenum. T. 077 398 22 73

Dag en nacht bereikbaar

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

Geert en Carla Streng

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Weerbaarheid cursus voor kinderen
van groep 5/6 en 7/8 van alle basisscholen. Start sept. 2012. Opgeven
voor 1 juli. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Kijk op www.marietweijs.nl
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.

Broertje van
Femke en Rens

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Uw koffietafel
onze zorg

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
De leerlingen uit Horst aan de
Maas die geslaagd zijn op het
Dendron College in het eerste
tijdvak zijn:
Vmbo theoretische leerweg:
Mechtelie Aarts, Grubbenvorst;
Marieke Aben, Grubbenvorst; Arian Adil,
Horst; Stan Aerts, Swolgen; Bram Arts,
Horst; Linda Besouw, Grubbenvorst;
Jorn Beurskens, Swolgen; Anja Bonten,
Meerlo; Dylan Bos, Horst; Thomas ten
Brink, Horst; Jessy Broers, Meerlo; Bart
Brouwers, Lottum; Ruud Cornelissen,
Melderslo; Joëlle Cuppen, Tienray; Imke
Curvers, Broekhuizen; Dunya Daud,
Horst; Bjorn Deckers, America; Ireen van
Deelen, Broekhuizen; Janne van Deelen,
Lottum; Quincy Ewalds, Melderslo; Tim
van Gasteren, Sevenum; Thom Geurts,
America; Miko Glowacki, Horst; Ruben
Groetelaars, Sevenum; Jop Haegens,
America; Aniek Haumann, Sevenum;
Jeroen Hegger, Hegelsom; Nicole van den
Heijkant, Grubbenvorst; Noud Heijligers,
Horst; Jessy Heldens, Melderslo; Natasja
Hendriks, Lottum; Anke Hermans,
Meterik; Fieke Hermans, Meterik; Matanja
van den Hombergh, Swolgen; Loes van
Issum, Horst; Melanie Jacobs, Melderslo;
Fer Jacobs, Meterik; Bram Jacobs,
Meterik; Sam Jakobs, Horst; Michelle
Janssen, Grubbenvorst; Holly Janssen,
Swolgen; Sandra Janssen, Sevenum; Tessa
Janssen, Broekhuizenvorst; Noa Janssen,
Meterik; Luciën Janssen, Broekhuizen;
Elke Janssen, Hegelsom; Keanu Janssen,
Horst; Danique Jilesen, Meerlo; Michelle
Keijsers, Horst; Manon Keizers, Meterik;
Thom Keizers, Horst; Glenn Kellenaers,
Grubbenvorst; Marc van de Kerkhof,
Meerlo; Sven Kerstjens, Swolgen; Kim
Kleuskens, Melderslo; Fenne Kleuskens,
America; Jessi Korstjaans, Meterik; Vince
Kouthoofd, Horst; Jegor Kraminkin,
America; Willem Kuijpers, Horst; Vicky
Lamers, Horst; Jeroen Lek, Horst; Eddie
van Leuven, Swolgen; Kevin van Liempd,
Horst; Mark Linssen, Horst; Jelle Luttge,
America; Niek Maessen, Meterik; Shenna
Marcellis, Hegelsom; Nikola Maronska,
Hegelsom; Nicole Meijers, Horst; Maaike
Melief, Horst; Niels Michels, Horst; Imke
van den Munckhof, Horst; Saartje Munten,
Meterik; Veerle Nelissen, America; Pim
Niessen, Grubbenvorst; Maartje Oijmans,
Swolgen; Laura Reijntjes, Broekhuizen;
Dirk van Rengs, Horst; Niels Van Rens,
Hegelsom; Joost van Rensch, Horst; Timon
Rijs, Sevenum; Meggy Rutten, Melderslo;
Ilvy Sanders, Melderslo; Ine Schippers,
Horst; Vera Schoolmeesters, Melderslo;
Stan Seuren, Meterik; Juul Seuren, Lottum;
Nikky Slof, Swolgen; Sjimmie Smeets,
Swolgen; Denise Soons, Horst; Sid
Spreeuwenberg, Horst; Remco Stappers,
Hegelsom; Moniek van der Sterren,
Kronenberg; Luuk Swinkels, Horst; Bart
Teluij, Lottum; Rian Thijssen, Lottum; Cas
van de Ven, Sevenum; Lieke Verhaeg,
Kronenberg; Astrid Vermeeren, Sevenum;
Vera Verstraten, Broekhuizenvorst;
Joyce Vissers, Horst; Esther Voermans,
Hegelsom; Britt Walraven, Meterik; Jur
Wanten, Sevenum; Joanne Wieckardt,
Grubbenvorst; Joep Willemse, Melderslo;
Anke Zanders, Horst.
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg:
Afdeling Bouwtechniek:
Roy Alaerds, Horst; Simone Kristal,
Melderslo; Geert Lucassen, Sevenum;
Karlijn Verhoeven, Lottum.
Afdeling Elektrotechniek:
Vincent Aarts, Broekhuizen; Patrick Alards,
Melderslo; Kevin Gooren, Broekhuizen;
Rens Hermans, Meterik; Tom Hoeijmakers,

Horst; Bart Janssen, Horst; Ron Rubie,
Horst; Juul Wester, Sevenum.
Afdeling Metaaltechniek:
Patryk Jakubowski, Tienray; Rob Philipsen,
Horst; Pepijn Spreeuwenberg, Melderslo;
Tim Verheijen, Melderslo.
Afdeling Zorg en Welzijn:
Wilco Alards, Meterik; Kay Appeldoorn,
Horst; Arno Bongers, Lottum; Mandy
Bruning, Evertsoord; Nathalie Claassens,
Horst; Femke Derks, Horst; Job van
Dooren, Broekhuizenvorst; Lotte Elbers,
Grubbenvorst; Kimberley van Els, Meerlo;
Marlou Hermans, Grubbenvorst; Iris
Hoeijmakers, Broekhuizenvorst; Kim
Houba, Sevenum; Stijn Huijs, Lottum;
Floor Huijs, Sevenum; Minoesch Jacobs,
Horst; Esmée Jans-Beken, Horst; Pim
Janssen, Horst; Anita Keizers, Sevenum;
Dion Kleuskens, Horst; Denise van der
Klij, Horst; Lars van Lin,
Broekhuizenvorst; Jannicke Maessen,
Horst; Mandy Manders, Sevenum; Fieke
Peeters, Horst; Vito Peters, Horst; Robin
Philipsen, Horst; Ilona Philipsen,
Kronenberg; Dion Philipsen, Evertsoord;
Joyce Rijs, Lottum; Geert Roeterink,
Horst; Sjoerd Rutten, Melderslo; Nika
Rutten, Lottum; Mirna Seweuster,
America; Lotte Sonnemans, Lottum;
Robin Versteegen, Melderslo; Sabrina
Walch, Horst; Melanie Walter, Sevenum;
Laura Weijs, Horst.
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg:
Afdeling Bouwtechniek:
Tom Coenen, Meterik; Wesley Jacobs,
Horst; Stan Janssen, Meterik; Danny van
Rens, Hegelsom; Max Rijnbende,
Melderslo; Job van de Water, Meerlo; Tom
van Westerveld, Melderslo; Roy Willemse,
Hegelsom.
Afdeling Elektotechniek:
Max Upex, Sevenum; Jurre
Wijnhoven, Sevenum.
Afdeling Metaaltechniek:
Stan van Helden, Horst; Joost Hendriks,
Horst; Giel Houwen, Horst; Bryan Huijs,
Hegelsom; Koen Jenniskens, Meterik;
Gijs van Lierop, Meterik; Guus Lucassen,
Sevenum; Wilko Lucassen, Sevenum; Goof
Snellen, Sevenum; Erik Spreeuwenberg,
Melderslo.
Afdeling Zorg en Welzijn:
Davy Aerts, Grubbenvorst; Cyrella Coenen,
Horst; Rob Cuppen, Horst; Freek Derks,
Sevenum; Natascha Derks, Horst; Robin
Geurts, Meterik; Elke Haegens, Horst;
Celeste Hermans, Sevenum; Stan Hesen,
Hegelsom; Tessa Hoogers, Kronenberg;
Lisa Houben, Horst; Saskia Hovens,
Sevenum; Jenna Joosten, Horst; Lisanne
Kleuskens, Horst; Michelle Kurvers,
Sevenum; Annouk Lith, Melderslo; Pam
Lommen, Sevenum; Twan Lucassen,
Swolgen; Ainsley Marcellis, Hegelsom;
Michelle Peeters, Sevenum; Heljo Peeters,
America; Judith Relouw, Lottum; Celine
Roeffen, Horst; Lukasz de Roon, Meerlo;
Loes Smits, Lottum; Nick Stappers,
Sevenum; Michelle Thielen, Horst;
Ward Verheijen, Horst; Romee van de
Water, Broekhuizenvorst; Kim Wilbrink,
Sevenum; June Willems, Horst; Chanique
Willemsen, Melderslo.
NIL-diloma:
Joost Hendriks, Horst; Gijs van Lierop,
Meterik; Guus Lucassen, Sevenum; Wilko
Lucassen, Sevenum; Rob Philipsen, Horst.
Gymnasium:
Mirthe van den Beuken, Meterik;
Maartje Christiaens, Horst; Leon Deckers,
Hegelsom; Bente van Enckevort, Horst;
Lisa Geertjens, Horst; Krisje Huijs, Horst;
Liset Jenneskens, Hegelsom; Roos van

de Logt, Grubbenvorst; Koen van Meijel,
Horst; Emmy Nellissen, Horst; Emmy
van de Pasch, Horst; Gyonne Schatorjé,
Meterik; Marieke Weijs, Horst; Clim
Wijnands, Horst.
Atheneum:
Jori Beeren, Horst; Bryan van Berlo,
Meterik; Tia Brouwers, Lottum; Thomas
Clabbers, Horst; Filip Clevers, Horst; Sanne
van der Coelen, Meterik; Timo Colbers,
Sevenum; Willem Cox, Horst; Sjoerd Cox,
Swolgen; Daphne Craenmehr, Horst; Sill
Craenmehr, Meterik; Sjoerd Deckers,
America; Liz Driessen, Horst; Silke
Driessen, Horst; Charley van Enckevort,
Evertsoord; Robin van Gasteren,
Sevenum; Esther Gerritzen, Grubbenvorst;
Thijs Geurts, Horst; Roos Geurts, Horst;
Myrthe Gijsbers, Kronenberg; Lex
Haegens, Horst; Davy Haenen, Sevenum;
Mina Hanna, Grubbenvorst; Sjors Hegger,
Meterik; Jelske van Helden, Lottum;
Rosil Hesen, Horst; Joep Hoeijmakers,
Hegelsom; Lotte Hoeijmakers, Horst;
Jackie Houwen, Horst; Tessa Jacobs, Horst;
Buddy Janssen, Swolgen; Jill Janssen,
Meterik; Marieke Janssen, Horst; Jan
Douwe de Jong, Horst; Dylan Jongerius,
Tienray; Emiel Joosten, Horst; Jurriaan
Keijsers, Horst; Nicole Keijsers, Sevenum;
Mike van Kempen, Horst; Nick Kleuskens,
America; Britt Kleuskens, Meterik; Jop
Lemmen, Meterik; Julien Lemmen, Horst;
Pybe Lommen, Broekhuizenvorst; Niels
van Loo, Broekhuizen; Luuk Meijboom,
Melderslo; Narges Mohammadi, Horst;
Daniëlle Nefkens, Horst; Wout Nelissen,
America; Joar Nilssen, Grubbenvorst;
Lonneke Van Oijen, Horst; Rick Oomen,
Sevenum; Evely Reijnders, Horst;
Janneke Saris, Hegelsom; Pim Scheres,
Horst; Max Smedts, Horst; Job van der
Sterren, Kronenberg; Marco Teeuwen,
Kronenberg; Ilonka Thielen, Meterik; Tom
Verbong, Meterik; Michelle Verouden,
Horst; Mike Vissers, Horst; Rens
Vorstermans, Lottum; Julia Vullings, Horst.
HAVO:
Veerle Absil, Broekhuizen; Jesse Achten,
Horst; Anouk Alards, Melderslo; Gijs
Appeldoorn, Sevenum; Isabelle van den
Bekerom, Horst; Jelle Bodelier, Sevenum;
Doris de Boer, Meerlo; Bart van den
Bosch, Sevenum; Piene Claessen, Horst;
Nicole Coenders, Meerlo; Björn Coenders,
Horst; Erwin van Deijnen, Sevenum;
Tim Derix, Horst; Jorn Derks, America;
Stef Deters, America; Jordy van Driel,
Horst; Niels Duijkers, America; Jens Ernst,
Sevenum; Rick van Gasteren, Sevenum;
Amy Geurtjens, Horst; Joep Geurts,
America; Chantal Gielen, Hegelsom;
Dennis Gubbels, Melderslo; Cas Haegens,
America; Dirk van den Ham, Melderslo;
Gijs Heijligers, Horst; Anke van Helmond,
Evertsoord; Milou Hendriks, Horst; Thijs
Hendrikx, Lottum; Lidwien Hendrix,
Grubbenvorst; Sjors Hermans, Horst;
Priscilla van den Heuvel, Lottum; Mirjam
Hoeijmakers, Melderslo; Kiki Holle,
America; Jeffrey van den Hoogenhof,
Melderslo; Stan van Issum, Horst; Lian
Jacobs, Meterik; Chiem Jacobs, America;
Bram Jacobs, Horst; Dominique Janssen,
Horst; Demi Janssen, Sevenum; Marc
Jenniskens, Horst; Dennis Jenniskens,
Meterik; Wesley Ketelaars, Lottum; Daniel
Klaassen, Horst; Carly de Klijn, Meterik;
Rachel Kristal, Horst; Nadine Kuijpers,
Horst; Roos van de Laar, Grubbenvorst;
Marsha Lamers, Horst; Niek van de Loo,
Horst; Maarten Lucassen, Sevenum;
Sofie Marcellis, Horst; Zef Mertens,
Sevenum; Ferri Mulders, America;

May van den Munckhof, Horst; Brian
Nabben, Swolgen; Jonathan Ndombele,
Sevenum; Mirthe Nelissen, America;
Kim van de Pas, Melderslo; Moniek van
de Pas, Melderslo; Rick van de Pasch,
Sevenum; Thierry Pauptit, Meerlo; Didier
Peeters, Horst; Tessa Peeters, America;
Niek Peeters, Horst; René Philipsen,
Kronenberg; Luco Philipsen, America;
Natascha Poels, Melderslo; Cynthia
Ramesar, Horst; Ellen van Rensch,
Horst; Sander van Rhee, Horst; Irmy
Roeffen, Horst; Nick Roelofs, America;
Mijke Ruijs, Grubbenvorst; Donné De
Ruijter, Horst; Jan Sanders, Horst; Evelyn
Schaper, Horst; Dennis Schlooz, Sevenum;
Kirsten Schoeber, Horst; Koen Seweuster,
America; Inge Simons, Grubbenvorst;
Vito Smedts, Horst; Miranda Steeghs,
Broekhuizenvorst; Danique Steeghs,
Meerlo; Danique Stiphout, Horst;
Hendrik Suppers, Grubbenvorst;
Lieve Tacken, Sevenum; Mirre van
Tankeren, Broekhuizenvorst; Bart
Thielen, Broekhuizen; Ymke Veldman,
Meerlo; Dion Verberkt, Horst; Jop
Verbruggen, Sevenum; Mari Verhaegh,
Sevenum; Véronique Verhaegh, Horst;
Jort Verhaegh, Horst; Jaimy Verheijen,
Broekhuizen; Britt Verheijen, Hegelsom;
Stan Verhorstert, Sevenum; Vinnie
Vermeulen, Meterik; Arno Verschueren,
Grubbenvorst; Femke Verstraaten,
Horst; Evy Verstraelen, Horst; Lisa
Verweij, Meerlo; Marion Vlemmix, Horst;
Jannie Vollenberg, Horst; Paul Vullings,
Melderslo; Jordi Vullings, Melderslo;
Noëlle van de Water, Broekhuizenvorst;
Dré Weijs, Horst; Linda Wijnen, Horst;
Bregje Wijnhoven, Kronenberg; Gijs
Wilbers, Hegelsom; Kelly Wilmsen,
Sevenum; Ken in ’t Zandt, Sevenum.

