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Wandelvierdaagse
De Wandelvierdaagse van Sevenum werd geplaagd door het weer, maar werd volgens de
organisatie toch met een goed gevoel afgesloten. De wandeltocht op donderdag werd in overleg
met de brandweer afgelast in verband met het dreigende noodweer. Ook het defilé werd
afgeblazen.

Op vrijdag werd er wel gestart bij
de voetbalvelden in Kronenberg. Na
een klein buitje in het begin, kwam de
zon door en kon de tocht door en rond

Toch woningen in Barbarabos
het bouwen naar behoefte ondersteunen en jongeren aanmoedigen om
in de kernen te blijven wonen, maar
lazen in alle kritische geluiden een
grote behoefte om het natuurschoon in
het Barbarabos te behouden. Essentie
sprak uit dat de locatie net als andere
locaties voor veel voor- en tegenstanders zorgde. “Het dorp is verdeeld, wij
moeten nu beslissen.”
D66 stemde tegen: “Als er zoveel
commotie is, moeten we er dan mee
doorgaan?” vroeg fractievoorzitter
Kemperman zich af. De SP-fractie was
“net zo verdeeld als Griendtsveen”,
aldus fractievoorzitter Van Baal. De

coalitie stemde echter in met de
plannen om met woningbouw in het
Barbarabos te starten, mits de natuurcompensatie goed geregeld werd.
Wethouder Litjens verzekerde dat
met de provincie een overeenkomst
over herplanting getekend wordt.
“Er komen allerlei mogelijkheden voor
beestjes en dergelijke in de omgeving”, zei hij. Litjens geeft aan dat de
gemeente snel wil bouwen op alle
drie de aangewezen locaties.
“Het is een afgewogen verhaal,
iedereen heeft een beetje buikpijn,
maar dit is de beste oplossing”, aldus
de wethouder.
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Maar liefst 42 bezwaren van bewoners en drie insprekers voor het burgerpodium leverde de bespreking voor het
bestemmingsplan aan de St. Barbarastraat in Griendtsveen op. Het dorp is sterk verdeeld over de nieuwe locatie voor
woningen. Een deel van het Barbarabos moet hiervoor wijken. De gemeenteraad stemde dinsdag in met de boskap.
Dhr. Baltussen sprak over een
‘belevingsbos’, zo oud als het dorp
zelf dat deel uitmaakt van het
aanzicht. Mevrouw Poels benadrukte
dat al eerder bos werd ingeleverd
voor nieuwbouw. Mevrouw Abels
sprak over de emotie die de inwoners
voelen bij de situatie. De authenticiteit
van het Peeldorp ligt volgens haar
onder andere in het bos. Het betoog
van de insprekers is tekenend voor de
situatie: de emoties lopen hoog op,
het dorp is in twee gelijke kampen
verdeeld.
De gemeenteraad begreep de
complexiteit van de situatie. Ze willen

de bossen van Kronenberg gewandeld
worden. (Foto: Ruud Slaats)
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Bejaardentehuis voor katten

Vervolg voorpagina

Camping en kattenpension ’t Rouweelse Veld in Kronenberg opent op zondag 1 juli een seniorenafdeling voor katten. Eigenaren Wietje (53) en Piet
(59) Selen hebben na een herindeling van het zes jaar oude pension, een ruimte gecreëerd waar bejaarde katten kunnen verblijven.
Toen kattenliefhebster Wietje zes
jaar geleden door haar nicht werd
aangesproken om een kattenpension
te openen, vond ze het meteen een
goed idee. Wietje en Piet bouwden
hun leegstaande varkensstal om tot
een pension. Hier kunnen katten naartoe gebracht worden als de baasjes
bijvoorbeeld op vakantie gaan, moeten
werken of in het ziekenhuis liggen.
“We hadden vaker ideeën over wat
we met deze stal moesten doen, maar
toen we dat idee hoorden, wisten we
dat het bij ons paste”, vertelt Wietje.
Het pension biedt plaats voor veertig

katten. De oudere katten verbleven
tot nu toe bij de jongere katten, maar
Wietje kwam er al snel achter dat het
niet werkte. “De oudere katten vinden
het niet fijn om in een groep te zitten
waar ook jongere katten zitten. Het
moet allemaal niet te druk worden. Ze
hebben ook meer verzorging nodig.
Zodoende hebben we de ruimte nu
anders ingedeeld, zodat we de katten
apart kunnen zetten”, legt ze uit.
De seniorenafdeling is niet alleen
voor katten die ouder dan twaalf jaar
zijn. “Er zijn ook mensen die een kat
hebben, maar bijvoorbeeld veertig uur

in de week werken of alleenstaand
zijn. Hierdoor is de kat heel veel alleen.
Dan is het voor de kat ook fijn dat ze
op de seniorenafdeling terecht kan,
want ze zijn het niet gewend dat er
mensen en andere katten lopen. Als de
thuissituatie heel rustig is, kunnen ze
in de seniorafdeling verblijven.”
Het kattenpension is niet alleen
in Horst aan de Maas bekend. “Katten
die hier naartoe komen, komen van
Eijsden tot Grou en van Gorinchem tot
Moskou. We hebben katten uit het hele
land en ook uit Duitsland”, vertelt Piet.
Door deze bekendheid in het hele land

is het vooral in de vakantieperiode erg
druk, maar tijdens deze periode staan
ze er niet alleen voor. “Ons buurmeisje
Lisa is vanaf het eerste moment dat
we open waren erg enthousiast. Ze
helpt in het hoogseizoen altijd mee.
Ze is een volleerde kracht”, vertelt
Wietje trots.
In de seniorenafdeling is plaats
voor maximaal tien katten. “Mocht
het een groot succes worden, dan
moeten de katten op de wachtlijst.
Vol is vol.” Voor meer informatie
over het seniorenpension, kijk op
www.rouweelseveld.nl

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.

Op zondag startte men vanaf het
Raadhuisplein. De wandelaars moesten lichte regen, maar ook stevige
regenbuien trotseren. Bij de familie
Billekens was er weer een goed
gevulde pauzeplaats ingericht. Van
hieruit werd de tocht voortgezet tot
aan de blokhut van het Jongerengilde
Sevenum.
Ook het defilé ging vanwege het
weer niet door. De vrolijke klanken
van joekskapel Labberjoeks die de
wandelaars in de sporthal stond op te
wachten maakte echter veel goed.
Burgemeester Kees van Rooij
kwam speciaal naar de blokhut
voor de uitreiking van de medailles,
omdat het jongerengilde dit jaar voor
de vijfde keer de Wandel4daagse
organiseerde. Per groep werden de
medailles uitgereikt. Helaas waren er
medailles tekort, maar deze worden zo
snel mogelijk bij de groepen bezorgd.
De organisatie wil alle sponsoren
en vrijwilligers, en natuurlijk ook de
wandelaars bedanken.

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

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?

Oproep mooiste vakantiefoto’s

Zomereditie HALLO
Horst aan de Maas
Vijf weken met ouders op vakantie naar Zuid-Frankrijk, met vriendinnen zwemmen bij de Kasteelse Bossen of een stevige wandeling maken
in een van de dorpen. Over een paar dagen begint de zomervakantie in
Horst aan de Maas.