De leerlingen uit Horst aan de
Maas die in het eerste tijdvak
geslaagd zijn op het vmbo van het
Citaverde College in Horst zijn:
Basisberoepsgerichte leerweg
landbouw:
Layla Gijsen; Johnny Henraath; Kelly
Huijs; Melanie Huys; Lisa Kelders; Daan
Twaalfhoven; Macy de Vaal; Youri van
Vessem.
Kaderberoepsgerichte leerweg
landbouw:
Jessica Biermans; Judith Daniëls;
Suzan Middendorp; Peggy Nillesen; Celine
Peeters; Kim Peeters; Juul Verdellen; Rick
Verheijen.
Groene theoretische leerweg:
Anita Adriaans; Nick van Berlo; Kevin
Bovee; Rob Geurts; Eline Gijsberts; Lieke
Gommans; Max de Groot; Gaely Hendriks;
Bert Hesen; Hans Leijsten; Kaja Nijssen;
Kimberley Peeters; Angelique Philipsen;
Jasper Philipsen; Michelle van Rensch;
Sandy Riswick; Mieke Selten.

De leerlingen uit Horst aan de
Maas die in het eerste tijdvak
geslaagd zijn op de deelschool
Alfrinkcollege van de Instelling
Voortgezet Onderwijs in Deurne zijn:
Kaderberoepsgerichte Leerweg:
Chanel van der Veen, Griendtsveen;
Gemengde Leerweg:
Maarten Hoens, Griendtsveen.

De leerlingen uit Horst aan de
Maas die in het eerste tijdvak
geslaagd zijn op het Valuascollege
in Venlo zijn:
Atheneum:
Jeroen de Greeff, Grubbenvorst en
Judith Weusten, Horst.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

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

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

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl
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Open dag melkveebedrijf America
Melkveebedrijf Nabben is vanwege uitbreiding van het kassengebied Californië verplaatst van Sevenum naar
America. Daar hebben ze een geheel nieuw bedrijf gebouwd voorzien van de modernste technieken in de melkveehouderij. Na vier maanden willen ze zich ook aan geïnteresseerden in de regio presenteren. Hiervoor houden ze op
22 en 23 juni een open dag.

Het melkveebedrijf van Jeroen en
Marleen Nabben-Hesen is in februari
verhuisd vanaf het Klavertje 4-gebied
in Sevenum naar een locatie op de

Laagheideweg, tegenover het Meerdal
in America. In het nieuwe bedrijf is
ruimte voor 150 stuks melkvee en 100
jonge dieren. Na een drukke opstart-

periode willen ze hun bedrijf graag
tonen.
Het melkveebedrijf is hightech
ingericht: de koeien worden gemolken

door melkrobots, gevoerd door een
voerrobot, de vloeren worden schoongehouden door een mestrobot en de
ligboxen worden automatisch voorzien
van zaagsel. Ook gaat er veel aandacht
naar het welzijn van de dieren door
toepassing van strohokken, ventilatoren, koeborstels en het gebruik van
waterbedden. De nieuwe stal is voorzien van een loopbrug. Hiervandaan
hebben bezoekers een goed zicht op de
stal en de koeien en is er zicht op de
robots. De bedoeling is om ook na de
open dag rondleidingen voor groepen
te organiseren.
Op de open dagen presenteren de
bedrijven die het melkveebedrijf mee
hebben gerealiseerd zich. Voor kinderen
is er een springkussen, een ranjakoe
waar de kinderen zelf hun ranja kunnen
melken en wordt er op zaterdag door
de assistentes van Dierenartenpraktijk
Horst geschminkt. Beide dagen is het
bedrijf tussen 10.00 en 16.00 uur te
bezoeken.

Het Landhuis Meerlo

Beste kinderopvang in regio
Met een gemiddeld cijfer van
8,42 kwam opvanglocatie het
Landhuis in Meerlo als beste uit de
bus van alle locaties van Spring
Kinderopvang in de regio VenloVenray-Deurne. Woensdag 6 juni
werd de prijs uitgereikt aan de
pedagogisch medewerkers van het
Landhuis.
“We hebben de afgelopen drie
jaar als team keihard gewerkt aan
teambuilding, de harmonisatie met
de peuterspeelzaal, de introductie van
een nieuw pedagogisch handboek,
de samenwerking met basisschool
Megelsheim en het voldoen aan alle
GGD-eisen”, vertelt manager Jessie
Vogelsangs glunderend. “Super om
daar nu waardering voor te krijgen.”
Het Landhuis in Meerlo verwelkomt
kinderen van 0 tot 12 jaar op een
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en
BSO. Bijna 40 procent van de ouders
namen deel aan het onderzoek. De
vraag Gaat uw kind graag naar het
Landhuis? werd door 100% positief
beantwoord. 94% van de ouders raadt
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Starters
in de regio
Roel Cox
Meubel & Interieur
Bedrijf

Roel Cox
Meubel & Interieur
Eigenaar Roel Cox
Adres
Hoofdstraat 21,
5864 BC Meerlo
Telefoon 06 38 31 77 24
E-mail
info@coxinterieur.nl
Website www.coxinterieur.nl
Sector
Meubel- en
interieurbouw
Start
08-02-2012;
officiele opening
27 mei
Activiteiten
Roel Cox Meubel & Interieur
maakt exclusieve meubels en
interieurprojecten op maat. Met
veel aandacht maakt Roel Cox
zowel kleine meubel- als grote
interieurprojecten. Er zijn tal
van materiaalkeuzes mogelijk.
Er wordt gewerkt met een grote
keuze aan massieve houtsoorten en decoratieve plaatmaterialen. Met veel enthousiasme
gaat Roel Cox aan het werk en
maakt hij een ontwerp dat
volledig aansluit bij de woonwensen van de klant. Cox staat
met zijn bedrijf garant voor de
kwalitatieve uitvoering
daarvan.
Doelgroep
Roel Cox Meubel & Interieur
richt zich op zowel particulieren
als bedrijven.

Manager Jessie Vogelsangs (rechtsonder) verrast haar medewerkers met het nieuws
het kindcentrum aan bij vrienden,
familie en kennissen. Een van de
respondenten noemt het Landhuis
“een prettig, gemoedelijk kindcentrum

waar pedagogisch medewerkers de
kinderen en ouders kennen.”
Het onderzoek naar klanttevredenheid kwam van overkoepelende

Riesling Cave de Turckheim

Amstel

Een Riesling die nooit verveelt. Mooie balans tussen milde
fruitzuren en nuances van citrus en groene appel.

24X30CL

Vandaar een excellente wijn
voor bij vis, zeevruchten en
natuurlijk asperges.

97,9Pefl9esr
€3 fl6ess,9
en €1

€ 9,95

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

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

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

077-467 24 13 • www.veldpaustuinen.nl

organisatie Spring Kinderopvang. In de
regio werd de tweede plaats gedeeld
door de Ark in Horst en de Herberg in
Venlo.

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

GEWOON lekker uit eten
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Onderscheidend vermogen
Starter Roel Cox studeerde
machinale houtbewerking aan
de Gilde Opleidingen in Venlo.
Ook specialiseerde hij zich als
kaderfunctionaris aan het ROC
in Eindhoven. Deze opleiding
richt zich op de gehele werkvoorbereiding, van idee tot
calculatie, werktekening en
3D-tekeningen. De kennis en
vaardigheden hebben al tot tal
van succesvolle en diverse
interieurprojecten geleid. Zijn
bedrijf maakt naar wens
handgemaakte meubels en
interieuren op maat. Zijn
werkplaats is ingericht met
professionele houtbewerkingsmachines. Het is ook mogelijk
om een meubel- of interieurontwerp te laten maken. Cox
heeft veel persoonlijke aandacht voor de klant en kan
deskundig advies geven. Roel
Cox Meubel & Interieur werkt
met een grote diversiteit aan
materiaalsoorten en heeft korte
levertijden. Roel Cox Meubel &
Interieur levert betaalbare
handgemaakte meubels en
interieuren op maat.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Bloembinderij Lemmen Open dag biogasinstallatie Horst
bestaat 40 jaar

Varkensbedrijf Ashorst houdt zaterdag 23 juni open dag op het bedrijf aan Veld-Oostenrijk 50 in Horst. Het publiek
kan kennismaken met de werking van de hypermoderne biogasinstallatie, die de afgelopen maanden is gebouwd.

Bloembinderij Lemmen uit Sevenum bestaat vrijdag 22 juni 40 jaar.
Om hun jubileum de vieren, houdt de bloembinderij een open dag. De
bakker heeft een proeverij met streekproducten verzorgd en er wordt
bloemsierkunst gepresenteerd.
Cecile Lemmen begon met de
verkoop van bloemen aan huis. Ze
nam de bloemen af van haar broers,
die telers waren. Daarna volgde ze de
bloemsierkunstopleiding in Nijmegen.
Dochter Marion heeft de zaak 20 jaar
geleden overgenomen. Door de jaren
heen is de bloemenwinkel meerdere
keren verbouwd. De laatste keer was
in mei 2009. Bloembinderij Lemmen
biedt bloemsierkunst: van bruids-

werk, rouwwerk, arrangementen,
standdecoraties, tot workshops en
demonstraties.
Zij bieden zowel reguliere als
biologische en fairtrade bloemen
en planten aan. Bloembinderij
Lemmen heeft in samenwerking met
Groengroep Sevenum akkerranden
met veldbloemen ingezaaid.
De open dag is op vrijdag 22 juni
van 09.00 tot 21.00 uur in Sevenum.

Spookfactuur in omloop
Enkele ondernemers in Horst aan de Maas hebben de afgelopen
weken een factuur ontvangen onder de noemer ‘MKB-registratieservices’.
Ook Anja Hermkens uit Hegelsom ontving de factuur. Zij vertrouwde het
zaakje echter niet en ontdekte dat het om een spookfactuur ging.
Volgens MKB Nederland kosten
spookfacturen ondernemers een
slordige 500 miljoen euro per jaar.
De lieden achter deze omvangrijke
fraude maken nog dagelijks slachtoffers. Zo ontving Anja Hermkens
uit Hegelsom een spookfactuur. “In
eerste instantie dacht ik dat het om
een gewone factuur ging”, vertelt
Anja. “Tot ik de kleine lettertjes las en
merkte dat het om een offerte ging.
Ik vertrouwde de zaak niet en heb
de politie gebeld. De politie vertelde
mij dat ze niets kon doen. Alleen
ondernemers, die te goeder trouw de

factuur hebben betaald en ontdekken dat ze gedupeerd zijn, kunnen
aangifte doen.” Inmiddels hebben
enkele ondernemers in Horst aan de
Maas een soortgelijke spookfactuur
ontvangen. “De factuur lijkt heel echt,
maar het viel mij ook op dat er geen
contactgegevens, zoals een bezoekadres en telefoonnummer op stonden.
Ik raad dan ook iedereen aan goed op
te letten en dergelijke ‘facturen’ niet
zonder meer te betalen.”
Op www.fraudemeldpunt.nl staat
een overzicht van spooknota´s, die
momenteel in omloop zijn.

Horster onderneming
levert kluisjes voor EK
Het EK in Polen en Oekraïne mag voor Nederland dan in een teleurstelling zijn geëindigd, het evenement heeft het Horster bedrijf Locker Company
een leuke opdracht opgeleverd.

Op en rond varkensbedrijf Ashorst
is het een drukte van jewelste.
Medewerkers van het bedrijf uit
Horst zijn druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor de open dag.
Deze vindt plaats op zaterdag 23 juni.
De vier grote ronde koepels op het
bedrijfsterrein zijn in het landschap
duidelijk herkenbaar. In de koepels
bevindt zich een hypermoderne
biogascentrale, waarin op duurzame
wijze energie wordt geproduceerd.
Tijdens de open dag kan het publiek

een kijkje nemen in de biogasinstallatie. In de centrale wordt biogas
geproduceerd uit varkensmest en
afvalstromen uit de levensmiddelenindustrie en landbouw. Met de hoeveelheid gas die door vergisting ontstaat
kan voldoende energie worden
geproduceerd voor 5.500 huishoudens.
De elektriciteit wordt op dezelfde
locatie opgewekt door middel van
twee motoren en turbines. De warmte
die vrijkomt bij de energieproductie
wordt gebruikt om de stallen van het

varkensbedrijf te verwarmen en het
bijproduct te drogen. Dit bijproduct is
een meststof die rijk is aan stikstof.
Vooral bij de Duitse agrariërs vindt de
meststof gretig aftrek. Op de open
dag zijn vertegenwoordigers aanwezig van vijfentwintig bedrijven, die
aan de bouw van de biogasinstallatie
meewerkten. Zij kunnen vragen van
de bezoekers over de bouw en de
werking van de installatie beantwoorden. De open dag wordt gehouden
van 11.00 tot 18.00 uur.

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

Het is weer kersentijd!!
HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
ASPERGES
nog verkrijgbaar
tot zaterdag 23 juni

SALE
2012
Vanaf woensdag 20 juni

Openingstijden

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

MAN
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Kerkstraat 10
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Kerkstraat 28a
VROUW 5961 GD Horst
Women’s Wear 077 398 55 45

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

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

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.

Locker Company, onderdeel van de
L!nQ Event Group, heeft een Lockerwall
gerealiseerd in speelstad Gdansk. Deze
muur van bijna 900 kluisjes is maar
liefst 26 meter breed en bijna 10 meter
hoog en een enorme blikvanger. De
lockers werden volledig voorzien van
een oranje uitstraling. Met de lockers
stelde de ING-bank tijdens het EK de
Europese voetbalfans in de gelegenheid
om hun kostbaarheden op te slaan.
“Medio april zijn wij benaderd door
een partnerbedrijf uit de evenemen-

tensector om mee te denken over het
concept. Het idee was om een enorme
safe te bouwen, waarmee de hoofdsponsor van het Nederlands elftal op
een ludieke manier haar maatschappelijke functie als bank onder de aandacht
kon brengen. De kluisjes bieden de
gebruiker de mogelijkheid om waardevolle spullen op te slaan tijdens het
evenement, een rol die een bank
in zekere zin ook vervult met haar
reguliere dienstverlening”, aldus
eigenaar Paul van Rengs.

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

10

verenigingen
LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
1 JULI

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkapping
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Horster Mannenkoor
houdt open repetitie
Het Horster Mannenkoor houdt op vrijdag 22 juni een open repetitie op camping De Gortmeule in Horst. In de bossen verscholen ligt dit uniek stukje Horster historie. Men kan deze omgeving eens zelf aanschouwen in combinatie
met de klanken van het Horster Mannenkoor. Het koor wil, naast aanmeldingen van een aantal jonge mannen,
graag uitbreiden.