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Op de pauzeplaats van de hondenclub werden oranje paprika’s, banaantjes en komkommers aangeboden.
Ook stond er voor de wandelaars een
kopje koffie of een bekertje limonade
klaar.
Op zaterdag werd er gestart bij
de brandweerkazerne in Sevenum.
Zaterdag was het prachtig wandelweer. Via diverse zandpaden kwamen
de wandelaars aan op de pauzeplaats
bij de gerestaureerde boerderij van
Jo Geurts. Van hieruit werd de tocht
voortgezet over het Groot Veld weer
terug naar de brandweerkazerne.

Stevige regenbuien
trotseren

Colofon

Commercieel adviseurs
Frank Erren
06 23 87 51 53
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Wandelvierdaagse

De komende zes weken vertellen
verschillende gastcolumnisten in
gratis nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas hun leukste vakantieanekdote of over hun leukste
vakantieplek in deze gemeente.
Daarnaast komen enkele
vakantiegangers aan het woord.
Hen wordt gevraagd wat ze van hun
verblijf in Noord-Limburg vinden,
hoe ze hier gekomen zijn en hoe ze
hun vakantie doorbrengen.

Gastcolumnisten
Ook belicht HALLO Horst aan
de Maas zes weken lang typische
vakantieberoepen. Terwijl in de
zomer de meeste mensen achterover
kunnen leunen, begint voor de
beoefenaars van deze beroepen de
drukte pas bij de eerste vakantiedag.

De komende zes weken wil
HALLO ook u, de lezers van het
nieuwsblad, de kans geven uw
mooiste vakantie-ervaringen te delen
met alle inwoners van de gemeente.

Deel je mooiste
vakantie-ervaringen
Leest u de HALLO in het
buitenland, ontspannen in het gras in
de achtertuin of tijdens een andere
manier om vakantie te vieren? Leg
het vast op een foto en stuur deze
naar redactie@hallohorstaandemaas.
nl De mooiste vakantiefoto’s
worden de komende weken in de
themapagina’s over vakantie in
HALLO geplaatst. Alle medewerkers
van HALLO Horst aan de Maas
wensen u een fijne zomer!

Ontspannen
gezichtsbehandeling
plus verzorgingskit
Loop over water
in de aquabubble
2 gangen-diner
met kletskoffie
voor twee personen

€69,90

€34,95
€15,00

€7,50
€57,00

€28,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Paul Driessen heeft
zijn draai gevonden
Paul Driessen trad in oktober 2011 aan als nieuwe wethouder in het College van B&W van Horst aan de Maas. In een
vraaggesprek met HALLO vertelt hij over ruim zeven maanden wethouderschap. “Ik heb een interessante en leuke baan.”

Het gaat goed met Paul Driessen.
Hij heeft zijn draai als wethouder in
Horst aan de Maas inmiddels gevonden. Na het plotselinge vertrek van
Freek Selen als wethouder, ontstond in
oktober 2011 een vacature. Essentie,
de partij waar Selen toe behoorde,
vond een opvolger in Paul Driessen
uit Meterik. “Ik werd van meet af
aan goed opgevangen; zowel door
het college als door de ambtenaren
op het gemeentehuis”, vertelt Paul
Driessen. “Ik kende het systeem vanuit
mijn ambtelijke ervaring, maar het
kostte mij wel enige tijd om bekend te
worden met de dossiers. Je springt als
het ware op een rijdende trein, waar

al behoorlijk snelheid in zit en die al
een behoorlijk traject heeft afgelegd.”
Driessen nam de portefeuille van Selen
over. “Daarin zaten onder meer economische zaken lokaal, volkshuisvesting,
integraal beheer van de openbare
ruimte, recreatie en toerisme en sport.
En niet te vergeten verkeer.”

To the point
Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven
houdt Driessen van een zakelijke
benadering. “Het is prettig als mensen
to the point zijn als bepaalde zaken
worden besproken en niet te veel
uitweiden of van het onderwerp
afwijken. Ik vind dat terug in de

KVW Horst voor KiKa
Kindervakantiewerk Horst (KVW) bestaat dit jaar 60 jaar en pakt dan
ook groots uit. Omdat Kindervakantiewerk niet alleen aan zichzelf denkt,
maar ook andere stichtingen en goede doelen wil steunen, hebben zij
besloten om dit jaar Stichting KiKa te steunen.
De eerste aftrap voor Stichting
KiKa werd zondag 24 juni gedaan.
Stefan, secretaris van KVW, heeft 10
kilometer gerend met de KiKa Run
en hierbij 175 euro opgehaald. Op

woensdag 4 juli zal het kindervakantiewerk in het centrum van Horst
spelletjes spelen met voorbijgangers,
tegen een kleine vergoeding voor
stichting KiKa. Iedereen is welkom.

partijvergaderingen, maar ook in de
gesprekken met betrokken ambtenaren
of dorpsraden”, aldus Driessen. De
grootste zorgen maakt hij momenteel
zich over de economische recessie en
de gevolgen ervan. “Het effect van
de bezuinigingen is nu echt voelbaar
en daar moeten wij als overheid
op inspelen. Mensen passen het
bestedingspatroon aan en iets extra´s
zit er voor velen even niet in. De
veranderingen in de zorgstructuur en
het stagneren van de huizenmarkt zijn
grote problemen, niet alleen landelijk
maar ook in Horst aan de Maas. Wij
proberen als college zoveel mogelijk in
te spelen op deze ontwikkelingen.”
Naast het wethouderschap geniet
Paul Driessen ook van zijn privéleven.
Hij woont op een landelijke locatie in
Meterik en heeft als hobby´s muziek,
fotografie en sport. “Ik ben altijd actief
met sport bezig geweest, maar door de
drukke werkzaamheden als wethouder kom ik daar nu te weinig aan toe.
Verder houd ik van goede muziek en
deel die passie graag met vrienden
en kennissen. Als zij mijn smaak niet
delen, leg ik uit waarom een artiest
een bepaalde noot speelt of een
bepaald woord gebruikt om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens. Het
gat over inleven. De meesten reageren
daar heel verrast en positief op. Met
fotografie probeer ik mensen een
ander beeld van hun eigen omgeving
te laten zien. Dat leidt vaak tot verrassende discussies. Tot slot nog een
filosofische overweging van Driessen.
“De jeugd heeft de toekomst, luidt
het aloude adagium. Daar wil ik van
maken: de jeugd creëert haar eigen
toekomst. Wij moeten ons daar als
ouderen minder zorgen over maken.
Ik heb ooit eens op een cursus een
foto gezien van een aantal jongeren
in de jaren zeventig. Ze hadden lang
haar, een kapotte spijkerbroek en een
versleten T-shirt. Aan de cursisten werd
gevraagd de toekomst van deze jongeren in te schatten. De meesten zagen
het heel somber in. Tot ze hoorden dat
het om onder anderen Bill Gates en
Steve Jobs ging. Kortom: oordeel niet
te snel, want in ieder mens schuilt wel
een talent.”