VAN 09.00 - 17.00 UUR
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Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

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

Entree € 2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

deze week do vr za
Open ananasvlaai

4+1
GRATIS

7.60

6.75

Rozijnenbollen

volgende week ma di wo
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

3+1
GRATIS

Petit pain
10.50

Verse fruitvlaai

9.50

In de open lucht is het prachtig
vertoeven op het landgoed van De
Gortmeule. Het wordt een bijzondere
mogelijkheid om eens kennis te maken
met het brede scala aan liederen die
het Horster Mannenkoor ten gehore
gaat brengen.
Klassieke liederen maar ook
recente werken in vele talen staan op
het repertoire. Ook het eigen Limburgs
ontbreekt natuurlijk niet.
De zestiende editie van het jaarlijkse concert op De Gortmeule is vrij

te bezoeken en dient ook als inlooprepetitie. De bedoeling is om eenieder
die affiniteit heeft met zingen de
gelegenheid te bieden om vrijblijvend
dit concert bij te wonen. Onlangs heeft
het Horster Mannenkoor een nieuwe
dirigent gekregen: Tim Schulteis.
Onder leiding van Tim Schulteis kan
men proeven hoe het in zijn werk gaat
op de wekelijkse repetitie.
Ook kan men de iets minder
serieuze kant van het zingen beluisteren of wellicht meedoen. Jac Hanssen

is aanwezig om met zijn gitaar de
meest uiteenlopende liedjes ten gehore
te brengen. Omringd door de mannen
van het Horster koor wordt uit volle
borst meegezongen.
Het mannenkoor wil graag iedereen uitnodigen, zeker ook jong talent
of mannen die in het verleden zelf hebben gezongen. De buitenrepetitie op
camping en landgoed De Gortmeule in
Horst begint om 20.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.gortmeule.nl
of www.horstermannenkoor.nl

Open dag Jongerengilde
Vrijwilligers geVraagd

Aan alle inwoners van Lottum en omstreken/gemeente Horst aan de Maas,
Het Rozenfestival Lottum is van 10 augustus (vanaf 17.00 uur) t/m 13 augustus 2012.
Het is de bedoeling om Lottum om te toveren tot één grote rozentuin, sfeervol en zoveel
mogelijk in het, aan de Floriade verwante, thema: ‘Rozen verbinden culturen!’
Dit kan de Stichting Rozendorp niet alleen! Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor diverse
werkzaamheden. Tijdens de opbouwweek is er vooral behoefte aan handige klussers en ondersteuning van bloemisten. Voor het festival zijn wij op zoek naar bemensing van entreekassa’s,
ondersteuning geldzaken, horeca, bewaking parkeerplaatsen, muntenkassa’s etc. Bij het
opruimen kan iedereen ons komen helpen onder het mom van vele handen maken licht werk.
Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers kunnen wij het festival immers niet organiseren.
We zijn nog gericht op zoek naar een vereniging of vriendengroep voor het begeleiden van de
afvalstromen in onze milieustraat tijdens de opbouwweek en het opruimen, het bemensen van
kassa’s op vrijdagavond en horeca op maandagmiddag en voor het toezicht in de kerk tijdens
het festival. Belangstellenden hiervoor kunnen zich aanmelden via secretariaat@rozendorp.nl.
Vrijwilligers kunnen zich via onze website www.rozendorp.nl aanmelden, onder het kopje
Rozenfestival en vervolgens vrijwilligers. Voor vrijwilligers die niet beschikken over internet
zijn bij Buurtsuper Piet Sijbers en bij De Rozenhof aanmeldformulieren beschikbaar. Deze
formulieren kunnen ingeleverd worden bij Piet Sijbers of bij De Rozenhof tijdens de
reguliere openingstijden.
We hopen dat we er met z’n allen weer een geweldig mooi en geslaagd Rozenfestival 2012
van kunnen maken.

Koop uw entreekaart met KoRting online op www.RozendoRp.nL

“Rozen verbinden culturen”

Rozendorp Lottum 2012

10 aug. 17.00 - 23.00 uur

11, 12 en 13 aug. 10.00 - 23.00 uur

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

Op zondag 24 juni vindt de jaarlijkse open dag van het Jongerengilde Sevenum plaats. Deze start na aankomst
van de wandelaars van de wandel4daagse, zo rond 15.00 uur en is natuurlijk in en rond de blokhut van het
Jongerengilde.
Op de open dag van het
Jongerengilde is er van alles te doen
voor kinderen. Zo kunnen ze onder
andere marshmallows roosteren boven
het vuur, een hindernissenparcours
afleggen in de sportzaal, creatief bezig
zijn met het spatten van (water)verf of
misschien glijden van de gesjorde
glijbaan.
Alle activiteiten zijn gratis. Ook is er
een mogelijkheid om zich in te
schrijven als lid van het Jongerengilde
voor het komende jaar. De open dag
duurt tot 17.00 uur.

Cursussen Hobby-Gilde
Het Hobby-Gilde Horst en omstreken start met nieuwe cursussen. Zo bieden zij een cursus Verbeter uw
Nederlands en een cursus Genealogie. Deze cursussen starten in september.
Voor wie het moeilijk vindt brieven van bijvoorbeeld gemeente of
verzekeraar te begrijpen of om een
klachtenbrief te schrijven of anderszins
moeite heeft met de Nederlandse taal
biedt Hobby-Gilde Horst een opfriscursus.
Zij bieden vijf bijeenkomsten van
2 uur waarin het Nederlands weer
wordt opgehaald. In een groep van
minimaal acht personen worden spelling en grammatica bekeken: wanneer schrijft men een t of een d? Of
allebei? Er is aandacht voor begrijpend

lezen en schrijven. Ook is er aandacht
voor vocabulaire en de betekenis van
spreekwoorden en uitdrukkingen.
De cursus start de laatste week van
september.

sten van 1,5 tot 2 uur wordt de kennis
en vaardigheid geleerd die voor zo’n
onderzoek nodig zijn. De cursus begint
met drie bijeenkomsten in september.
Daarnaast wordt vanaf de derde dag
ruimte ingepland voor het bieden van
oplossingen voor problemen waar de
deelnemers bij hun onderzoek tegenBij voldoende deelname start het
aan lopen. Ook biedt het Hobby-Gilde
Hobby-Gilde in september ook met
twee excursiedagen naar het stadsarde cursus Stamboomonderzoek. Deze
cursus genealogie biedt, onder leiding chief Venlo en het Rijksarchief.
Voor meer informatie of opgave
van een ervaren genealoog, de handvaten om de eigen familiegeschiedenis kijk op www.hobbygilde.nl of bel naar
in kaart te brengen. In tien bijeenkom- 077 398 89 15.

Cursus genealogie
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Twee Muulkes
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen en Theater Kleinkunst uit Grubbenvorst zijn in de prijzen gevallen
tijdens de jaarlijkse uitreiking van de toneelprijs ´t Muulke.
Grikon mocht de prijs voor de
beste voorstelling mee naar huis
nemen, terwijl Bos Op Je Pad, dat in
samenwerking met de Vrije Spelers
uit America tot stand kwam, werd
beloond met ´t Muulke voor het beste
initiatief.
Met negen nominaties voor
toneelverenigingen uit Horst aan
de Maas was de kans groot dat
tenminste één ervan werd verzilverd.
Uiteindelijk gingen twee
verenigingen met een Muulke
aan de haal. Het toneelstuk
‘Het Spaarvarken’ dat onder regie

van Gerrie Abels werd uitgevoerd door
Grikon uit Griendtsveen sleepte een
Muulke voor de beste voorstelling in
de wacht. Volgens het juryrapport was
Het Spaarvarken een verrassende,
komische en gedurfde voorstelling en
een genot voor iedere toeschouwer.
De vrijwel volledige cast nam vol trots
de toneelprijs in ontvangst. Voor Bos
Op Je Pad mochten Kitty Korebrits en
Rutger Kessels van Theater Kleinkunst
uit Grubbenvorst het podium van het
Munttheater op.
Zij ontvingen ´t Muulke voor het
beste initiatief. In samenwerking

met de Vrije Spelers uit America en
Staatsbosbeheer voerden de acteurs
van Theater Kleinkunst het stuk uit
in de Schadijkse Bossen in Meterik.
Bijzonder detail is dat de spelers van
Theater Kleinkunst een verstandelijke
beperking hebben.
Het rapport van de jury meldt
dat de samenwerking tussen Theater
Kleinkunst en de Vrije Spelers heel
goed werkt.
Verder is het volgens de jury
een uniek project dat op alle fronten
raakt. De volledige juryrapporten zijn
na te lezen op www.lfatoneel.nl

verenigingen 11

Laatste reünie
in De Vlies
Op 1 juli wordt jeugdcentrum De Vlies voorgoed gesloten. Deze gebeurtenis
willen enkele oud-medewerkers niet zomaar voorbij laten gaan. Op zaterdag
23 juni geven zij een allerlaatste reüniefeest in het jongerencentrum.

Een foto uit de oude doos: De Vlies net na de brand in 1985.
De Vlies is bijna 46 jaar een begrip
geweest binnen de Horster gemeenschap. Het jongerencentrum heeft
goede en slechte tijden doorgemaakt,
maar telkens richtte het zich weer op.
Zelfs een allesvernietigende brand in
1985 werd overleefd.
De Vlies bleef hét ontmoetingspunt voor jongeren van 14 tot en
met 16 jaar uit Horst en omstreken.
In de loop der jaren maakten tientallen actieve vrijwilligers dit mogelijk.

Aan de vooravond van de definitieve
sluiting komen zij nog één keer bij
elkaar om terug te blikken op die vele
mooie momenten uit een lange historie
jeugdwerk.
De afgelopen weken is het organisatiecomité op zoek gegaan naar die
vele oud-medewerkers. Diegenen die
geen bericht hebben gehad zijn ook
van harte welkom.
Zij kunnen zich aanmelden via
vliesreunie@live.nl

Jeugdige begeleiders
gezocht

CADEAUMAAND
BIJ CAMPS OPTIEK

Kindervakantiewerk Horst is op zoek naar jongeren die samen met
200 kinderen en een team vrijwilligers op avontuur willen.

Bij aankoop van een complete multifocale
correctiebril ontvangt u tijdelijk bij inlevering
van deze GIFTCARD maar liefst 100 euro
korting*! Bij aankoop van een enkelvoudige
bril ontvangt u 75 euro korting*!

Dit jaar draait heel
Kindervakantiewerk om feest. De
organisatie bestaat namelijk 60
jaar. Zonder vrijwillige jongeren
kan het Kindervakantiewerk echter niet zorgen voor verantwoorde

begeleiding van de 200 kinderen.
Kindervakantiewerk Horst vindt dit
jaar plaats op de parkeerplaats van
het Dendron College en is van 2 tot en
met 6 juli. Voor meer informatie kijk
op Facebook of op www.kvwhorst.nl

EHBO in Grubbenvorst
EHBO Vereniging Grubbenvorst gaat, bij voldoende aanmeldingen, in
september een cursus EHBO starten. Tijdens deze cursus leert men wat te
doen bij een slachtoffer van een ongeval of bij een hartstilstand.

Knip uit
en nee
m mee
!

Camps Optiek - Horst
St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62 - info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl
*Geldig tot 14-07-2012. Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 houthakkersteaks € 5.95
EXTRA AANBIEDING
Autobedrijf Hansen bv
Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
WWW.AUTOBEDRIJFHANSEN.NL

500 mager runderpoulet € 5.00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wie wil weten wat te doen bij
kleine ongevallen thuis of hoe een
AED werkt, wordt uitgenodigd om de
EHBO-cursus te volgen.
Naast theoretische kennis ligt de
nadruk in de cursus op de praktijk. Ook reanimatie en bediening
van de AED (Automatische Externe
Defibrillator) hoort hierbij.

De cursus is ook voor bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die hun
kennis van de eerste hulp willen
vergroten. De cursus wordt op maandagavonden gegeven.
Voor aanmelding of vragen,
neem contact op met Wil Roeffen,
via 077 366 17 49 of 06 38 51 52 76
of mail naar roeffenw@home.nl

Loat dich zeen
Loat dich zeen is het motto van het nieuwe carnavalsseizoen van de
Grubbenvorster gekke maondaagsvereiniging de Plaggenhouwers. Op 29
september vindt de jaarlijkse liedjesavond, oftewel het GVK 2012, plaats
waarbij dit motto centraal staat.
De liedjesschrijvers die zich
aanmelden voor de liedjesavond
ontvangen de benodigde informatie.
Zo kunnen ze in de zomervakantie
aan de slag om hun bijdrage voor

1 september gereed te maken. De
liedjes, zowel voor de ’groten’ als de
jeugd, kunnen ingestuurd worden
naar de commissie Grubbevorster
Liedjes Konkoer.

12

en zo
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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.

John Geerarts
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt John Geerarts (39) uit Hegelsom geplukt. John is
getrouwd met Angelique die ook 39 jaar oud is. Samen hebben ze twee
kinderen: Joyce (10) en de 6-jarige Danny. John en Angelique zijn allebei in
Hegelsom geboren.

van zijn wegreus zit, is hij vaak op of
rond het voetbalveld van Hegelsom
te vinden. Hij is keeper en voetbal is
zijn grote hobby. “Ik heb de afgelopen
negen jaar bij het eerste elftal van
Hegelsom in het doel gestaan. Vorig
seizoen was mijn laatste wedstrijd in
de hoofdmacht. Ik kon de competitie niet afmaken omdat ik net voor
de winterstop een open beenbreuk
opliep”, aldus de onfortuinlijke doelman. Komend seizoen hoopt hij weer in
een van de lagere elftallen te kunnen
keepen. Naast voetbal is diepzeeduiken
ook een hobby van hem, maar die tak
van sport beoefent hij alleen in warme
vakantielanden.

Zon, zee en
lekker eten

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.

Een favoriet vakantieland heeft
John niet maar zijn voorkeur gaat wel
uit naar een zonnig en warm land.
“Ik hou van zon, zee en lekker eten.
Landen als Spanje, Griekenland en
Turkije liggen me wel. Meestal boeken
we all-inclusive, zodat we de hele dag
lekker kunnen eten en drinken. Dit jaar
heb ik nog geen vakantie geboekt, ik
ga voor een last-minute aanbieding”,
aldus Geerarts. Waar naartoe, weet
John nog niet omdat zijn kinderen
ook nog graag naar Movie World in
Duitsland willen.
De vrachtwagenchauffeur woont
graag in Hegelsom en noemt het een
klein, gezellig dorpje waar iedereen elkaar kent. Vooral de verschillende verenigingen voor jong en oud

Frambozenbavarois
Nagerecht voor
vier personen

spreken hem aan. “Tijdens carnaval
en de kermis is het erg gezellig in ons
dorp”, lacht hij. Het mooiste plekje in
Hegelsom is volgens John het voetbalveld waar hij vrijwel elke zondag te
vinden is. Wel mist hij in het dorp een
frietkraam en een ouderwets dorpscafé.
“En minder verkeersdrempels, want die
zijn er bijna net zoveel als inwoners”,
aldus de trucker.

Miljoenen trainers
De voetbalsport loopt min of meer
als een rode draad door het leven
van John. De keeper is een groot fan
van Oranje en volgde alle wedstrijden
van het Nederlands elftal op tv. “Tja,
het sprankje hoop dat er nog was,
werd afgelopen zondagavond vrij snel
de grond in geboord. Ik denk dat de
motivatie bij sommige spelers ontbrak,
maar desondanks is het jammer dat
Oranje eruit ligt. Het is niet anders.
Uithuilen en opnieuw beginnen. Ik ga
niet zeggen wie van het Oranjeteam
het veld zou moeten ruimen. We hebben in Nederland al miljoenen ‘trainers’
die het beter weten”, zegt Geerarts.
Nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld, kan de Hegelsommer weer
NCIS en Criminal Minds kijken, zijn
favoriete programma’s. Soapseries
vindt hij maar niks. John is een lekkerbek want we mogen hem midden in
de nacht wakker maken voor een mals
biefstukje met friet. “Maar ook voor de
hoofdprijs in de Lotto.” Toch is er voor
John Geerarts één ding belangrijker dan
al het geld op de wereld. “Dat is mijn
gezin, zij zijn mijn alles”, sluit hij af.

Benodigdheden:
250 gram frambozen
5,5 blaadje gelatine
1/8 liter slagroom
5 eetlepels suiker
1 ei
Bereiding:
· Maak de frambozen schoon. Hou
er een paar apart voor de
garnering. Pureer de rest;
· week de gelatineblaadjes in ruim
koud water tot ze zacht zijn;
· verhit 2 eetlepels water en los de
gelatine hierin op;
· roer de vloeibare gelatineblaadjes
door de frambozenpuree;
· klop de slagroom met de suiker
stijf;
· spatel de slagroom door de
frambozenpuree;
· scheid het eiwit van het eigeel.
Klop het eiwit stijf;
· spatel eerst één lepel eiwit door
het frambozenmengsel en daarna
de rest;
· schep het bavaroismengsel direct
in een met koud water omgespoelde puddingvorm;
· laat het geheel 2 uur opstijven in
de koeling;
· stort de bavarois op een schaal of
bord en garneer het met de apart
gehouden frambozen.