DE TWOPETJES Nieuwe trainer
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Horst aan de Maas kantelt
“Wij kantelen vandaag”, zei wethouder Birgit op de Laak tijdens de bijeenkomst op maandag 25 juni in
‘t Gasthoes in Horst. Per 1 juli gaat Horst aan de Maas van start met de nieuwe methodiek en organisatie van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De avond werd bezocht door ruim honderd actieve burgers,
professionals, gemeenteraadsleden en ambtenaren.

Woningen in Meterik
De gemeenteraad besloot dinsdagavond over het bestemmingsplan
aan de Peelheideweg in America. Zij stemde in met de verhuizing van
groenteteler Peter van Dijck vanuit de locatie op de Speulhofsbaan in
Meterik naar de locatie in park De Peelbergen.
Hoewel de meeste partijen
niet helemaal gelukkig zijn met de
nieuwe locatie, zien ze de noodzaak
van de verhuizing wel in. Alle partijen
waren het eens dat de huidige locatie, nabij het centrum van Meterik,
voor veel overlast zorgt en dat het
bedrijf daar weg moet. Verhuizing
zou onder andere leiden tot minder
vrachtverkeer door het dorp.
Van Dijcks bedrijf, dat nu op
drie verschillende plekken gevestigd is, wordt in z’n geheel naar de
Peelheideweg verplaatst. Dit was
volgens de gemeenteraad het minst
slechte alternatief.
De heer Van Rijkwick van de
Meterikse dorpsraad gaf tijdens het
burgerpodium aan blij te zijn met
de verhuisplannen, maar te vrezen
voor vestiging van een nieuw bedrijf
op de locatie waar Van Dijck nu

De presentatie was in handen van
programmamanager Frans Werter van
Gemeente Horst aan de Maas, maar
eerst nam wethouder Birgit op de Laak
nog even het woord en lichtte de voorgeschiedenis van de WMO toe, evenals
de huidige werkwijze. “Ik ga misschien
wel het saaiste verhaal van de avond
vertellen. Jullie verhalen zijn veel interessanter”, zei wethouder Op de Laak
in de richting van het publiek. “Op dit
moment zijn er 2.115 WMO-aanvragen
en de kosten voor de individuele voorzieningen bedragen nu 5 miljoen euro.
Het aantal aanvragen stijgt jaarlijks met
15 tot 20%. Op deze manier verwacht ik
over vijf jaar een verdubbeling van de
kosten. Dat klinkt niet als veel. Wel als ik
dat afzet tegen een totale begroting van
80 miljoen euro”, zei Op de Laak. “We
hebben de ambitie om de voorziening
op een hoog niveau te houden.”
Per 1 juli gaat de gemeente van
start met het zogenaamde ‘vraagverhelderingsgesprek’. Een persoonsgerichte benadering, waarbij niet
meteen de situatie ontstaat waarin de
burger vraagt en de gemeente ‘draait’.
Wanneer iemand zich met een vraag bij
de gemeente meldt, kan door middel
van goede vraagverheldering bekeken
worden of de gemeente moet draaien,
of dat de burger ondersteund moet

worden in het zelf draaien of dat zijn
netwerk gevraagd moet worden te
draaien.
Aan de hand van voorbeelden
en stellingen werd duidelijk wat de
gevolgen van het nieuwe beleid zijn.
Een vrijwilliger van De Zonnebloem uit
Swolgen zet zich actief in om mensen
aan hulpbehoevenden naar een zaal
te krijgen om gezamenlijk te eten. Een
oproep in het plaatselijk verenigingsblaadje kost 20 euro. De eerste keer
heeft de vrijwilliger de kosten zelf
betaald, de dorpsraad nam ook een
keer voor haar rekening. Aan de hand
van dit voorbeeld kwam de stelling: De
gemeente moet deze kosten betalen. De
zaal kwam met creatieve oplossingen,
zoals het gratis publiceren van informatie of sponsoring door leveranciers.
Ook de stelling ‘is zelfredzaamheid
een ander woord voor bezuinigingen’
leidt tot pittige discussies in de zaal.
“Het is belangrijk om jezelf te redden”,
zegt een vrouw in de zaal. “Voor de
Tweede Wereldoorlog redden mensen
zich prima. Hierna zijn ze steeds afhankelijker geworden”, merkt een ander op.
De stelling ‘een goede indicatiestelling
is essentieel voor een juiste WMOregeling’ roept een vervolgvraag op.
“Wat is eigenlijk de vraag achter deze
vraag”, zegt een mevrouw in de zaal.

De indiener geeft aan dat hij problemen
heeft met een indicatiestelling die niet
klopte met zijn behoefte naar voorzieningen. Een maatschappelijk werker van
Synthese komt eveneens aan het woord
en licht de verandering van de benaderingswijze toe. “Voorheen overlegden
wij in een team over wat wij dachten
dat deze hulpbehoevenden nodig heeft.
Nu komt deze zelf met oplossingen en
nemen wij deze mee in het overleg. Het
resultaat is dat mensen actiever gaan
meedenken.”
Annemie Craenmehr is raadslid van
Gemeente Horst aan de Maas en als
vrijwilliger betrokken bij diverse stichtingen, zoals bijvoorbeeld Bos Op Je Pad,
een toneelstuk waarbij met en zonder
een beperking succesvol met elkaar
samenwerken. “Het belang van kanteling is niet alleen voor WMO-gebruikers,
maar ook voor de 42.000 inwoners van
Horst aan de Maas. We moeten anders
gaan denken”, aldus Craenmehr. Op het
einde van de avond onthult Wethouder
Op de Laak een bord met daarop de
tekst: WIJ - Zo doen wij dat in Horst aan
de Maas. Ook werden er T-shirts uitgedeeld aan de actieve deelnemers van de
avond met daarop ‘Wij zijn gekanteld’.
Voordat de receptie begon, nodigde
de wethouder iedereen uit om buiten
samen op de foto te gaan.

vertrekt. De gemeenteraad stemde
hierop in met plannen om de locatie
op de Speulhofsbaan te saneren.
Wethouder Litjens gaf aan dat op
deze plek vijf kavels voor woningen
komen.
Hoewel de raad instemde met
de verhuizingsplannen, maakten een
aantal partijen wel kanttekeningen
bij de nieuwe locatie. De plek tussen
de bungalowparken van Center Parcs
zou te dicht bij toeristische bestemmingen liggen en er zou visuele
hinder ontstaan door de hoogte van
het gebouw. Litjens verzekerde dat
het bedrijf rekening zal houden met
eventuele hinder.
Een paragraaf over de mogelijkheid logies te bieden aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten werd, na
overleg met de raad, uit het bestemmingsplan geschrapt.

Getuigen gezocht
De politie Horst heeft woensdag 20 juni een schennispleger
aangehouden. De man vertoonde in de namiddag onzedelijk gedrag
op het kerkhof aan de Deken Creemersstraat in Horst.
“Na een klopjacht en supersnel
onderzoek van acht collega’s werd
een Horstenaar aangehouden”, laat
de politie weten. Zij kregen een melding binnen, waarop de acht agenten
snel ter plaatse gingen. Daar hebben
zij de omgeving uitgekamd. Kort
hierop werd een man aangehouden
die voldeed aan het signalement.

De politie is in verband met het
onderzoek op zoek naar getuigen.
Zij willen graag iedereen spreken die
tussen 16.00 en 16.30 uur aanwezig
was op het kerkhof.
Wie aanwezig was en mogelijk
andere personen gezien heeft, kan
contact opnemen met de politie in
Horst via 077 327 53 66.

Heftruck in beek
Een poging tot diefstal afgelopen weekend leidde tot een heftruck in de
sloot. De heftruck van de familie Cornelissen werd gestolen bij een bedrijf
aan de Genenberg in Broekhuizen, maar belandde in de beek.

Bezuinigingsplannen aangenomen
De Kadernota 2012 met bezuinigingsplannen voor de gemeente Horst aan de Maas is dinsdag tijdens de
raadsvergadering door de raad aangenomen. De SP was de enige partij die tegen de nota stemde.
De Kadernota zijn richtlijnen voor
de begroting die door het College van
B&W gemaakt dient te worden. De
gemeente kondigde al eerder aan fors
te moeten bezuinigen. De partijen
gingen met de meeste bezuinigingen
akkoord. De coalitie schoof echter
een paar punten naar voren in de
bespreking.
De coalitiepartijen CDA, PvdA-PK
en Essentie vonden het belangrijk
om in een periode waar veel van
de zelfredzaamheid van de burger
wordt gevraagd, ook hun waardering

te laten blijken. Hiervoor stelden ze
een amendement op de Kadernota
op, waarin staat dat de verenigingssubsidies jaarlijks met 1,5% verhoogd
worden. Daarnaast willen zij 125.000
euro budgetteren voor de aanpak en
onderhoud van accommodaties.
Ook wil de coalitie dat het college
in de begroting rekening houdt met
de financiering van het fietspad tussen Broekhuizen en Horst. De partijen
benadrukken dat er al te lang over
gepraat wordt, maar geen actie wordt
ondernomen. Ook de centrumplannen

van de drie grote kernen in Horst aan
de Maas krijgen prioriteit. De coalitie
stelde ook extra bezuinigingen voor.
Zij wilden onder andere besparen
op de raad en griffie, promotie van
evenementen, het Huis van de Sport,
de molen in Meterik, algemeen maatschappelijk werk en de dierenambulance. De situatie met de bibliotheken
wordt na de zomer besproken. Ook
de kosten voor de verbouwing van
het gemeentehuis en de aanpassing
van de klimaatsituatie moeten eerst
verduidelijkt worden, aldus de raad.

De heftruck is inmiddels uit de beek
verwijderd maar is flink beschadigd.
“Wij hadden de heftruck een nachtje
buiten laten staan. Dat doen we normaal nooit, maar omdat hij gebruikt
was voor afschutting van de wind bij
een barbecue en er nog een plastic
zeil aan vast zat, dachten we dat het
voor een keer wel zou kunnen”, vertelt
mevrouw Cornelissen.
Waarschijnlijk zijn meerdere personen op de heftruck afgekomen om er
een stukje mee te rijden. “Voorbij het
huis zijn ze vast komen te zitten en is
de heftruck in de sloot beland. Dat ding
is heel zwaar en kan alleen op de harde
weg. Waarschijnlijk zijn ze weggezakt”,

aldus de eigenaar. Bij de buren werden
ijzeren buizen, schoppen, stenen en
ander gereedschap weggehaald. “Ik
denk dat ze ‘m uit de beek hebben proberen te halen.” De familie werd zondagochtend nietsvermoedend opgebeld
door de buurman. De politie is komen
kijken, maar is vooralsnog op zoek naar
getuigen. De schade is groot. De heftruck rijdt nog, maar de hydrauliek van
de hefmast is verbogen; een schadepost
van een paar duizend euro. “Ze moeten
toch even bezig geweest zijn. Misschien
dat iemand wat gezien heeft”, aldus
mevrouw Cornelissen. Getuigen of mensen die iets gehoord hebben, kunnen
zich melden bij de politie.
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Is het gras bij uw buren groener?
dan nu snel naar...

www.mari.nl

De strijd van de kruiwagens
“Wat een goed initiatief, deze kennismaking met de omgeving. Nu weten jullie dat kippen niet aan de boom
groeien”, lacht wethouder Op de Laak. Omringd door een kleine honderd basisschoolleerlingen probeert de wethouder samen met Jan Jenniskens, bestuursvoorzitter van Dynamiek Scholengroep, de mooiste kruiwagens uit te kiezen.

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

www.aspsystems.nl
Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

Veertien kruiwagens staan op donderdagmiddag 21 juni op een rijtje op
het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis in Horst. De een nog kleurrijker
dan de ander. Bloemetjes, gras, aardbeien, melkpakken en vlinders: alles
is door de leerlingen gebruikt om hun
kruiwagen het mooist te versieren.
De wedstrijd Kruiwagens oppimpen maakt deel uit van het Boer Zoekt
School-project van Cultuurpad en
Mooiland Limburg. Meer dan 500 leerlingen maakten de afgelopen weken
kennis met het boerenleven. Ze bezochten onder andere boerderijen. “Wie
weet welk geluid een koe maakt? En

wat doet een kip?”, vraagt Jenniskens
de kinderen. Een kakafonie van geloei
en getok stijgt op.
De kinderen van diverse basisscholen uit de gemeente Horst aan de
Maas hebben in de klas een workshop
van Aniet Janssen van de Stal uit
Sevenum gevolgd, waar ze een houten
kruiwagen mochten oppimpen. De vijf
mooist opgepimpte kruiwagens krijgen
een plaats in het paviljoen van Grip
op Groen op de Floriade. Tenminste,
dat was de bedoeling. “Maar ze waren
allemaal zo fantastisch, ik ben diep
onder de indruk. Wij konden niet kiezen
en dus mogen er, na goed overleg met

de Floriade, zes kruiwagens winnen”,
vertelt Jenniskens de kinderen. “Maar
de kinderen die niet winnen, hebben
ook geluk. Zij kunnen iedere dag nog
naar hun mooie kruiwagens kijken”,
lacht hij. Na wat zenuwachtig gewiebel op de voorste rijen is het zover.
Wethouder Birgit op de Laak maakt de
winnaars bekend. De zes winnende
kruiwagens komen van basisscholen
De Dobbelsteen, Meuleveld, Onder de
Linde, De Peelhorst, De Brink en De
Kroevert. Gejuich klinkt, aan de andere
kant een sip gezichtje. “Maar wij kunnen onze kruiwagen nog het hele jaar
zien, hè juf?” klinkt het hoopvol.