John Geerarts is vrachtwagenchauffeur van beroep. Hij werkt voor een
transportfirma die chartervrachten verzorgt voor Euroveen in Grubbenvorst.
De vracht bestaat in bijna alle gevallen

uit dekaarde voor de champignonteelt
of uit potgrond. Zijn afleveradressen
bevinden zich hoofdzakelijk in
Nederland, België en Duitsland.
Wanneer John niet achter het stuur

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.
Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

NU DOLLE DAGEN!
Aantrekkelijke

ACTIES

op de gehele dames-,
heren-, lingerie- en
nachtafdeling
Op de schoenenafdeling geven we
kortingen tot 30%
n 12.00-17.00 uur

wij open va
Zondag 24 juni zijn

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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opinie 13

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.

Oproep: schrijf een column over het belang
van de bieb (in Grubbenvorst en Sevenum)
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas is van plan om de
bibliotheek van Grubbenvorst te sluiten en de bibliotheek in Sevenum om
te bouwen tot een schoolbieb waar alleen nog kinderen en jongeren
boeken kunnen lenen.
Veel mensen maken daar
bezwaar tegen. Zij vinden de bieb
een belangrijke voorziening. De SP is

het met hen eens. Daarom voert de SP
actie voor behoud van de bibliotheek in
Grubbenvorst en Sevenum.

In dat kader deze oproep.
Wij roepen u op: schrijf een column,
waarin u aangeeft wat het belang is
van een bibliotheek.
Stuur uw column van maximaal
300 woorden vóór 21 juni naar
Blauwververstraat 77, 5961 KH Horst
óf via e-mail naar horst@sp.nl met de

vermelding Column bieb.
De columns worden beoordeeld
door een jury.
De ‘beste’ column wordt gepubliceerd
en de schrijver ontvangt een boekenpakket.
Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

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

Alle soorten winter- Tuinplanten en
groenteplanten
bomen tot wel
(winterprei enz.)
SONIC DRILLING

4 grote
vaste planten
voor

€ 10,-

The art
of Dewatering
(3-liter
pot)

50%
goedkoper

SONIC DRILLING

dan ergens anders

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

Aardwarmtesystemen

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

GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

Transparante achtergrond en witte tekst

GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

Brandputten
Transparante achtergrond en zwarte tekst
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AARDWARMTE SYS TEMEN

GRONDBORINGEN EN BRONBEMALINGEN BV

Witte achtergrond en tekst

Transparante achtergrond en zwarte tekst

schoenmode

Witte achtergrond en witte tekst

met certificaat
Volgens richtlijnen NVBR
Een bron van kwaliteit sinds 1938
Kanaalstraat 105, 5715 EG Someren • Postbus 9, 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 498 499 • info@ockhuizen.nl • www.ockhuizen.nl

Transparante achtergrond en witte tekst

Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

Bespreking poll week 23

Ik ben klaar voor het EK
De poll van twee weken geleden luidde ‘Ik ben klaar voor het EK’. Van
drie nederlagen van het Nederlands elftal in de poulefase van het Europees
voetbaltoernooi was toen nog niks bekend. We vroegen de mensen of zij hun
Oranjekoorts al op voelden komen of niet. Enkele straten waren versierd, hier
en daar kleurde een huis uitbundig oranje en sommige auto’s hadden oranje
spiegelhoezen of een vlaggetje. Toch leek de oranjekoorts niet zo massaal en
uitbundig als voorgaande jaren. Dat bleek ook uit deze poll: slechts de helft van

de stemmers gaf aan klaar te zijn voor het EK. De andere helft vond dat ze er
niet klaar voor waren. Peter Rechsteiner, een stemmer uit Horst, zegt: “Wij zijn
echt niet van plan om rond dat gedoe mee te doen aan de hysterie van het
voetballen. Wij zijn er nooit klaar voor. Wij zijn liefhebbers: op zijn tijd iets doen
wat ons levensgeluk bevordert. Als dan zogenaamde voetbalfans er op los slaan
zitten we liever aan de Zeeuwse kust.” De wedstrijden op het Wilhelminaplein
in Horst zijn dit jaar zonder calamiteiten verlopen.

Ik wil stroom, die is opgewekt uit afval en mest
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op zaterdag 23 juni is het open dag bij de biogasinstallatie van een varkensbedrijf aan Veld-Oostenrijk in Horst. In een dergelijke installatie wordt door vergisting
uit afval en varkensmest biogas geproduceerd. Met dit gas kan elektriciteit worden
opgewekt. Volgens de bouwers van deze centrale kunnen 5.500 huishoudens in
Horst aan de Maas van energie worden voorzien. Dit zou betekenen dat drie tot
vier van dergelijke installaties voldoende zijn om aan de gehele gemeente stroom
te leveren. Sommige wetenschappers op het gebied van het energievraagstuk

beweren dat duurzame energieopwekking niet alleen beter is voor het milieu; het
zou op termijn ook in de portemonnee moeten schelen. Alle reden om massaal over
te schakelen op alternatieve energiebronnen als gas ontstaan uit afvalvergisting? Of
moeten we op de vertrouwde, geoliede manier doorgaan? De ontwikkelingen aan
Veld-Oostenrijk zetten aan tot nadenken. Horst aan de Maas zou theoretisch gezien
de elektriciteitslevering in eigen hand kunnen nemen, mits daarover goede afspraken gemaakt kunnen worden met de ‘traditionele’ energieleveranciers. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > De overheid moet gewoon voor mij blijven zorgen > eens 71% oneens 29%

Optimist
Het wil maar niet lukken met
de zomer. En het EK voetbal is
voor Nederland ook alweer
voorbij. Gelukkig kunnen we nog
klagen over het afvalbeleid in
Horst aan de Maas en onze
scepsis over het wel of niet
slagen van de Floriade is ook
nog niet overgewaaid. Van de
affaire Wittenhorst horen we
waarschijnlijk ook niets meer en
de voorbereidingen voor de
bouw van het omstreden Nieuw
Gemengd Bedrijf zijn ook weer
een fase verder. En last but not
least nadert nu toch echt het
einde van Heideroosjes. Valt er
dan helemaal niks meer te
klagen voor de beroepszeurkousen in Horst aan de Maas? Nee,
voorlopig waarschijnlijk niet.
Want de nieuwe cd van Rowwen
Hèze is in aantocht en in
november kunnen we weer naar
de slotconcerten. De schoolvakanties beginnen volgende week
en de zomermarkten komen er
aan. Verder komen honderdduizenden toeristen onze streek
bezoeken en voor we het weten
kruipen we langzaam uit de
recessie. In september mogen
we weer naar de stembus en de
komende twee maanden is er
voldoende sport op televisie. En
met een beetje geluk komt er
misschien toch nog een zomer
zodat we kunnen genieten van
de natuur in onze streek. De
bossen, de velden, de oevers
van de Maas. Want daar kun je
ontstappen aan de alledaagse
beslommeringen. Daar kom je
tot rust, vlakbij huis en dan ook
nog helemaal gratis en voor
niks. Kortom er valt voor de
klagers weinig te klagen. Of het
moet zijn dat ze klagen… dat ze
even niks te klagen hebben.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 juni 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Groot wegenonderhoud
Vanaf 25 juni tot begin september wordt, in
opdracht van de gemeente, door aannemer Dura
Vermeer Infra bv uit Beuningen, groot onderhoud
gepleegd aan een groot aantal wegen in de
dorpen en het buitengebied van America, Broek
huizen, Lottum, Hegelsom, Horst, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Melderslo, Meterik, Meerlo,
Kronenberg, Sevenum, Swolgen. De werkzaam
heden bestaan voornamelijk uit reparatie/over
lagen van asfaltwegen (geheel of plaatselijk).
Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd
(i.v.m. tijdelijk verplaatsen van auto’s).

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot
een minimum te beperken, maar het is onvermij
delijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud
enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Voor vragen over de uitvoering van de werk
zaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer
Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer
0652 30 43 43.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met d heer R. Kersten
van team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077477 97 77.

De eigen kracht van burgers
Vanaf 1 juli a.s. wordt op een nieuwe manier
invulling gegeven aan maatschappelijke
ondersteuning binnen de gemeente Horst
aan de Maas. In de nieuwe werkwijze staat
de burger centraal en gaan bewoners en
professionals samen op zoek naar mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen.
Daarbij gaat het niet alleen om oplossingen
en voorzieningen die de gemeente kan bieden,
maar nadrukkelijk ook om oplossingen die
de persoon zelf of mensen uit zijn/haar
omgeving kunnen aandragen.
In de nieuwe werkwijze neemt het zogenaamde
‘vraagverhelderingsgesprek’ een belangrijke
plaats in. In zo’n gesprek – dat bij voorkeur bij
de mensen thuis plaatsvindt – zit de persoon
met een hulpvraag aan tafel met een deskundig
medewerker van de gemeente, MEE of Synthese.
Samen bekijken en bespreken ze de situatie en
de ervaren belemmeringen en staan ze stil bij
wat nodig is om deze te verhelpen.
Aansprekende voorbeelden
Binnen de gemeente Horst aan de Maas zijn er
tal van voorbeelden van bewoners die elkaar
helpen en samen zoeken naar oplossingen.
Denk bijvoorbeeld aan het gehandicapten
team in Broekhuizenvorst, aan de bewoners
in Melderslo die een prachtig multifunctioneel
centrum hebben opgezet of aan de bewoners
uit Kronenberg of Grubbenvorst die bezig zijn
een dagvoorziening voor ouderen te realiseren.
En natuurlijk zijn er daarnaast tal van bewoners
die hun buren of familieleden helpen. Allemaal

Hoe denkt u over de Floriade?

geweldige initiatieven en voorbeelden van de
richting die wij samen op willen in Horst aan de
Maas.
Passende én betaalbare ondersteuning
Sinds de invoering van de Wet Maatschap
pelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007
stimuleert de overheid maatschappelijke
participatie van alle burgers. Daarbij bouwt zij
op de eigen kracht van de burger en zijn of
haar omgeving. Daar waar mensen zelf of in de
omgeving geen oplossing kunnen vinden springt
de gemeente bij. Zij is vanuit de Wmo verplicht
om beperkingen van mensen te compenseren
opdat ze kunnen meedoen in de samenleving
(compensatieplicht).
De overheid blijft dus betrokken maar meer ver
antwoordelijkheid neerleggen bij burgers is nodig
om ondersteuning betaalbaar te houden.
De kosten van ondersteuning en zorg zijn anders
op termijn niet meer op te brengen. Voor Horst
aan de Maas is berekend dat – als de trends zich
voortzetten – de kosten voor individuele voorzie
ningen binnen vijf jaar zullen verdubbelen. Van 5
miljoen naar 10 miljoen euro per jaar.
Meer informatie
Voor meer informatie over maatschappelijke
ondersteuning binnen Horst aan de Maas kunt u
terecht op www.horstaandemaas.nl of bij mede
werkers van het Cluster Zorg van de gemeente.
Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 13.00 uur via telefoonnummer
077477 97 77. Natuurlijk kunt u ook een email
sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Onlangs is fitness centrum Anytime Fitness aan het Raadhuisplein in Sevenum officieel geopend door wethouder Driessen. Het centrum is 24 uur per dag open. Meer informatie is te vinden op www.anytimefitness.nl

Het kan u niet ontgaan zijn. Van 4 april tot
7 oktober 2012 vindt de Floriade plaats in regio
Venlo. Misschien bent u er al geweest? Of u
bent van plan om nog te gaan? Een tijd geleden
hebben we u middels een korte digitale enquete
gevraagd hoe u tegen de Floriade aankeek.
Onder de invullers is een toegangskaart van de
Floriade verloot. De winnaar was de heer
H. Christiaens, die hier op de foto zijn prijs krijgt
overhandigd. Daarnaast speldde burgemeester
Kees van Rooij hem ook een Floriadespeld op.

Voor zijn vrouw was er een mooie bos bloemen.
Weer meedoen?
Met ingang van 21 juni is de vragenlijst opnieuw
‘online’. Via de website www.horstaandemaas.nl
kunt u met één klik deelnemen aan dit onder
zoek, dat tot 12 juli duurt. Opnieuw wordt er
onder de invullers een toegangskaart (t.w.v.
€ 30,) verloot. Ook als u de eerste vragenlijst
al hebt ingevuld, kunt u weer meedoen. We zijn
benieuwd naar uw mening over de Floriade op
dit moment.

Waak voor inbraak

Als onderdeel van het woninginbraken
project Waak voor Inbraak biedt de gemeente
Horst aan de Maas in samenwerking met
politie, Stichting VAK (Politie Keurmerk
Preventieteam), Stichting Meld Misdaad

Anoniem en de Provincie preventiepakket
ten aan in de gemeente. Aanvragen kan via
www.waakvoorinbraak.nl of www.horstaan
demaas.nl. Let op: de eerste 700 aanmeldin
gen ontvangen een gratis preventiepakket!

Restafvalzakken

Restafvalzakken (tariefzakken) mogen maximaal 10 kg wegen en dienen met de sluitstrip
gesloten te worden, zodat er een pluim overblijft om de zak op te pakken.

Raadsvergadering 26 juni

Welke keuzes maakt de raad voor 2013
Op dinsdag 26 juni 2012 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 19.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presen
tatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077477 97 70 of 0651852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Krediet Gezondheidscentrum Meerlo
• Bestemmingsplan (BP) Daniëlweg, Horst
• BP Jacob Poelsweg 8a, Horst
• BP Peelheideweg 12, America
• Woningbouw St. Barbarastraat,
Griendtsveen
• Brandbeveiligingsverordening 2012
• Groenstructuurvisies
• Decentralisatie Jeugdzorg
• Decentralisatie AWBZ
• Beleidsplan schuldhulpverlening
• Toeristenbelasting 2013

• Wijziging leges omgevingsvergunning
• Kadernota 2012 / bijstelling programma
begroting 2012
• Werkgeverschap griffie
• Strategische visie Regio Venlo
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 26 juni 2012
vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergade
ring kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.
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Limburgs Blaasmuziek Festival
Het Limburgs Blaasmuziek Festival vond afgelopen weekend plaats op de Floriade. Verdeeld over het terrein
speelden 23 fanfares, harmonieën, brassbands en slagwerkgroepen hun stukken. Ook vijf korpsen uit Horst aan de
Maas mochten zich hier presenteren.

Fanfare Renantia bij hun Villa Flora-optreden

FLORIADEAGENDA
Zaterdag 23 juni
Afsluiting Rozenweek Mandolinevereniging
Rosa Musica uit Lottum

De korpsen waren onder de indruk
van het podium dat ze op de wereldtuinbouwexpo kregen. Wiel Heldens
van muziekvereniging Eendracht uit
Melderslo: “Het was heel leuk om de
gelegenheid te krijgen via zo’n evenement een breed publiek te bereiken.
Wij zaten op het ‘verdeelplein’. Een
gunstige plek: hier komen heel veel
mensen langs.”
Josien Vermeeren, voorzitter van
de orkestcommissie van de Koninklijke
Harmonie van Horst, laat weten dat
de harmonie ook erg positief was over
de dag: “We waren ingedeeld op het
World Show Stage, een podium met
een mooie akoestiek waardoor we ook
wat grotere concertwerken hebben
kunnen programmeren. Het publiek
was enthousiast en in grote getale
aanwezig. Het amfitheater heeft gedurende ons gehele concert vol gezeten.”
Het publiek was wel anders dan
bij ‘normale’ concerten. Her Knapen
van fanfare Renantia uit Griendtsveen:
“Het was hartstikke mooi. De variëteit
van het publiek is enorm, ze komen uit
allerlei landen. Wij speelden onder het
afdak bij Villa Flora. Hartstikke mooi,
alle stoelen eromheen waren bezet

Zondag 24 juni
Afsluiting Rozenweek Mandolinevereniging
Rosa Musica uit Lottum

@keeshcvanrooij 8 russische
universiteiten geven acte de precense
op russisch-nederlands agribusiness
forum @Floriade_2012

www.horstaandemaas.nl/ﬂoriade

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
In verband met de verwachte drukte als
gevolg van het vervallen van de kinder
bijschrijving waren er in april 3 extra avond
openstellingen op donderdagen. In de april
en ook de meivakantie zijn er al veel extra
mensen geweest.
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de
Maas weer extra avondopenstellingen in
de drukke zomerperiode. Vanaf 7 juni is
de afdeling Burgerzaken open van 16.00
uur tot 20.00 uur. Dit betreft de data 21 juni
en 28 juni.
Wist u, dat u ook op woensdag en donder

dag op afspraak terecht kunt? U kunt deze
afspraak zelf via de website inboeken. Heeft
u op het moment, dat u deze afspraak wilt
maken, geen computer ter beschikking?
Geen probleem. Belt u het gemeentehuis
(077477 97 77) en onze medewerker zal
graag voor u deze afspraak reserveren.
Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en
het afhalen van het reisdocument aanwezig
moet zijn en eventueel in het bezit hebbende
reisdocumenten moet inleveren.U kunt bij
de nieuws items op de website bekijken
of u door uw aangevraagde paspoort of
Nederlandse identiteitskaart klaar ligt.