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

OPEN HUIS

Chrit Schobbers vierde woensdag 25 juni zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer. Als speciale verrassing werd Chrit
per tandem naar school gebracht om vervolgens door alle leerlingen en leerkrachten in het zonnetje te worden gezet.
“Het was en is nog steeds mijn
eerste baan”, vertelt een trotse Chrit.
“Ik geniet nog elke dag van het onderwijzersvak en fiets fluitend naar mijn
werk.” Veertig jaar geleden begon Chrit
zijn loopbaan als onderwijzer aan basisschool De Brink in Melderslo. “Ik heb
nog les gegeven in het oude schoolgebouw, waar nu woningen van gemaakt
zijn. De afgelopen vier decennia heb ik
op De Brink liefst vier directeuren ‘versleten’. Ze zijn allemaal met pensioen
gegaan, dus dat zegt wel iets over de
school. In de loop van de jaren is er
wel veel veranderd in het onderwijs.
Gelukkig is nu bijvoorbeeld veel meer
aandacht voor de individuele leerling.
Verder biedt de automatisering, wat
toevallig ook een hobby van mij is,
zoveel meer mogelijkheden tijdens het
lesgeven. Als een leerling bijvoorbeeld
een vraag stelt over een verkeersbord
in zijn straat, kijk ik op het digitale
schoolbord even op Google Streetview
om te zien om wat voor verkeersbord
het gaat. Dat vind ik dus prachtig.”
Chrit Schobbers omschrijft zichzelf
als een onderwijzer die de leerlingen
veel structuur biedt en hen graag wijst
op hun verantwoordelijkheden binnen
de klas. “De grootste uitdaging was
een klas die aan het begin van het

Vraagprijs
e212.000,- v.o.n.
• Pertfect onderhouden
• In rustige straat
• 4 Slaapkamers
• Serre
• Grote berging
• Vaste trap
Ander tijdstip?
Bel dan 0478-852768

Onze prachtige

voorjaarscollectie
nu voor

HALVE
PRIJZEN*
SPECIALE AANBIEDINGEN

jacks v.a. € 20,00
blazers v.a. € 15,00
pantalons/rokken
v.a. € 10,00
schooljaar niet bepaald lekker draaide.
Door consequent te zijn en de kinderen
structuur en kaders te geven kon ik
aan het einde van het schooljaar de
klas vol vertrouwen overdragen aan
mijn collega.” Iedere schooldag gaat
Chrit vanuit Horst op de fiets naar zijn
werk. “In al die jaren is er één keer
een uitzondering geweest. Toen lag er
een dikke laag ijzel op straat en ben ik
op de schaats naar school gekomen”,
zegt hij lachend. “Ik fiets heel graag,
dus toen ik vanochtend met de tandem
naar school werd gebracht moest ik er
even aan wennen om de controle uit

handen te geven.” Voorlopig neemt
Chrit Schobbers nog geen afscheid van
de basisschool De Brink. “Als het goed
is, mag ik nog vier jaar en die ga ik
zeker vol maken. Ik geef nu les aan
kinderen waarvan de ouders ook bij
mij in de klas hebben gezeten. Of ik
het meemaak dat ik ook aan de kleinkinderen les ga geven, dat verwacht ik
niet”, zegt hij met een knipoog.
En dan mengt Chrit zich in het
feestgedruis op het schoolplein, waar
de leerlingen ter gelegenheid van zijn
jubileumfeest een spellenparcours
afleggen.

ZATERDAG 30 JUNI
(11.00-16.00 uur)

Van Hatzfeldtstraat 14
Meerlo

Chrit Schobbers viert jubileum

Veerig jaar op dezelfde school

011120023

•
•
•
•

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

gilets v.a. € 7,50
vesten/truien v.a. € 7,50
blouses/shirts v.a. € 7,50

Actie start 2 juli

gegeven
*tenzij anders aan

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan.

Geboren
21 juni 2012

Fenne

In het besef dat wij haar heel lang in ons midden mochten
hebben, zijn wij nu bedroefd dat onze lieve moeder, oma en
oud-oma van ons is heengegaan.

Martha Peeters - Schrammen

Op 24 juli 2012 is het 40 jaar geleden
dat onze medewerker

sinds 1991 weduwe van

de heer Jan Gubbels

Jan Peeters

* 15 augustus 1914
Horst,
Bemmel,
Horst,
Lottum,
Venray,

bij ons in dienst is getreden.
† 25 juni 2012

Jan en Door † Peeters-Dinjens, Jeanny van de Kar
Barbara † en Wim † De Leede-Peeters
Carool en Hay van Kuijck-Peeters
Henny en Jo Kurstjens-Peeters
Marijke en Jan Verhaag-Peeters

Wij nemen in familiekring afscheid van mam, oma en oud-oma.
Een speciaal woord van dank aan personeel en vrijwilligsters
van afdeling Vliedberg en Veldhof van verpleeghuis
Beukenrode voor hun goede zorgen.

U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij
Zalencentrum De Leste Geulde, Noordsingel 75 in Horst
van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Hoera een zoon

Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

Broertje van Jop
Roel en Yvonne
Driessen-Wagemans
Lochtstraat 11
5962 AJ Melderslo

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele bloemen
en kaarten die wij mochten
ontvangen op ons 50-jarig
huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Fon & Riet van Dooren-Peeters
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de steun in de vorm van
de vele kaarten en lieve woorden bij het overlijden van

Grad Verheijen
Het heeft ons kracht gegeven om verder te gaan.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
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.
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop veldboeketten op bestelling,
koffieboeketjes en zonnebloemen
à € 2,- per bos. Fam. Klomp, Nieuwe
Peeldijk 35 America. Tel. 077 464 13 80.
Voor groenteplanten, winterpreiplanten, aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.

Mariet Verheijen-Tielen
Kinderen en kleinkinderen
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
M
& ON GR
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Taoistische Verzorg. Praktijk
€ 5,- Gym, adem.oef, Tai Chi 2dyn
Xing’Yi’Quan 06 19 58 59 04.
Met de bus naar: Bospop Weert Appelhof Terschelling - Zwarte cross
-Solar Roermond - Kermis Dusseldorf
www.hetmaasdal.nl
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.
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
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.

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Gevonden digitaal fototoestel
op woensdag 20 juni op de
Venrayseweg in Horst ter hoogte van
Keijsers Interieur.
Tel. 077 707 42 88/06 45 17 87 86.
Weerbaarheidstraining voor kinderen
van groep 5 t/m 8! Oefenen van
omgaan met pestgedrag, je sterk
voelen en sterk durven doen! Meer
weten? zie www.zelfverzekerdkind.nl
Te koop nieuwe aardappelen!
Kellenaers, Bosstraat 63 Hegelsom.
Zelfbediening!
Hagen knippen en onderhoud van de
grotere tuinen. Tel. 06 27 13 23 58.
Te koop aangeboden leuke
starterswoning in Sevenum
www.molenberg20.nl
Tel: 06 25 40 51 37.
Praktijk Constance in Horst
Zijn uw voeten al zomerklaar?
De zomerpedicure als het meer luxe
mag zijn. Info: www.bijconstance.nl
Wie heeft mijn zwarte winterjas
meegenomen maandagavond op de
kermis in Hegelsom?
Zou het fijn vinden als ik deze terug
kreeg. Tel. 06 14 12 22 53.
Goedkoop dvd’s mee op vakantie.
Wij ruimen nu ex-verhuur dvd’s op:
5 stuks voor € 12,50 of 10 stuks voor
€ 20. OP=OP! Wij hebben ook
voordelige huurpakketten voor langere
perioden. Ster videotheek Horst,
Venloseweg 2, Horst. 077 398 78 55.
Te koop gevraagd stapelbed met
kinderbeveiliging (dus hekjes
eromheen). Eventueel met matrassen.
Tel: 06 25 07 15 30.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Lars

22 juni 2012

Hoera!

Dag en nacht bereikbaar

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

Venrayseweg 7a
5961 AC Horst

Derhalve bieden wij hem op vrijdag 6 juli a.s.
een receptie aan.

en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Venray, Beukenrode
Correspondentieadres: Wittenhorststraat 69
5961 XM Horst

Zusje van Lynn
Geert & Steffie Wismans

Onze meisjes/zusjes
zijn geboren
op 12 juni 2012

Eva & Nora
Roel Hendriks, Anita Philipsen
en Hanna
Dijkerheideweg 21
5961 NC Horst

Te koop zoete morellen.
Ook zelf plukken.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.
Wij zijn op zoek naar een hulp in de
huishouding voor 1 ochtend in de
week. Tel: 077 397 18 14.
Te koop: rode, witte en kruisbessen.
Tel. 0478 69 14 68.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘marktplaats’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.
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

Uw koffietafel
onze zorg

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 | 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Medisch Centrum Meerlo
een feit
Na een slepende voorgeschiedenis, die zijn oorsprong vindt in 2006, verwacht Medisch Centrum Meerlo in het
tweede kwartaal van 2013 haar deuren te openen. Wat eerst op een soap dreigde uit te lopen, lijkt nu een succesverhaal over kansen, begrip en doorzettingsvermogen te worden.

Het heeft heel wat voeten in
de aarde gehad, maar het staat nu
vast: het medisch centrum in Meerlo
komt er. In 2009 werd het plan voor
een Leefplein in Meerlo, waarin
onder meer een brede school, een
bibliotheek en een medisch cluster
onderdak zouden krijgen, om financiele redenen afgeblazen. Basisschool
Megelsheim werd verbouwd en de
bibliotheek werd in het schoolgebouw
ondergebracht. De overgebleven
initiatiefnemers, de apotheker, de
huisartsenpraktijk en de fysiotherapeut, wilden hun plannen voor een
medisch centrum toch gestalte geven
en gingen op zoek naar een nieuwe
locatie. Als gevolg van de herindeling, waarbij Meerlo tot Horst aan de
Maas ging behoren en Wanssum bij
Venray onderdak vond, kwam het
gemeentehuis Meerlo-Wanssum leeg
te staan. De initiatiefnemers klopten
aan bij Gemeente Horst aan de Maas
en de onderhandelingen over het pand
werden gestart.

Champagne bleef
in de koelkast
“We kregen een dossier met een
lange geschiedenis”, vertelt wethouder Leon Litjens. “De champagne

was in Meerlo al een paar keer bijna
ontkurkt, maar bleef uiteindelijk in
de koelkast liggen.” De onderhandelingen liepen vast op de verkoopprijs
van het pand. “We hebben vervolgens
een mediator in de arm genomen om
te bemiddelen tussen beide partijen.
Hij heeft door middel van spiegelen wederzijds begrip voor elkaars
standpunten bewerkstelligd, waarna
we weer om de tafel zijn gaan zitten”,
aldus Litjens. Deze onderhandelingen
resulteerden in een overeenkomstwaar beide partijen zich in konden
vinden. “Het was voor iedereen een
hele opluchting”, vertelt Linda Jonkers.
Zij is als apotheker direct betrokken bij
het nieuwe medisch centrum. “Vanaf
het tweede kwartaal 2013 kunnen wij
in Meerlo eerstelijnszorg bieden vanaf
één locatie. Dat is goed nieuws voor
mensen die in Meerlo en omgeving
wonen.”
De drie partijen die zich in het
medisch centrum gaan vestigen zijn
de apotheker, de huisartsenpraktijk
en twee fysiotherapeuten. “Daarmee
is het totale volume van het gebouw
voor bijna 40% ingevuld”, vertelt Linda
Jonkers. ”We zijn inmiddels in overleg
met meerdere partijen om verdere
invulling aan het gebouw te geven.
We gaan daarbij in eerste instantie uit

van instellingen die zorggerelateerd
zijn. Maar er zijn in het pand natuurlijk
ook mogelijkheden te creëren voor bijvoorbeeld een dienstverlenend bedrijf
in een andere sector.” Het pand in het
centrum van Meerlo wordt vooral van
binnen grondig verbouwd. Daarmee
is een investering van bijna 1 miljoen
euro gemoeid. “Er wordt vooral
geïnvesteerd in de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem in het
pand”, vertelt Litjens. “Daarnaast krijgt
het gebouw aan de buitenzijde een
bescheiden opfrisbeurt. We investeren als gemeente in het pand met de
bedoeling het in een later stadium te
verkopen.”

In gesprek met
meerdere partijen
Henk Ulder, voorzitter van de
dorpsraad is ook blij met de ontwikkelingen in Meerlo. “Het medisch centrum is een verrijking voor het dorp.
We verwachten dat het een aanzuigende werking heeft op ondernemers,
die in het dorp willen investeren. Maar
vooral de inwoners van het dorp en
de omliggende dorpen zijn gebaat bij
de komst van het centrum. En aan de
jarenlang voortslepende soap komt nu
eindelijk een einde.”
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Derde inbraak
Spar Melderslo
In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 juni om 03.30 uur braken
drie jongemannen in bij de Spar aan de Vlasvenstraat in Melderslo. Dit is
de derde keer dat er bij de supermarkt wordt ingebroken. Eigenaar John
Janssen is aangeslagen.
“Om 03.30 uur kreeg ik een alarmmelding. En we hebben camerabeelden. Daarom weten we precies hoe
laat er is ingebroken”, vertelt Janssen.
“De beelden zijn goed, je kunt de
daders bijna recht in de ogen kijken.
De politie is er druk mee aan de slag.”
Na de vorige inbraak heeft Janssen de
camera’s opgehangen. De inbrekers
hebben een stoeptegel meegenomen
vanaf het basisschoolterrein aan de
Lochtstraat in Melderslo. Daarmee
hebben ze op de ruit ingeslagen totdat
deze het begaf. “Ze zijn naar de sigarettenkast gegaan. Openbreken gaat
niet meer bij zo’n kasten. Na ongeveer
20 seconden rammen met de stoeptegel hebben ze het raam verbrijzeld.
Ze hebben de kast opengereten en
vanalles aan de kant gegooid.”
De inbrekers hebben alleen
sigaretten buitgemaakt. Volgens
Janssen ligt er vrij weinig geld in de
supermarkt. “Iedereen pint tegenwoordig. Maar ze waren deze keer
ook niet op geld uit. Hebben alleen
sigaretten meegenomen.” De daders
stopten de sigaretten in een dekbedovertrek, waarna ze de buit meenamen. “Binnen drie minuten stonden

ze buiten. Dat is nog best lang voor
een inbraak.”De schade is groot, en
Janssen is erg aangeslagen. “Dit noemen ze ondernemersrisico. Gisteren
was ik helemaal verdoofd. Vandaag
dringt het pas echt door. Ik voel me
machteloos. En heel erg boos. Je
vraagt je af waar je het nog voor doet.
Na één keer denk je, oké. Maar na
drie keer begin je na te denken: wat
is het volgende?” De politie heeft een
buurtonderzoek gedaan en onderzoekt
een melding die zij eerder die dag kregen van een verdachte auto. Getuigen
zijn echter nog altijd welkom. Eén van
de daders is ongeveer 1.75 meter en
heeft een slank postuur. Een dader
was tussen de 1.60 en 1.70 meter. De
derde inbreker was fors gebouwd en
1.80 meter. Een van de mannen droeg
een bivakmuts. Of deze personen ook
verantwoordelijk zijn voor eerdere
inbraken is nog niet duidelijk. Wie in
de nacht van maandag 25 op dinsdag
26 juni tussen 03.00 en 04.00 uur de
drie jongemannen in de buurt van de
supermarkt of de Lochtstraat en de Mr.
Nellenstraat in Melderslo heeft gezien,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie.