Invordering Gemeentelijke Belastingen
Enkele weken geleden berichtten wij u dat de
vervaldata 31 maart en 30 april 2012, ter
betaling van de aanslag gemeentelijke belas
tingen 2012, waren verlopen.
Dit geldt overigens NIET voor degenen die
gebruik maken van automatische incasso.
Om u er aan te herinneren dat de aanslag nog
niet (volledig) was voldaan verzonden wij in
mei de aanmaning met kosten en begin juni de
(kostenloze) kennisgeving dwangbevel.
De volgende stap in het invorderingsproces is
een dwangbevel.
Bij het verder uitblijven van betaling van de
aanslag gemeentelijke belastingen, wordt in
week 26 door onze belastingdeurwaarder
het dwangbevel aan de belastingschuldige
betekend. Aan dit dwangbevel zijn extra kosten
verbonden die worden doorberekend. Wanneer
u de aanslag gemeentelijke belastingen nog
niet geheel heeft voldaan en u wilt voorkomen
dat u een dwangbevel ontvangt, kunt u alsnog

het volledige bedrag over maken op rekening
nummer 2850.31.295 t.n.v. Gemeente Horst aan
de Maas onder vermelding van het aanslag
nummer. Hierbij moet u er wel rekening mee
houden dat het bedrag op het moment dat het
dwangbevel aan u betekend wordt, op de
rekening van de gemeente Horst aan de Maas
moet zijn bijgeschreven.
Indien u vragen heeft over de betaling van
de aanslag gemeentelijke belastingen kunt u
een en ander nakijken op onze website
(www.horstaandemaas.nl). Kijk voor deze
informatie bij Inwoners – Wonen en Verkeer –
Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet
de beschikking heeft over internet, of u hierop
niet de benodigde informatie aantreft, kunt u
contact opnemen met de afdeling Financiën,
Cluster Invordering en betalingsverkeer van de
gemeente Horst aan de Maas, via het telefoon
nummer 0774779777. Wij staan u graag te
woord.

door publiek. En er liepen veel
mensen langs.” Heldens: “Wij speelden samen met de muziekvereniging
uit Tienray en zangeressen populaire
liedjes uit ons Proms-programma.
Publiek op de Floriade komt denk ik
ook niet voor zware conservatoriumstukken. Ons programma sloeg dan
ook goed aan bij het publiek.” Josien:
“Ik denk wel dat de echte blaasmuziekliefhebbers dit jaar minder aanwezig zijn geweest dan tijdens
andere edities van het festival.
Normaal gesproken vindt dit evenement in het centrum van een stad
plaats en hoeft er geen entree betaald
te worden.”
Ondanks de grootte van het
evenement was alles goed geregeld.
Een enkel foutje in de organisatie
werd snel hersteld. Knapen: “Het was
goed verzorgd. We konden dichtbij
parkeren en onze instrumenten werden met een wagentje naar de plek
gebracht.” Ook Harmonie St. Joseph uit
Grubbenvorst speelde op het festival.
Zij stonden bij de inzendingsvelden.
Fanfare Eendracht uit Meerlo ging de
Harmonie van Horst voor op het World
Show Stage.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raad
plegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Wouterstraat 36
Jacob Poelsweg 8a
Nieuwe Peeldijk
ongenummerd
Broekhuizen
Ellenberg 325
Broekhuizenvorst
Kerkstraat 1a
Evertsoord
Drie Kooienweg 3032

Grubbenvorst
Maasoever
Aartserfweg 36
Grubbenhove 25
Hegelsom
Mevrouwsbosweg 2
St. Jorisweg
ongenummerd
Horst
Paulus Potterstraat
HorstCentrum
Venrayseweg en
Melderslosche Weiden

Wilhelminaplein 6
Energiestraat 8
Wervelstraat 15
Afhangweg 10
Berkelstraat 3
Melatenweg 21
Groenewoudstraat 4
Radmakerstaat 2
Melatenweg 23
Kronenberg
Heuvelsestraat 14
Lottum
Wielder 11

Melderslo
Boomsweg 2A
Meterik
Crommentuijnstraat 57
Sevenum
Bosschekampstraat
Kerkstraat 7
Van Vlattenstraat 107
Horst aan de Maas
Buitengebied Meerlo,
Swolgen en Tienray

Starten na de zomervakantie

Zwemles voor kinderen

Op een leuke en veilige manier leren zwemmen! In ons waterrijke land is zwemles heel belangrijk. Wij leiden kinderen op voor het ZwemABC, dat bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s.
Hierbij wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken. Zo wordt de basis
gelegd voor het leren zwemmen. Daarna volgt het aanleren van de zwemslagen. Veel van de
oefeningen worden spelenderwijs aangeboden. Inschrijven kan vanaf 4 jaar.
Start na de zomervakantie
Gezond en verantwoord sporten. Bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua robics, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. en nog
vele andere activiteiten. Wij hebben nog enkele
plaatsen beschikbaar dus, kom gezond en
verantwoord sporten bij zwembad De Berkel!
Recreatief zwemrooster voor de zomervakantie
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle

verdere informatie over onze activiteiten in
het zwembad kunt u terecht op
www.horstaandemaas.nl.
Discozwemmen vrijdag 22 juni 18.3021.00 uur.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14,
5961 GZ Horst. Tel: (077) 477 97 25

16

Floriade

21
06

Horst aan de Maas Ondernemend

Vullings Metaalbewerking & Systemen
Vullings is trotse deelnemer van het Horst aan de Maas van Nature Ondernemend-podium. Het bedrijf rust op
twee pijlers: Vullings Metaalbewerking en Vullings Systemen. Dat zij in het Huis van de Smaak op de stand van Horst
aan de Maas staan, heeft alles te maken met hun indirecte betrokkenheid bij veel andere bedrijven.

“Mensen realiseren zich het niet,
maar zonder metaalbewerkende
bedrijven zoals Vullings kunnen ze niet
beschikken over een auto, telefoon,
fiets of andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen.” Aan het woord zijn
directeur Jan Arts en salesmanager John
Hermans.
Op de vraag waarom Vullings BV
deelneemt aan het Horst aan de Maas
Ondernemend podium, antwoorden
beide heren enthousiast: “De Floriade is
de uitgelezen mogelijkheid om Horst en
ons als ondernemer onder de aandacht
te brengen, ook al produceren we nauwelijks direct gerelateerde producten
die met de consument of de Floriade te
maken hebben. Wel zie je onze onderdelen op zeer uiteenlopende plaatsen
terugkomen. Van de voedselverwerkende industrie, waar veel rvs wordt
toegepast, tot de champignonwereld.
Vandaar dat we niet kunnen ontbreken
op dit internationale podium.”

Twee onder één dak

@birgitopdelaak Verbinden, themaochtend #HorstaandeMaas
#ﬂoriade2012 met dorpsraden, Rabo, wonen Limburg, KNMH,
BZK en burgerinitiatieven regio. Veelbelovend!

“Vullings Metaalbewerking en
Vullings Systemen zijn twee bedrijven
onder één dak. De focus van Vullings
Metaalbewerking ligt op de productie van kleine series klantspecifieke
machineonderdelen en sub-assemblies,
vervaardigd uit materialen als rvs,
non-ferro’s, kunststof of staal. Vullings
Systemen heeft zich gespecialiseerd

in projectmatige opdrachten: van de
vervaardiging en montage van speciaal
geconstrueerde machines tot een zelf
ontwikkelde watergeefinstallatie voor
de champignonteelt. Met dit gecomputeriseerd en gepatenteerd systeem zijn
we inmiddels wereldleider”, vertellen
Jan Arts en John Hermans.
“Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan
bij Vullings BV voorop. We gaan niet
voor de laagste, maar voor de beste
prijs. Daarbij zijn kwaliteit, flexibiliteit
en (lever)betrouwbaarheid bepalend
voor onze klanten. De duurzaamheid uit
zich in het luchtbehandelingssysteem
op de productieafdeling. Dit zorgt op
een milieuvriendelijke en energiearme
manier voor een constant werkklimaat.
Komende jaren willen wij het energieverbruik van Vullings BV verder terugdringen door gebruik te gaan maken
van zonne-energie en aardwarmte”,
eindigen ze. Voor meer informatie
over het Horst aan de Maas
Ondernemend-podium en Vullings
Metaalbewerking en Systemen, kijk op
www.horstaandemaasondernemend.nl
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Doordat het bedrijf van Jeroen en Marleen Nabben moest verplaatsen, werden er plannen De open dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
gemaakt om een nieuwe stal te bouwen. Jeroen en Marleen willen doorgroeien naar een
bedrijf met 140 melkkoeien zonder vreemde arbeid en met behoud van een sociaal leven. Abemec, Sevenum, 077 324 10 30 - Accon AVM Adviseurs en Accountants,
Horst, 077 465 84 90 - Agrifirm Feed, Apeldoorn, 088 488 10 00 - Arvalis, RoerDoor het toepassen van veel automatisering moest dit mogelijk gemaakt worden.
mond, 0475 355 714 - Beerepoot Agri, Soesterberg, 0346 351 934 - CRV, Arnhem,
Wat is er te zien?
026 389 88 00 - DeLaval BV, Steenwijk, 0521 537 500 - Dierenartsenpraktijk
De koeien worden gemolken door 2 VMS’en (melkrobots). Het ruwvoer wordt, zowel
Horst e.o., Horst (L), 077 398 21 69 - Eco Service, Nijverdal, 0548 612 926 - Loonvoor de melkkoeien als het jongvee, volledig automatisch verstrekt door het Optimat
bedrijf Gebr. van Enckevort, Sevenum, 077 467 14 13 - Greenfields Agro BV,
Master Voersysteem. Krachtvoerverstrekking vindt plaats in de VMS en de krachtBaarlo, 06 20 85 34 47 - Van Grinsven BV Agritechniek en Advies, Gemert,
voerbox zorgt voor aanvulling op de verschillende rantsoenen.
0492 321 462 - Krekels-van Teeffelen Fourages, Grashoek, 0493 539 287 De RS420 mestrobot zorgt voor een schone vloer. Verder wordt er gebruik gemaakt
Pijnenburg Agrarisch Adviesburo B.V., Horst, 077 398 29 21 - Rabobank
van een kalverdrinkautomaat en is er ook veel aandacht voor het koecomfort d.m.v.
Venray, Venray, 0478530 200 - Timmermans Agri service BV, America, 077 464
koeborstels, waterbedden, ventilatoren en verlichting.
19 99 - Aannemersbedrijf M.J. Teunissen BV, Ysselsteyn – Venray, 0478 541
406 - Verstegen Sevenum BV, Sevenum, 077 467 43 64 - Verhaegh & Co
Het resultaat
Elektro, Grubbenvorst, 077 737 00 99 - Verhoeven Klauwverzorging VOF,
Jeroen en Marleen zijn, met recht, trots op het resultaat en willen dit dan ook graag
Lottum, 06 22 48 14 06 - VTL Leek, Leek, 0594 555 080
samen met de deelnemende bedrijven aan u laten zien op deze open dagen.

Routebeschrijving:

Op de N 277 ( Middenpeelweg) neemt u nabij America de afslag “Centerparcs
Het Meerdal”. Het bedrijf bevindt zich aan de linkerzijde.
I.v.m. de bedrijfshygiëne verzoeken wij u niet in bedrijfskleding te verschijnen.

Extra activiteiten voor

kinderen!
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15 VRAGEN aan Martijn van Meijel Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Martijn van Meijel
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Daar kan ik me niet zo heel veel meer
van herinneren. Ik weet wel nog dat ik
het altijd erg leuk vond om in de wasmand te zitten. Waarom precies daar
heb ik geen idee van, haha. Om mezelf
in te verstoppen of zoiets.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik ben bijna altijd wel eerlijk eigenlijk.
Alleen voor mijn ouders heb ik lang
verzwegen dat ik alcohol dronk. Ik zei
lang dat ik nog nooit alcohol gehad
had en dat geloofden ze, omdat ik over
andere dingen ook meestal wel eerlijk
ben. Totdat ze er op een of andere
smiechtige manier achter kwamen,
toen was het afgelopen. Ze hoorden

het via via en vroegen het me op een
erg onverwacht moment. Ik kon me
dus niet voorbereiden op een goed
gelogen antwoord.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik nooit moe word en een week
lang elke dag kan gaan draaien tot diep
in de nacht. Ik ben al dj vanaf groep 8
op de basisschool. Toen was ik 12 of 13
jaar en kocht een installatie. Ik mocht
toen op een klassenfeest en tijdens de
afscheidsmusical draaien. Vanaf toen is
mijn installatie steeds verder uitgebreid
en mocht ik ook op steeds meer en
grotere feesten gaan draaien.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een heel groot festival, zoals Tomorrowland, waarop ik dan eerst zelf mag
gaan draaien en daarna los mag gaan.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vader die mij heel goed helpt

bij mijn hobby als dj. Hij helpt me
met de voorbereidingen, zorgt ervoor
dat we op de juiste bestemming
komen, helpt me mee met het
opbouwen en het afbreken diep in de
nacht.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het liedje Vandaag van W-Dreej, omdat
het een vrolijke tekst is en als ik het
draai iedereen het kent, meezingt en
het een groot feest is, of het nu carnaval is of niet.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Gaan winkelen met andere vrouwen
en ervaren of dat nou echt leuk is als
vrouw zijnde, want daar kan ik me toch
echt niets bij voorstellen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik volgde nooit zoveel trends. Mijn
moeder hield dat altijd tegen en kocht
nooit van die dingen, dan zei ze dat
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Vakgarage Gommans & de Wit
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T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
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zoiets maar voor even zou duren. Het
enige wat ik wel heb gedaan is knikkeren, maar daarbij durfde ik nooit
voor een grote knikker te knikkeren.
Dan was ik bang dat ik ‘m kwijt raakte.
Totaal nutteloos, denk ik nu. O ja, en
Pokémon-kaarten. Daar heb ik nooit
geld aan uitgegeven, maar ik heb er
ooit een paar gekregen en ook nog
best goede. Uiteindelijk heb ik ze
verkocht, haha.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Amerika of zo. Lekker vet
eten zoals hamburgers. Lekker een
keer, want bij ons thuis is het namelijk
altijd gezond eten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen mijn tweelingzus thuis kwam met
een omgeslagen enkel had ik spontaan
het ijs al gepakt.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik bestel niet zo vaak telefonisch eten,
maar als ik het doe, dan bel ik de pizzeria. Dat doe ik omdat ik pizza lekker
vind en het thuis niet zo vaak krijg.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
De angst voor leraren als ze erachter
komen als ik het huiswerk niet af heb.
Maar die heb ik al bijna overwonnen,
daar raak je immers aan gewend.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker lang uitslapen, dan rustig ontbijten, of eigenlijk meer lunchen want het
is dan waarschijnlijk al middag.
‘s Middags afspreken met mijn vrienden of mijn vriendin en dan ‘s avonds
Vakgarage Gommans & de Wit
tot Gezellenbaan
laat draaien.
DeEAhele
dag (L)niks
8 | 5813
Ysselsteyn
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
moeten,
lekker
geen
gezeur.
www.gommansendewit.nl
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou nooit een tatoeage nemen, want
je zit er je hele leven aan vast. Maar
als ik een tatoeage zou moeten nemen
dan zou ik mijn logo laten tatoeëren op
mijn rug.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Welke dingen ik nu allemaal kan doen
om later ook gelukkig te blijven.
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Net zoals
vroeger
Iedereen heeft zo zijn eigen
herinneren aan de kindertijd.
Fijne herinneringen zoals op
zaterdagavond met natte
haren en een bakje chips op
de bank of dingen waar je als
kind vreselijk boos over kon
worden.
Ik vond het bijvoorbeeld
vreselijk om als straf eerder mijn
bed in te moeten of dingen te
moeten eten, omdat ze zogenaamd gezond waren, maar die
ik helemaal niet lekker vond.
Dit waren niet de enige dingen
waaraan ik me als kind vreselijk
kon ergeren, dat bleek vorige
week. Ik kon me weer volledig
inleven...
Mijn tante was op bezoek en
plots was ik weer kind. Niet dat
mijn tante op een of andere rare,
kinderlijke toon tegen me praat,
dat totaal niet, integendeel zelfs.
Een unieke ervaring was het,
waar een heleboel nostalgie in
verborgen lag. Best een mooie
omschrijving, al zeg ik het zelf, je
zou denken dat hier toch iets
prachtigs achter moet zitten.
Tja, achteraf lukt het me wel om
het zo’n mooie benaming te
geven, maar op dat moment was
ik vooral bezig met vies en
tegelijkertijd verbaasd kijken,
hoor. De woorden uniek en
nostalgisch kwamen pas uren
later in mijn gevoel op.
Mijn tante ontdekte een
plekje lippenstift op mijn wang
en vond het nodig om dit even
van mijn gezicht te verwijderen.
Nu moet je je eigenlijk eerst
even afvragen waardoor die
lippenstift in godsnaam op mijn
wang terecht kwam, en daar
meteen het antwoord achteraan
denken. Ik bedoel, iedereen kent
het wel: de dikke smakkerd van
je tante, toch? Maar goed, met
een liefdevolle zoen heb ik nog
niet zoveel moeite. Het gevolg
van deze kus was veel erger:
een duim die eerst snel over haar
tong ging en vervolgens mijn
wang met snelle bewegingen
schoonveegde. Je kent ‘m nog
wel hè? Zo’n lekkere, natte
afdruk op je wang.
Nou ja, herinneringen uit
mijn zorgeloze kindertijd in real
life herleven, weer eens wat
anders dan alleen maar herinneringen zwevend in mijn hoofd of
opgeplakt in fotoboeken.
Best leuk voor een keer.
Mies
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Christopher Green in
De beste singer-songwriter en Grote Prijs
Het gaat goed met Chris Verheijen uit Broekhuizenvorst, alias singer-songwriter Christopher Green. Vorige week
donderdag stond hij nog in de kwartfinale van De Grote Prijs van Nederland en binnenkort is de muzikant te zien in
het programma De beste singer-songwriter van Nederland.