Bouten als
lijstduwer PvdA
De Partij van de Arbeid presenteerde donderdag 21 juni haar
concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12
september. De landelijke lijst met kandidaten wordt aangevuld met vijf
regionale kandidaten. De PvdA droeg ook Lottumer Roy Bouten voor.
“Ik zal niet onder stoelen of
banken steken dat ik trots ben dat het
gewest Limburg mij als een van deze
vijf voor heeft gedragen en ik heb dan
ook vol overtuiging ja gezegd”, laat
het raadslid van Horst aan de Maas
weten. Bouten is de enige kandidaat
uit Noord-Limburg voor de PvdA en zal
op plaats 75 op de lijst als lijstduwer
fungeren. “Ik ben er trots op dat de
Partij van de Arbeid me de kans geeft

om een bijdrage te leveren aan deze
voor onze toekomst belangrijke verkiezingen en ik ga er alles aan doen
om dat vertrouwen te belonen. Wat de
uitkomst ook is, deze plek geeft mij de
verplichting en verantwoordelijkheid
om me vier jaar lang gigantisch in te
gaan zetten voor iedereen die samen
met mij en met ons voor dit sterkere
en socialere Nederland wil gaan”,
aldus Bouten op zijn weblog.
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Vierde Uncle Ted’s Barn Shoot
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De leden van SV Davy Crockett uit Meterik organiseerden zaterdag 23 en zondag 24 juni voor de 26e keer de
historische achterlaadwedstrijd, ook wel bekend als de 4th Uncle Ted’s Barnshoot.
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Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45
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In de shootout-klasse waar vanaf
drie verschillende plekken twintig
verschillende doelen geraakt moesten worden won hij ook: Hangover
Ronnie wist dit in ruim 32 seconden te
realiseren. De organiserende vereniging
deed het in deze klasse erg goed: de
eerste drie plaatsen werden bezet door
leden van SV Davy Crockett: tweede
werd Mark Grasshopper Peelen en
derde Marcel Westcoast Jack Bos.
In de klasse coachgun, dit zijn
wapens waarmee onder andere de
koetsiers van de befaamde Wells Fargo
postkoetsen de inhoud van de postkoets verdedigden, werd Ramon Oost
eerste in een tijd van 13,54 seconden.
Fred Deelen werd hier tweede en
Marco Looij derde.
In de klasse enkelschots geweer

wist Don Wolfs de stopwatch na zeven
doelen stil te zetten op 25.56 seconden. Dat de oude zwartkruitrevolvers
het nog steeds goed doen liet Marco
Looij zien: de stopwatch gaf precies
4 seconden aan. Met deze oude
wapens kan ook zuiver geschoten
worden. In de precisieklassen was de
eerste plaats bij de achterlaadwapens
voor Toon Niels: hij scoorde 94 van
maximaal 100 punten. Bij de revolvers was het John Slotboom die met 87
punten de eerste prijs won.
De naam van de wedstrijd is
afgeleid van Theo Vossen, oprichter
van de vereniging en promotor van het
zwartkruitschieten. Hij stond bekend
als Uncle Ted. De vereniging heeft een
paar weken geleden afscheid van hun
oprichter moeten nemen.

IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 1 juli voor kinderen en hun (groot-)ouders een speurtocht door
Kasteelpark Ter Horst in Horst. De tocht start 13.30 uur en eindigt om 15.00 uur bij het Zoemhukske.
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Om 09.15 uur zaterdagochtend
klonk het eerste schot van de precisieseries. Omdat elf banen werden
gebruikt, konden alle series voor de
middag verschoten worden. Daarna
werd de baan aangepast voor de
houtblokkenwedstrijden. Hierbij moet
in een zo kort mogelijke tijd een aantal
houtblokken worden omgeschoten.
In vier van de zes disciplines die
werden verschoten werden de beste
scores op zondag behaald. Een van de
schutters wist met twee eerste plaatsen aan de haal te gaan: ondanks zijn
bijnaam, Hangover Ronnie, kon hij het
gouden eremetaal en de waardeprijs
ophalen voor de snelste serie in de
klasse repeteergeweer. Hier wist hij de
tien doelen in minder dan 16 seconden
te raken.

Speurtocht door de natuur
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Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

Win GRATIS kaarten
voor Aardbeienland

*

* alleen bij PLUS Lucassen in Horst

Tijdens de speurtocht krijgen
de kinderen allerlei opdrachten die
hen dichter bij de plaatselijke natuur
brengen. Zo werpen ze een blik op de
planten die in volle bloei staan en kun-

nen ze de oudere vogels samen met
hun jongen observeren. Als de kinderen
alle opdrachten succesvol hebben
uitgevoerd, wacht er na afloop in het
Zoemhukske een verrassing.

Aan de speurtocht zijn geen kosten
verbonden.
Voor meer informatie bel Jac
Neessen op 077 366 25 01 of op
06 10 54 73 52.

Avondwandeling Broekhuizenvorst
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 4 juli een avondwandeling door Broekhuizenvorst. De wandeling voert door de oude dorpskern en staat onder leiding van de heren Derikx en Jenniskens van Stichting
Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst.

Hoe kan je winnen?
• Koop 3 producten aardappels, groente en/of fruit.
• Schrijf je naam- en adresgegevens
op de achterzijde van de kassabon.
• Gooi je kassabon in de inzamelbox
winkel

Broekhuizenvorst maakt sinds
2001 deel uit van de gemeente Horst
aan de Maas en daarvoor van de
gemeente Broekhuizen. Het heeft
ongeveer 1.150 inwoners. Het dorp
was onderdeel van het ambt Kessel,
dat van de Hertog van Gelre en vanaf
1543 van de Spaanse koning was.
De heerlijkheid zelf vormde
bestuurlijk één geheel met Swolgen
en had een gezamenlijke schepenbank onder voorzitterschap van de
ambtman van Kessel. In 1814 werd

Broekhuizenvorst onderdeel van het
Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens
de Belgische onafhankelijkheidsstrijd
in 1830 sloot het zich aan bij België.
Bij het vredesverdrag van Londen in
1839 kwam het bij de Duitse Bond.
Die werd in 1866 verlaten. Sindsdien
ligt Broekhuizenvorst definitief in
Nederland.
In het zuidwesten van het dorp
ligt het (voormalige) kasteel De Kolck,
tegenwoordig een boerderij in U-vorm
met gracht en ophaalbrug. Met name in

de Kerkstraat ligt een aantal panden
uit de negentiende eeuw die als
rijksmonument geregistreerd staan.
Na afloop van de wandeling
van ongeveer een uur, kan men de
dorpskerk bezichtigen: de kerk van
de Allerheiligste Naam van Jezus.
Deelname aan de wandeling is
gratis en aanmelding is niet nodig.
Verzamelpunt is de parkeerplaats bij
de kerk. De rondleiding begint om
19.30 uur.
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Sponsoring veertig rolstoelen

Wandeltocht
Vrienden van Sevenheym
Zo wisselvallig als het weer zo standvastig is de deelname van de bewoners van verzorgingshuis Sevenheym
in Sevenum aan de jaarlijkse wandeltocht door de omgeving. Koud, guur weer en veel wind deed de
organisatie besluiten om de tocht in te korten. Toch konden 58 deelnemers en hun begeleiders genieten van
de wandeling.