songwriter van Nederland worden
gehouden in de Wisseloord Studio’s in
Hilversum. ‘Het was echt een bizarre
dag. We kwamen daar aan en moesten
meteen drie keer opnieuw naar binnen
lopen voor een opname. Op die dag
werd één aflevering met tien singersongwriters opgenomen en van die tien
gaan er twee door. Het werd behoorlijk
gezellig en opeens zit je met een stel
supermuzikanten en Eric Corton te jammen.”
“Over de uitslag mag ik helaas
nog niks zeggen, maar het niveau van
de andere kandidaten was belachelijk
hoog. Het was een eer om tussen al die
muzikanten te mogen spelen. Ik was
ontzettend zenuwachtig, maar iedereen
was zo down-to-earth dat je meteen
jezelf kunt zijn.”

Cd-incident
met Giel Beelen
“Het tofste van de hele dag was
eigenlijk het cd-incident met Giel
De Grote Prijs van Nederland is de
grootste nationale muziekcompetitie en
wordt elk jaar uitgereikt in verschillende
categorieën. Een week geleden stond
Christopher Green in de kwartfinale voor
een volle zaal in Amsterdam te spelen.
Chris: “Het optreden ging echt heel
goed, het geluid was geweldig, maar
dat was de concurrentie natuurlijk ook.”
De publieksprijs heeft Chris niet gewonnen, maar na de laatste kwartfinale
wordt bekendgemaakt wie er door is.
“Ik heb er wel een goed gevoel over en
veel goede reacties gehad, dus het is
afwachten.”

Auditie in Amsterdam
Ondertussen kan iedereen
Christopher Green bewonderen in het

nieuwe tv-programma De beste
singer-songwriter van Nederland.
Op 25 juni starten BNN, 3FM en de
VARA een zoektocht naar de beste
singer-songwriter van Nederland. Tien
weken lang kan men elke maandag om
20.30 uur op Nederland 3 volgen hoe
Giel Beelen op zoek gaat naar nieuw
talent. Hij wordt daarin bijgestaan door
onder andere Miss Montreal, Eric Corton
en Gerard Ekdom.
Singer-songwriters konden zichzelf
opgeven door een eigen clip te sturen.
Chris: “Ik had er zelf niet echt over
nagedacht om mee doen. Ik dacht dat
het misschien te commercieel voor mijn
muziek zou zijn. Anderen zeiden dat
het misschien toch wel wat voor mij
was, dus ik heb mijn clip opgestuurd.

Daarna heb ik er niet meer serieus over
nagedacht, tot vlak voor de audities. Ik
mocht als één van de 700 inzendingen
auditie komen doen in Amsterdam.”

Alles in één nummer
In Amsterdam speelde Chris het
nummer Dark Horizon van zijn debuutalbum Carnival of Rust voor een panel
van zes mensen. “Je moest wat over
jezelf vertellen en dat was het dan: één
nummer. Ik had er wel een goed gevoel
over, maar van de 700 aanmeldingen
mochten er maar dertig door naar de
live-opnames. Drie dagen daarna werd
ik weer opgebeld: ik zat bij die laatste
dertig. Toen heb ik wel even een
vreugdesprongetje gemaakt.”
De opnames voor De beste singer-

Beelen. Iedereen had na de opnames
afscheid genomen, iedereen bedankt
en ik had natuurlijk een heleboel van
mijn eigen cd’s uitgedeeld: je weet
maar nooit. Na de opnames kwam
Giel Beelen ineens naar mij toe ‘Chris
man, heel vervelend maar ik ben je cd
kwijtgeraakt, heb je misschien nog een
cd voor mij? Dan zorg ik dat ‘ie bij de
juiste mensen terechtkomt.’ Dat wil je
natuurlijk horen”, zegt Chris lachend.
Chris heeft zijn nummers afgelopen
tijd regelmatig vertolkt in de regio,
maar doet dat natuurlijk niet alleen.
“Voor het programma ben ik Christopher
Green, maar als we met de band
optreden is het de hele band die mij
ondersteunt.” Sean en Victor Verstraelen
(ook van Early Adopters), Lisanne Jacobs
en Joop Janssen touren met Chris mee.
Over de uitslag van Chris’ aflevering mag nog niks gezegd worden.
Aanstaande maandag is de uitslag te
zien. Het album van Christopher Green
is sinds 14 juni verkrijgbaar in verschillende platenzaken. (Foto: Cath Hermans)

Pretpark bouwen
Leerlingen van de Citaverde-vestigingen in Horst en Roermond
presenteerden op donderdag 14 juni hun project Solarboot en duurzaam
pretpark in het C2C-basecamp op de Floriade.
Het project is een integratie van
de vakken techniek, wiskunde en
natuurkunde. De leerlingen werkten in
groepsverband met restmaterialen
en moesten na onderzoek een
eigen ontwerp van een solarboot of
een toestel voor een pretpark met
duurzame energie laten functioneren.

Onder toeziend oog van vele
belangstellende bezoekers van de
Floriade werden de producten te
water gelaten. De leerlingen gaven
daarbij uitleg over hun werkproces
en producten. Na afloop werd een
bezoek gebracht aan het C2C-lab in
de Innovatoren.
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Succesvolle 45e
Wandeldriedaagse
Basisschool de Doolgaard uit Horst heeft zondagmiddag 17 juni de
wisselbokaal van de Horster Wandeldriedaagse in ontvangst genomen. Zij
wonnen de 45e wandeldriedaagse. Alle deelnemers die drie keer 5, 10 of 15
kilometer hadden gelopen kregen een medaille.

Receptie SV Lottum 1
Het eerste elftal van SV Lottum promoveerde dit seizoen naar de vijfde klasse. De promotie van het
vaandelteam wordt door de club gevierd met een receptie voor het elftal. Deze receptie zal op vrijdag
29 juni plaatsvinden op sportpark Oud Aast in Lottum. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om de
voetballers te feliciteren.

Succes op Ruiterdagen
Helden en in Meerlo
Door: ruiterclub Wittenhorst
Afgelopen weekend waren de Heldense Ruiterdagen. Deze werden verreden over twee dagen bij manege
Vosberg in Panningen. Van Ruiterclub Wittenhorst uit Horst deden enkele combinaties mee aan deze wedstrijd en ze
behaalden diverse prijzen.
Bij het springen behaalde Kim
Verdellen met Corina de 2e prijs in de
klasse L en Edwin Verdellen met Cavallo
V haalde de 7e plaats. In het B werd
Kim Verdellen met Dudley 3e, Loes
Hofmans met Captain Jack 4e en Ellen
Sukulova met Couperus Blue 5e.
Bij de dressuur werd Patty Hanssen
met Chipp 1e in het M1 en in het L1
werd ze 1e met Dolci Vita. In de klasse
B werd Piet van Rens met Dushi Reikja
2e en Hanny Verdellen met Zafire 2e
en 6e.
Daarnaast was er vorig weekend
een grote meerdaagse wedstrijd in
Meerlo. Ook hier deden veel combina-

ties van ruiterclub Wittenhorst mee. Op
zaterdag hadden de ruiters en amazones
overlast van veel wind, maar op zondag
scheen er een heerlijk zonnetje. Bij het
springen klasse M behaalde Fried van
Stiphout met Amicor een 9e prijs. In
de klasse L werd Edwin Verdellen met
Cavallo V 5e en Lieke van Stiphout met
Winston 12e.
In de klasse B werd Kim Verdellen
met Dudley 2e, Ellen Sukulova met
Couperus Blue en Loes Hofmans met
Dover beiden 3e en Ellen Sukulova met
Zylvio Trichta 8e.
Bij de dressuur behaalde Dorothé
Gijsen met Wiolita in de klasse Z1 een

De Wandeldriedaagse startte vrijdag in Grubbenvorst, op zaterdag vanaf
het ruiterterrein in Horst en op zondag
in het centrum van Horst. De driedaagse werd afgesloten met een defilé.
Vanaf het Dendron College liep de stoet
naar het Wilhelminaplein.
Leon Elbers van de organisatie
vertelt over de inzet van vele vrijwilligers: “De organisatie van de
Wandeldriedaagse bestaat uit negen
vrijwillige bestuursleden. Zij zijn onder
andere verantwoordelijk voor het
uitzetten van de routes, het inplannen
van verkeersregelaars en de inschrijving. Zo’n twintig vrijwilligers houden
zich tijdens de driedaagse bezig met
de veiligheid van de wandelaars.
Daarnaast staan vijftien vrijwilligers
op de stempelposten, houden ze de
kantines en toiletten beschikbaar,

delen rugnummers en medailles uit,
jureren en zorgen voor de prijsuitreiking. Een vriendengroep uit Horst
verzorgt de drank op pauzeplaatsen.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel zorgt
voor groente en fruit en het Dendron
College stelt haar toiletten beschikbaar.
Er mag dus best gezegd worden dat
we het zonder al deze vrijwilligers niet
voor elkaar kregen.”
Aan de Wandeldriedaagse van
Horst aan de Maas namen ongeveer
1.150 kinderen en begeleiders deel,
van basisscholen uit de gemeente,
maar ook van clubs en verenigingen.
De aanmoedigingsprijs ging naar basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst.
De Wandeldriedaagse zal in 2013 op
vrijdag starten in Hegelsom.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

4e prijs. In het M2 werd Diana Verheijen
met Rockstar 1e en 2e. In de klasse
M1 werd Suzanne Wijers met Boris 3e.
Marsha van der Meij behaalde met
Avelengo tweemaal een 4e prijs en
Patty Hanssen werd 6e met Chipp.
In het L2 was er een eerste prijs
voor Lieke Jenniskens met Abba.
Mariëlle Hoolboom werd met Bel Amie
2e. Patty Hanssen met Champ V werd
ook 2e en zij behaalde met Chapeau
een 2e en 4e prijs. In de klasse L1
werd Patty Hanssen met Dolci Vita 1e
en 3e. Suzanne Wijers behaalde met
Cindy een 2e prijs en Rianne Verdellen
met Dolino werd 3e.
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• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Kaveloppervlakten variërend van ca. 131 m2
tot ca. 218 m2
• Vrije achterom middels achterpad
• Standaard prefab berging en dakkapel
• Bij enkele woningen mogelijkheid tot het realiseren
van een garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf € 185.000,- V.O.N.

Kom naar het inloopuurtje in de verkoopkeet op zaterdag 23 juni a.s. van 11:00 uur
tot 12:00 uur aan de Afhangweg te Horst
en laat u informeren over deze woningen!

MEER

KOPEN
=MEER*

KORTING
1 stuk
2 stuks
3 stuks
4 stuks

25% KORTING
30% KORTING
40% KORTING
50% KORTING

Op onze prachtige
voorjaarscollectie!
gegeven
*tenzij anders aan

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

Sporting ST E1 kampioen
De voetballertjes van Sporting St E1 zijn kampioen geworden in hun klasse. De competitie ging gelijk op. Er waren
twee wedstrijden met een extreme uitslag, maar toch moest de E1 van de voetbalvereniging uit Swolgen en Tienray
vol aan de bak in de laatste wedstrijd.

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

Het kampioensteam, niet op de foto Michel Schuijren
De finale, onder leiding van
scheidsrechter Boy, bracht spanning
voor het team. Met veel supporters,
die normaal niet langs de kant staan
maar wel wisten wat dit team aan
het bereiken was, de voorzitter van
Sporting ST, familieleden, en andere

teams stond het E1-elftal er klaar
voor. Ze werden na een spannende
en uitputtende pot voetbal kampioen.
Dit hebben ze groots gevierd. Het
team was enorm onder de indruk van
alles wat er gebeurde: de felicitaties,
de speech en de oorkonde van de

voorzitter en champagne. Volgens de
leiding van het team ligt de winst in
de samenwerking: “Het team heeft
individueel best kwaliteiten maar hun
grootste kracht afgelopen seizoen was
het wij-gevoel: voor elkaar gaan en
elkaar wat gunnen.”

Horster handbalsters ondanks
verlies toch kampioen
De dames A1 van handbalclub Wittenhorst uit Horst hebben op zondag 17 juni in sporthal De Berkel hun
kampioenswedstrijd tegen Blerick A1 gespeeld. De Horsterse handballers verloren de wedstrijd, maar werden op
onderling resultaat met andere ploegen toch kampioen.

Hobby-Gilde Horst e.o.
Vanaf september kunt u bij Hobby-Gilde
Horst de volgende cursussen volgen:
• genealogie (nieuw)
• verbeter uw Nederlands
(nieuw)
• computeren
- basiscursus
- voor gevorderden
- Power Point
- Excel
• digitale fotobewerking
en fotopresentatie
• fotografie
• bloemschikken
• beeldhouwen
• kaarten maken

•
•
•
•

powertex
schilderen
portrettekenen
talen
- Spaans
- Engels
- Frans
• bewegen op muziek
• badminton
• bridge
- voor beginners
- voor gevorderden
- wedstrijdbridge

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

De openingstreffer in de laatste wedstrijd viel aan de kant van
Blerick. In diezelfde minuut scoorde
Hilde Vlemmix een doelpunt voor
Wittenhorst. Ruim tien minuten liep
het gelijk op, waarna Blerick haar
voorsprong uitbouwde en voor de
winst ging. De eerste helft werd met
een paar doelpunten voorsprong door
Blerick opgeëist.

In de tweede helft leek het erop
dat Wittenhorst zich weer had opgepakt. Het was Carmen Aerts die voor
Wittenhorst de bal als eerst tussen
de palen wierp. Hoewel het team uit
Blerick haar best deed, kwamen de
dames van Wittenhorst steeds dichterbij. Na twintig minuten spelen scoorde
Veronique Verhaegh de gelijkmaker.
Maar met nog vijf minuten op de teller,

maakte Blerick een eindspurt en won
het de wedstrijd met 16-18.
Joeri Dehing, een van de coaches
van het team, baalde flink. “Het zat
ons vandaag niet echt mee, maar
alle dames hebben stuk voor stuk
hun best gedaan.” Op zondag 24 juni
spelen de dames op de Limburgse
Kampioenschappen in Susteren. Alle
supporters zijn van harte welkom.
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Eerste winnaars EK-poule
Ondanks dat ons Nederlands elftal al naar huis is, gaat de strijd om de winst in de HALLO-poulewedstrijd
gewoon door. De winnaars van de eerste ronde, de poulerondes, zijn inmiddels bekend.
De eerste plaats in de eerste poulerounde is voor Tedje1974. Tedje wint
drie EK-replicaballen, gesponsord door
sportwinkel Meulendijks uit Horst. De
tweede prijs gaat naar FC Sprinkel.
FC Sprinkel wint een bierpakket
met diverse merchandise-artikelen,
inclusief een V-dress, gesponsord door
Bavaria. Op de derde plaats in deze

pouleronde is Mario Sitsen geëindigd.
Hij wint een EK tv-pakket met diverse
lekkernijen, gesponsord door Albert
Heijn Horst. De winnaars staan ook op
www.ek2012.hallohorstaandemaas.nl
De uitreiking van de tweede
trekking zal plaatsvinden nadat de
finale gespeeld is. De uitslag wordt op
maandag 2 juli op de website en op

donderdag 5 juli in HALLO bekendgemaakt. Degenen die de poule niet al
te rooskleurig hebben ingevuld voor
onze oranje elf maken kans op twee
kaartjes voor een voetbalwedstrijd
van het Nederlands elftal, een voetbaltafel of een barbecuepakket ter
waarde van 40 euro. Houd de website
dus in de gaten.
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Synchroonzwemsters
Limburgs kampioen
Door: zwemvereniging HZPC
De synchroonzwemsters van HZPC Horst zijn zondag 17 juni Limburgs
kampioen geworden in de categorie Free Routine Combination. Zaterdag
zwommen de dames eerst individueel het technische gedeelte.

Junioren HZPC in Drachten
Door: zwemvereniging HZPC
Serafina Vlijt en Koen Koster van zwemvereniging HZPC uit Horst namen deel aan Nationale Junioren Kampioenschappen op 15, 16 en 17 juni in Drachten. Serafina mocht op twee afstanden starten, Koen op zes afstanden.

Het puntentotaal van zaterdag telde
mee voor de uitvoering op zondag.
Lotte van Rens, Nikki Laurrijsse , Roos
Gielen, Nicole Kleven, Lotte Gerrits,
Ellen van Ochten-Brouwer, Natascha
Thissen en Tetske Peeters behaalden met hun uitvoering de gouden

Vrijdagmorgen stond voor Koen de
200 meter rugslag op het programma.
Hij finishte in een tijd van 2.39.66. Dit
was dezelfde tijd als zijn persoonlijk
record. Hij eindigde op een 15e plaats.
Vrijdagmiddag begon ook voor Serafina
het toernooi. Ze mocht starten op de 50
meter vrije slag. Ze zwom naar een dik
persoonlijk record van 29.11. Ze klasseerde zich hiermee op een 18e plek.
Zaterdag begon Koen de dag met
de 200 meter wisselslag. In een mooi

verdeelde race finishte hij in een tijd
van 2.39.15 en verbeterde hiermee
zijn persoonlijk record met bijna 2
seconden. Tijdens de middagsessie
mocht Koen nog twee keer aan de start
verschijnen.
Op zondagmiddag mochten beide
zwemmers weer starten. Gesterkt
door een grote hoeveelheid krachtvoer
hadden ze beiden een goede race voor
ogen. Serafina gaf haar visitekaartje
op de 100 meter vrije slag duidelijk af:

Heet voortaan...

in een persoonlijk record van 1.04.60
steeg ze 30 plaatsen in het klassement
en eindigde op een 29e plaats.
Als laatste mocht Koen nog
uitkomen op de 400 meter wisselslag. In een uitstekend opgebouwde
race, waarin hij zijn krachten goed
verdeelde, zwom hij naar een tijd
van 5.35.92, een verbetering van zijn
persoonlijk record van ruim 4 seconden. Uiteindelijk resulteerde dit in een
6e plaats.

medaille. ZC Eijsden werd in deze
categorie tweede en Spio Venray derde.
Roos Gielen mocht na deze prestatie
nog een keer het water induiken om
haar solo te zwemmen. Ook hier werd
een superresultaat bereikt: Roos werd
tweede.

Albert Voorn
niet op Spelen
Springruiter Albert Voorn uit Evertsoord moet zijn Olympische droom
uitstellen. Hij werd niet geselecteerd voor de internationale concoursen in
Rotterdam en Aken.
Dit zijn Olympische kwalificatiewedstrijden en dus verliest hij zijn
kans op de Olympische Spelen in
Londen. De bondscoach besloot hem

niet te selecteren voor de wedstrijden. Eind januari 2011 begon Voorn
aan zijn comeback in de top van de
paardensport.

TIJDELIJKE ACTIE!
om onze naamswijziging te vieren

ontvangt u tot 30 juni 2012

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

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

€ 10,- KORTING

VERKOOP van SIERen STRAATSTENEN

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.

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

Tom Roefs van
Munckhof Groep
Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van 10
stelt HALLO ze aan u voor.

Grote boerenjaarmarkt De Locht
Noord-Limburg staat bekend om de teelt en de verwerking van land- en tuinbouwproducten. Museum
De Locht in Melderslo houdt het verleden levend en laat al meer dan 20 jaar zien hoe men dat in deze regio
vroeger deed. Eenmaal per jaar biedt het museum ook ruimte aan de huidige producenten van de streekproducten. Zo ook op zaterdag 23 en zondag 24 juni.
De vaste expositie in het museum
geeft een beeld van de traditionele
land- en tuinbouw in de regio en
eenmaal per jaar staan de huidige
producenten van streekproducten in
de schijnwerpers. Dat zijn al lang geen
ouderwetse familiebedrijfjes meer,
maar gespecialiseerde, professionele
organisaties die gebruikmaken van
moderne technieken en steunen op

het vakmanschap dat in de loop van de
tijd is opgebouwd.
Het laatste weekend van juni organiseert De Locht een boerenjaarmarkt,
waar meer dan veertig bedrijven en
particulieren informatie geven over hun
producten en de wijze van produceren.
Zo staan er producenten van blauwe
bessen, vele soorten kaas, ambachtelijke worsten en confitures en is er een

traditionele Grutterswinkel.
Bijzonder is ook de modeshow van
kinderkleding uit grootmoeders tijd en
de aanwezigheid van kunstschilders en
keramisten. Diverse oude ambachten
worden gedemonstreerd. Het geheel
wordt feestelijk omlijst met muziek.
Het museum is geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

All American Wheels
Vrijwel alles wat met wielen en Amerika te maken heeft, was present tijdens All American Wheels in
Kronenberg. Harley Davidson, Buick, Peterbilt en talloze andere Amerikaanse `Wheels` stonden zij aan zij tijdens het
tweedaags festival. Met voldoende bier en vertier kwamen de ´diehards´ het regenachtige weekend uitstekend
door. Echter niet geheel zonder kleerscheuren.

Tom Roefs van Munckhof Groep:
“Wij steunen als Munckhof Groep veel
doelen op sociaal maatschappelijk vlak.
Vanuit onze dagelijkse werkzaamheden als personenvervoerder in de zorg

hebben wij een bijzonder raakvlak
met Stichting Erato. Als je ziet wat zij
voor ouderen en hulpbehoevenden
doen, dan weet je dat je bijdrage goed
besteed wordt.” (Foto Hub Vermeeren)

Rommelmarkt
Carbootsale Kessel
zondag 24 juni
van 9.00/15.30 uur
Rijksweg 30a

Banden - Accu’s - Carwash

Bel voor info: 06-54345123

www.carbootsalehorst.nl
zondag 8 juli Markt Horst

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Het was even schrikken
zaterdagmiddag tijdens All American
Wheels in Kronenberg. Een deelnemer
wilde zijn Jeep met startkabels aan
de praat krijgen. Nadat de motor was
aangeslagen, sloeg de auto zonder
bestuurder op hol. Een vrouw, die
de auto niet zag aankomen, werd
overreden en brak daarbij haar
onderbeen. De Jeep kwam uiteindelijk
tot stilstand tegen een caravan. Het
voorval deed overigens geen afbreuk
aan de sfeer op het festival. Twee
dagen lang genoten deelnemers en
toeschouwers van de Corvette´s, de Fat
Bobs en bier en de barbecue. In de hal
van het evenemententerrein werd een
veiling gehouden, waarbij onder meer
een Amerikaanse politiemotor onder
de hamer ging. Verder kon het publiek
genieten van de vierwielaangedreven
Jeeps en pick-ups, die ‘pootje baadden’
in de modderpoel op het achterterrein.
De meeste voertuigen kwamen er

zodanig uit, dat de hogedrukspuit er
aan te pas moest komen om ze weer
herkenbaar te maken.

Voor meer foto’s van
All American Wheels kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hoor’s en Popkor’n
Te koop Melderslo, Vlasvenstraat 45

D

NIEUW AANBO

Zomeravondconcert
Vocalgroup Hoor’s en jeugdpopkoor Popkor’n sluiten maandag 25 juni hun seizoen af met een optreden op het
Wilhelminaplein in Horst. Dit optreden vindt plaats om 19.15 uur.

Op een schitterende locatie gelegen
vrijstaande woning met aangebouwde
opslagruimte (1925), vrijstaande garage en tuin. Perc. opp. 1400m². Locatie
biedt veel opslagruimte en mogelijkheden! Meer grond mogelijk.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.
Voor vragen, informatie en aanbiedingen kunt u contact opnemen
met Arvalis Makelaars, tel. 0478 - 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Jeugdpopkoor Popkor’n brengt
enkele nummers ten gehore onder
leiding van dirigent Kenny Janssen,
met begeleiding van Minou Verhagen

op piano. Vocalgroup Hoor’s zal onder
leiding van Ernst Lamers een zeer
gevarieerd programma brengen: van
Afrikaanse nummers tot bekende pop-

melodieën. Zij worden begeleidt door
hun eigen combo. Ook laten de koren
samen enkele liedjes horen tijdens dit
openluchtconcert. (Foto: Ger Versteegen)
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Boerentuin en boerenlandschap openen deuren
Dat in Horst aan de Maas erg veel aandacht is voor erf en landschap zal
bij velen bekend zijn. Daarom is het inspirerend om bij een mooi erf over de
heg te kijken en het erf en omliggende landschap te beleven. Op zondag 24
juni wordt deze kans geboden op het erf van Bergerhof in Sevenum.

Meuleveldschool naar KinjerOLS 2012

Wat opsteken van het boerenerf tijdens de open dag in 2009

Daar komen de schutters
“Linksom!”, roept de aanvoerder van het KinjerOLS team van de Meuleveldschool uit Horst. Keurig draait
de helft van de kinderen met een grootse beweging rechtsom. Verwarring en hilariteit alom en na wat heen
en weer gedraai staan alle neuzen uiteindelijk toch de goede kant op. Ook de pony moet blijkbaar nog even
de juiste richting vinden, want deze zwalkt heen en weer door de straat. Het is dan ook de generale repetitie
voor het echte werk: het KinjerOLS 2012. De zevende editie van het KinjerOLS vindt plaats op dinsdag 26 juni
bij de schutterij Sint Harlindis en Sint Relindis uit Ellikom. De leerlingen van groep 6 van basisschool
Meuleveld zijn in ieder geval nog druk in de weer met de voorbereidingen. Kunnen de schutters de eer voor
Horst aan de Maas verdedigen? Dan moet er nog wel even geschaafd worden aan het verschil tussen links en
rechts.

Musical Meuleveld
in Gasthoes
Het einde van de basisschooltijd van de groep 8-leerlingen is in zicht en dat betekent dat het tijd is voor de
musicals. Op basisschool Meuleveld in Horst worden alle vrije ruimtes in school bezet met repeterende leerlingen.
Vanwege de grote groep schoolverlaters past de musical niet meer in de aula en wordt uitgeweken naar ’t Gasthoes
in Horst.

Tijdens de open dag is naast erf
en landschap ook aandacht voor tal
van andere activiteiten en muziek.
Het wordt een dag waarop op luchtige
wijze inspiratie kan worden opgedaan
om erf en omgeving tot mooie plaatjes
in het landschap te maken.
Zo’n vijftien deelnemers tonen hun

hobby, organisatie, talent of muzikale
ondersteuning. Ook worden er rondleidingen met uitleg gegeven over het
erf en in de omgeving, waarbij geleerd
wordt het landschap te lezen. Bergerhof
ligt Op den Bergen 10 in Sevenum en
is van 11.00 tot 17.00 uur open. Entree
is gratis.

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

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

De Meuleveld-leerlingen tijdens de repetitie van Happy Travel
De leerlingen van basisschool
Meuleveld geven twee voorstellingen
van de musical Happy Travel in ’t
Gasthoes.
Dit jaar wordt de musical voor het
eerst in ’t Gasthoes gespeeld. Andere
jaren was de aula van basisschool
Meuleveld het decor voor de musical,
maar dit jaar zitten er 67 kinderen in
groep 8 en de aula van school is hier

te klein voor, dus moest er uitgeweken
worden.
Het thema van de musical is
vakantie. Een reisgezelschap gaat
onder leiding van de reisleidster en
zijn assistent in acht dagen de wereld
rond.
Allerlei bezienswaardigheden
worden bezocht: de toren van Pisa, de
Chinese Muur, het strand van Curaçao,

het carnaval in Rio en een wildpark in
Kenia. Maar in Kenia loopt het anders
dan gedacht. De bus krijgt pech en de
reizigers belanden opeens in een hele
andere wereld.
De afscheidsmusical van groep 8
wordt op woensdag 27 en donderdag
28 juni om 19.00 uur in ’t Gasthoes in
Horst gespeeld. De zaal is een kwartier
van tevoren geopend.

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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Cd-presentatie
feestband Zugabe

Open dag
Hof van Meterik

Ter gelegenheid van hun eerste verjaardag trakteert Grubbenvorster feestband Zugabe zichzelf en hun fans op
een mini-cd. De titel van deze cd heeft de naam Schmeckt nach mehr en wordt op 23 juni gepresenteerd.

Hof van Meterik stelt op zondag 24 juni haar tuin open en exposeert
werken van drie kunstenaars. Er is beeldende kunst van Betsie Schepersvan Loon, hoornen en schelpenobjecten van Joyce Brueren en plantaardige vormgeving door Yolande van Loon.
De tuin van Hof van Meterik is
bijna een halve hectare groot en ligt
in het buitengebied van het dorp.
De tuin is door de eigenaar, die van
beroep tuinontwerper en bloemist is,
aangelegd in een strakke belijning.
De borders zijn beplant met weelderige losse beplanting.
Ook zijn er tuinkamers ingedeeld:

er zijn spiegelborders, een kruidentuin, een beeldentuin, een boomgaard en een pluktuin.
De expositie en open dag zijn
van 11.00 tot 17.00 uur en toegang
is gratis.
Voor meer informatie,
bel 077 398 16 89 of kijk op
www.hofvanmeterik.nl

Sla je slag-dag
Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum organiseert op zaterdag
23 juni een Sla je slag-dag. Tijdens deze dag staat de slagwerkgroep
tussen 12.00 en 15.00 uur met haar instrumenten op de Markt in
Lottum.

Op de mini-cd van Zugabe bevinden
zich vier nummers. Dit zijn drie eigen
geschreven en gearrangeerde nummers
en een op verrassende wijze benaderde
cover. De liedjes hebben allemaal het
Zugabe-gevoel.

Zugabe presenteert deze cd op
zaterdag 23 juni bij café de Vonkel
in Grubbenvorst. Daar kan men ook
getuige zijn van hun nieuw opgezette
show met veel interactie met het
publiek. Het programma begint

omstreeks 20.30 uur en is avondvullend
en entree-vrij.
De cd is vanaf 23 juni ook te verkrijgen tijdens het optreden en daarna ook
via hun site. Voor meer informatie, kijk
op www.zugabe.nl

Naast de mogelijkheid voor het
publiek om met Drums & Roses mee
te spelen, is het ook mogelijk om
vragen te stellen over de vereniging
of over slagwerk in het algemeen.
Deze dag staat naast het maken van
muziek ook in het teken van het
promoten van slagwerkmuziek en het
enthousiasmeren van de jeugd voor

deze muziek.
Vorig jaar werd de Sla je slag-dag
voor het eerst georganiseerd, in
verband met het 10-jarig jubileum
van de slagwerkgroep. De groep
besloot daarop om het dit jaar weer
te organiseren.
Kijk voor meer informatie over de
slagwerkdag op www.drums-roses.nl

‘Pak nu € 399,voordeel!*’

Nu gratis:

Lijbrandt dealers bij u in de buurt:
Xarmac Systems B.V. | Broekweg 22 | 5961 JG Horst
JAVU Computers | Stoktstraat 9 | 5961 TN Horst
Maxwell | Hoofdstraat 25 | 5961 EX Horst

• HD recorder
• WiFi router
• Lijbrandt voetbal
Deze actie loopt van 11 juni t/m 30 juni 2012

Novocom | Kerkstraat 18 | 5961 GD Horst a/d Maas
Maykel Leijsten Computers | De Es 6 | 5976 PG Kronenberg

www.lijbrandt.nl
Scheer en Foppen

@LijbrandtNL

facebook.com/Lijbrandt 088 5552540

* Bij een nieuw afgesloten KLAAR 100 pakket met
de optie interactieve TV Klaar voor de Toekomst.

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.
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Blues-rockweekend
in D’n Toerstop

Zonne-energie bespaart geld
Voorbeeld: 5m2, opbrengst 690 Kwh,
verbruik 3500 Kwh.

Het muziekweekend van D’n Toerstop in Melderslo start op vrijdag 22 juni met Rob Orlemans & Half Past
Midnight. Op zaterdag wordt het weekend vervolgd met een spectaculair optreden van Black Top.

€ 1.395,00
761,25
€
633,75
€
€ 2.277,00

Aankoop prijs
Subsidie*
Totaalkosten
Rendement in 15 jaar

Besparing

€ 1.643,25

* Onder voorbehoud

JACOBS

dakbedekkingen

0478-531795

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

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

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

De band Black Top
De Nederlandse blues-rock formatie
Rob Orlemans & Half Past Midnight
behoort tot de top van het blues- en
rockgenre. Het powertrio is met grote
regelmaat te vinden op nationale en
internationale podia. Na hun cd Live
in Chicago uit 2003 heeft de band een
nieuw meesterwerkje afgeleverd met
Libertyville. Libertyville staat garant
voor bluesy nummers. Rob Orlemans
toerde niet alleen met zijn eigen band,

maar ook met de legendarische Curtis
Knight. Samen hebben zij de cd’s Mean
Green (1995) en On the Road Again
(1996) uitgebracht. De band bestaat
uit Piet Tromp op bas, Ernst van Ee op
drums en Rob Orlemans op gitaar en
zang.
Black Top is een bluesrocktrio met
een rock ’n roll-attitude. Op hun eerste
album, Rough ’n Gritty staan liedjes
met een catchy geluid. Het tweede

album, Sour Milk werd in 2011 gepresenteerd in een uitverkocht Paradiso.
Het album is geproduceerd door Marco
Hovius. Sour Milk is daardoor een
album geworden dat rauwer klinkt dan
het debuut. Black Top is Muck Hup op
zang en gitaar, Anne-Maarten ‘Hills’
van Heuvelen op zang en basgitaar en
Theo Thumper op drums.
De optredens beginnen beide avonden om 21.30 uur. Toegang is gratis.

Kermisfeest bij Phoenix
Tijdens de Hegelsomse kermis organiseert OJC Phoenix tal van activiteiten. Op zaterdag 23 juni wordt de
aftrap verricht door spektakelband Van Gogh: knotsgekke muzikanten die de afgelopen tien jaar een breed
repertoire bijeen gesprokkeld hebben. Zij spelen Nederlandse meezingers, de nieuwste hits en klassiekers.
Zondag kan ‘s middags al gestart
worden met kermis vieren. Daar horen
ook bands bij. Voor de vroege vogels is
er geen entree tot 19.00 uur. Als eerste
verschijnt She’s Got Legs uit America
ten tonele. Zij speelden eerder al in
OJC Phoenix en spelen aanstekelijke
indiepop en -rock.
Daarna is het de beurt aan Pigtail,
die hun eerste klanken al eind jaren
zestig produceerde. Vele muziekstromingen werden vertolkt in de loop
der decennia, allemaal hebben ze hun
sporen nagelaten in de huidige setlist.
De afsluitende band deze dag is Patatje
Metal. Zij gieten hun eigen sausje over
de bekende popklassiekers uit de glammetal, zoals Twisted Sister.
Op maandag 25 juni wordt uit een
ander vaatje getapt wat de muziekkeuze betreft. Tonnie, Sjonnie, Ronnie
en Donnie krijgen ‘de poppen aan het
dansen’ met hits die ze spelen als De
Gebroeders Rossig. Daarna komt niemand minder dan Dries Roelvink langs
onder het motto ‘geen crisis waar
Dries is’. Na lang twijfelen tussen een
voetbal- of een zangcarrière besloot
Dries de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Dit resulteerde in een
platencontract, de eerste hit en een

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
zomer uitverkoop
met kortingen tot 55%
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

Dries Roelvink
handvol cd’s en singles. Dinsdag wordt
de kermis in stijl afgesloten met Das
Grosse Gurde und Tack-It Biergarten
Fest. De halve liters en zitplaatsen
waar voornamelijk gestaan wordt, zijn
ook weer van de partij. Om het nog
leuker te maken wordt het concept
van vorig jaar uitgebreid met enkele
artiesten als Appie Heino. De bekende
Duitse topartiesten komen vanzelfspre-

kend aan bod tijdens het optreden van
Heino.
Om toch wat ‘adel’ van over de
grens aan het publiek te tonen komt er
een mystery guest. Deze schlagerzanger in hart en nieren weet hoe hij zijn
longen en stembanden moet gebruiken. Nummers van Nina Hagen, maar
ook de Duitse partyhits passeren de
revue bij zijn show.

SALE
2012
Vanaf woensdag 20 juni

MAN
Men’s Wear

Kerkstraat 10
5961 GD Horst
077 398 02 69

Kerkstraat 28a
VROUW 5961 GD Horst
Women’s Wear 077 398 55 45
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

America
Ruilbeurs

zo 24 juni 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Terraszingen
di 26 juni
Organisatie: zangkoor Cantemos
Locatie: Aan de Brug

21
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Hegelsom

Open tennistoernooi

Kermis

ma 25 juni t/m zo 1 juli
Organisatie: Horster Tennis Club
Locatie: tennispark Kasteellaan

za 23 t/m di 26 juni

di 26 juni 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Informatiebijeenkomst
zuinig wonen

Horst

di 26 juni 19.30 uur
Organisatie: gemeente en
KiesGroenLicht
Locatie: ‘t Gasthoes

Melderslo

Phoenix Biergarten XXL

Borduurcafé
vr 22 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

De acht van Horst

Kermis

za 23 t/m di 26 juni
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Open repetitie

Proef de Streek
vr 22 juni 13.00 – 20.00 uur
Organisatie: Stichting Gewoën
Grubbevors
Locatie: Ursulinenpark

Open dag
za 23 juni 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Zelfoogsttuin de Vrije
Akker

Cd-presentatie Zugabe
za 23 juni 20.00 uur
Locatie: café De Vonkel

Open beachvolleybaltoernooi
24 juni 10.00 – 16.00 uur
Organisatie: VC Set Up
Locatie: zandstrand achter
‘t Brugeind

vr 22 juni 19.00 uur
Organisatie: Lopersgroep de
Peelrunners
Locatie: atletiekbaan
Kasteelpark Ter Horst

Grubbenvorst

Meerlo

Openbare repetitie
Zomerdarts Horst,
laatste avond
di 26 juni 20.00 uur
Locatie: café De Lange

do 21 juni 19.00 uur
Organisatie:
Vocalgroup Cantarello
Locatie: het Vlasven

Musical Happy Travel

Blues- rockweekend

wo 27 en do 28 juni 19.00
Org.: basisschool Meuleveld
Locatie: Gasthoes

vr 22 en za 23 juni 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Grote boerenmarkt
Zomeravondconcert

vr 22 juni 20.00 uur
Organisatie: Horster
Mannenkoor
Locatie: De Gortmeule

do 28 juni 18.30 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie van Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Reünie De Vlies
za 23 juni
Organisatie: R.I.P.-commissie
Locatie: De Vlies

Zomeravondconcert
ma 25 juni 19.15 uur
Organisatie: Pop-Kor’n en
Hoor’s
Locatie: Wilhelminaplein

za 23 en zo 24 juni
11.00 – 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Lottum

Meterik

za 23 juni 12.00–15.00 uur
Organisatie: Drums & Roses
Locatie: De Markt

zo 24 juni 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Hof van Meterik

Sla je slag-dag

Open dag en expositie

Sevenum

Wandelvierdaagse
do 21 t/m zo 24 juni
Organisatie: Jongerengilde

Open dag
zo 24 juni 15.00 – 17.00 uur
Organisatie: Jongerengilde
Locatie: Blokhut

Examenfeest
vr 22 juni 20.00 – 01.00 uur
Organisatie: VC Ieskald
Locatie: Vinkepas 11

Open dag erf en
landschap
zo 24 juni 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Bergerhof

Swolgen
Openluchtconcert
ma 25 juni
Organisatie: Fanfare
Vriendenkring
Locatie: zaal Wilhelmina

!

Tienray
Jeugddisco

za 23 juni
Locatie: OJC Gaellus

Open atelierdag

Afscheidsreceptie
juffen

Dorpsraadvergadering

za 23, zo 24 juni 12.00-17.00 uur
Locatie: Atelier Roza

do 28 juni 15.30 – 17.00 uur
Locatie: Onder de Wieken

di 26 juni 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BeURS’ DAY

DE UITVERKOOP
IS GESTART!
20%

KORTINGEN TOT 70%

70%

HORST

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

service 27
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts

11.00

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

Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

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

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

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Voor 50+ Vrouwen met talent
(Voor werk)

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Eindelijk tijd voor uzelf?

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

dinsdag
donderdag

Spoedgevallendienst
22 t/m 28 juni
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Aroldlaan 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

Of u wilt graag voor uzelf beginnen. Om u op weg te helpen, bent u
welkom op de MaakWerk-bijeenkomst!

Voor 50+ vrouwen die al langere tijd geen
betaald werk hebben gedaan

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Minder zorg voor ouders?

Maak werk van uzelf!

Swolgen
zondag
dinsdag

De kinderen de deur uit?

U denkt dan misschien aan een betaalde baan.

Melderslo

• U ontmoet andere 50+ vrouwen die betaald werk willen
• U krijgt advies van organisaties en ondernemingen uit de regio
• U krijgt bovendien een gratis kleur- en stijladvies!

Kom naar de MaakWerk-bijeenkomst op
woensdag 27 juni van 14.15 – 17.00 uur. (inloop vanaf 14.00uur)
Locatie: UWV WERKbedrijf Werkplein Venlo,
Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo.
De toegang is gratis.

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meld u nu aan via
www.maakwerkvanuzelf.nl.

Maak werk van uzelf! U staat er niet alleen voor.

Aanmelden bij voorkeur via www.maakwerkvanuzelf.nl of via de bijgevoegde bon
Ja, ik meld mij aan voor de MaakWerk-bijeenkomst in Venlo op woensdag 27 juni

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

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Naam: ................................................................................................................................................................

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

Adres: ...............................................................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: .....................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Graag opsturen in een envelop zonder postzegel naar: PCOB- t.a.v. W. Nijland, Antwoordnummer 2406, 8000 VB Zwolle
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Nieuws van

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

Yess! De Zomerspaarweken komen eraan!
Kom in de zomervakantie met je spaargeld naar de Rabobank
en maak kans op 2 gratis kaartjes voor de Efteling.
Gratis ijsje!
Sparen is leuk! Zet jij deze zomer E 10,of meer op je spaarrekening bij
Rabobank Maashorst? Dan krijg je van
ons een ijsbon als beloning. Deze bon
voor een gratis ijsje kun je inleveren bij
IJssalon Clevers in Grubbenvorst, Passi in
Horst of Lo-Solé in Sevenum. Bovendien
kun je meedoen aan de knutselwedstrijd
en maak je kans op 2 gratis kaartjes voor
de Efteling.
Wanneer
De Zomerspaarweken zijn van maandag
2 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2012
op onze kantoren in Horst, Grubbenvorst
en Sevenum.
Doe je ook mee aan de wedstrijd?
Als je je spaargeld hebt gestort, krijg je
het wedstrijdformulier mee naar huis. Je
kunt meedoen met de knutselwedstrijd
met het thema ‘Ontwerp jouw
Zomertuintje’. Lever jouw ontwerp
uiterlijk vrijdag 17 augustus 2012 in bij
een van onze kantoren.

Prijzen
Voor de prijsuitreiking hanteren we drie
leeftijdscategorieën: 4-5 jaar, 6-8 jaar en
9-12 jaar. Binnen elke leeftijdscategorie
reiken we vijf prijzen uit. Iedere prijswinnaar krijgt 2 gratis toegangskaartjes
voor de Efteling. De prijswinnaars van
deze wedstrijd maken we in de loop van
september bekend.
Publieksprijs
We reiken in elke leeftijdscategorie een
extra publieksprijs uit. Via onze website
www.rabobank.nl/maashorst kun je alle
ingeleverde ontwerpen bekijken. Van elk
ontwerp wordt een foto geplaatst. Je
kunt hier stemmen op jouw favoriete
ontwerp. Het ontwerp met de meeste
stemmen krijgt ook 2 kaartjes voor de
Efteling als publieksprijs. Dus kom in de
zomervakantie met je spaargeld naar de
Rabobank!
Sparen bij de Rabobank is een feest.
Dat is het idee.

Regel uw bankzaken
waar en wanneer u wilt!
Rabobank Maashorst vindt het vanzelfsprekend dat u snel een beroep kunt
doen op uw bank. Waar en wanneer u dat wilt. Daarom kunt u nu een groot
deel van uw bankzaken op een veilige manier direct, snel en online met
ons regelen.

Particuliere bankzaken
- Nieuwe pinpas
- Pinpas of creditcard blokkeren
- Schade melden
- Nieuwe Random Reader aanvragen
- Paslimiet tijdelijk ophogen

rp
Ont w e
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e
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Zakelijke bankzaken
- Sealbags aanvragen
- Bedrijfsgegevens wijzigen
- Nieuwe Wereldpas of CreditCard
- Rekening toevoegen/verwijderen
- Vreemde valuta bestellen

Wilt u snel inzicht in de mogelijkheden op het gebied van wonen? Maak dan nu
een afspraak voor een woonadviesgesprek. In de actieperiode 1 juni t/m 31 juli
2012 ontvangt u tevens per persoon een Floriade combi-ticket cadeau.
Eerlijk en deskundig advies!
Welke hypotheek het beste bij u past en
hoeveel u maximaal kunt lenen, is
afhankelijk van een groot aantal factoren.
Natuurlijk spelen uw inkomen en eventueel eigen kapitaal een grote rol. Maar
ook aspecten als opleiding, carrièrekansen en toekomstig pensioen kunnen
van belang zijn. Al die omstandigheden
kunnen alleen in een persoonlijk
adviesgesprek op hun waarde geschat
worden. Financieel adviseurs van
Rabobank Maashorst adviseren u op een
eerlijke en deskundige wijze op gebied
van de bovenstaande zaken.

Kijk voor meer informatie en de
actievoorwaarden op
www.rabobank.nl/maashorst

Probeer het zelf via www.rabobank.nl/direct

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

Floriade-tickets cadeau
bij woonadviesgesprek

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

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.