Meterikse Ommetjes
ofﬁcieel geopend
Op zaterdag 23 juni werden de twee Ommetjes van Meterik officieel
geopend door wethouder Ger van Rensch van Gemeente Horst aan de Maas
en Ton Hendriks uit Meterik, die afgelopen maand als ‘professionele’
wandelaar een voetreis naar Santiago de Compostella heeft volbracht.

Ton Hendriks (links) en Ger van Rensch
van Gemeente Horst aan de Maas (rechts).

De vele vrijwilligers, familie en
vrienden van inwoners van verzorgingshuis Sevenheym maken het mogelijk
dat zo’n trip een activiteit is waar naar
uitgekeken wordt. Ook de sponsor, firma
Kersten uit Roermond, die zorgt voor de
bezorging en de sponsoring van veertig
rolstoelen draagt hieraan bij.

De organisatie van de tocht is in
handen van Stichting Vrienden van
Sevenheym. “Zonder al die ondersteuning kunnen wij dit niet doen. Het
geeft niet alleen de deelnemers voldoening maar ieder die een handje heeft
geholpen krijgt een warm gevoel”,
aldus de organisatie.

De volgende activiteit wordt een
tuinfeest in september. De stichting
hoopt een markt te organiseren
met lokale producten, hebbedingetjes, hapjes en een Crafty-markt.
Gekwalificeerde kunstenaars en handwerkslieden tonen hun ambachtelijk
geproduceerde spullen.

Bijna twee jaren van voorbereiding
gingen vooraf aan de opening. Enkele
leden van de dorpsraad hebben met
enthousiaste vrijwilligers, als werkgroep, veel werk verzet om de ommetjes voor elkaar te krijgen.
De routes werden eerst op papier
gezet aan de hand van kaarten. Daarna
liep de werkgroep de route vele malen
zelf en paste ze hier en daar aan. Ook
omschreven ze interessante punten
voor de informatiebordjes en de
bewegwijzeringspijlen.

Middels een prijs van onder andere
de Provincie is het geheel ook in financieel opzicht een succes geworden. Er is
door de bewoners van Meterik al veel
gebruik gemaakt van deze Ommetjes,
gezien de reacties en verbeterpunten
die al werden aangeleverd. Deze zijn
ook al aangebracht.
Met het plaatsen van een informatiebord op het kerkplein in Meterik is
het project voor de werkgroep afgesloten. (Foto: Brian Jones)

TERRASZONWERINGS-ACTIE:
ACTIE BUITENZONWERING:

Vanaf nu stroom GRATIS!

E 250
250,korting
of E
retour
EURO
korting
of350,350,- EURO
voor uw oude scherm!

Zonnepanelen met subsidie

retour
voor uw oude scherm!
Vraag naar de voorwaarden!

Bij Colors@Home vindt u alles onder één dak. Van verf en behang
tot vloer- en raamdecoratie, gordijnen en buitenzonwering. Ook
vindt u bij ons horsystemen, rolluiken, kunststof kozijnen, afdaken
en kunststof buitenvlonders. En dat alles met het advies van twee
eigentijdse binnenhuisarchitecten. Kom snel naar de winkel!
vloeren | raamdecoratie | buitenzonwering | kunststof kozijnen | afdaken | rolluiken | horsystemen

wordt binnenkort:

gratis advies van onze
binnenhuisarchitecten,
ook bij u thuis!
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Expeditiestraat 4 | 5961 PX Horst
Telefoon (077) 396 17 77
E-mail info@gebrwijnhoven.nl
Website www.gebrwijnhoven.nl

Chablis, Pascal Bouchard

Als geen ander weet Pascal Bouchard druiven, bodem en
verschillende wijngaarden tot een perfecte harmonie te
smeden. Het resultaat is een bijzonder fraaie Chablis 100%
Chardonnay met alle kenmerken
Speciale actieprijs
van een topwijn; mineralig, zuiver
Per
fles
en rijk geschakeerd.

E 10,95

Warsteiner
24X30CL

E 10,95

Ideale combinatie met vis of als aperitief.

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
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Partners voor de inwoners van Meterik
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken
en zich dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de
inwoners van een dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving. HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas.
Deze week de laatste aflevering: Meterik.

maar wel adviseur. Hij zegt: “We
bekijken samen met de mensen wat
we voor elkaar kunnen krijgen.
Meterik is van oudsher een hechte
gemeenschap waar iedereen elkaar
kent. Daardoor weet je wat er speelt.”
De leden van de raad zetten zich actief
in voor het dorp. “Letterlijk, want we
hebben met een groep Meterikkers
eigenhandig de schop in de hand
genomen om de afzetting bij de
zandberg in de Schadijkse Bossen
veiliger te maken voor spelende
kinderen”, vertelt raadslid Jeu Tacken.
“Verder hebben we meegewerkt aan
het pleintje achter de kerk en ons
nieuwste wapenfeit zijn de Ommetjes,
die afgelopen zaterdag zijn geopend.”

Bouwen in fasen

Mat van Rijswick, Ton Hendriks, Karin Reijnders, Sjaak Jenniskens, Tjeu Tacken,
Elbert Joosten, Frans Janssen, Paul de Koning, Martin van den Homberg
“Een gezellige club”, zo typeert
Mat van Rijswick de dorpsraad van
Meterik. “De raad bestaat uit acht

leden, waarvan één vrouw. Maar we
zouden graag nog meer vrouwelijke
leden willen.” De Meterikse dorpsraad

is in 1973 opgericht en ziet zichzelf als
partner voor de inwoners van het dorp.
Elbert Joosten is geen lid van de raad

Een gevoelig punt is het zwaar
verkeer dat dagelijks door Meterik
komt. “In het verleden is er gesproken om een verbindingsweg tussen de Stationsstraat in Horst en
de Middenpeelweg aan te leggen.
Hierdoor zou het zware verkeer
door het centrum van ons dorp sterk
verminderd worden. Helaas is er geen
geld voor de uitvoering van het plan”,
aldus Van Rijswick. “Maar de verkeersremmende maatregelen in het
centrum werken gelukkig wel”, zegt
Jeu Tacken ter aanvulling. Er wordt ook
gebouwd in Meterik. “In alle dorpen
zie je dat er behoefte is aan nieuwe
woningen, vooral voor jongeren en
ouderen. Bij de totstandkoming van

Welkomsttuintjes in America
Op initiatief van de dorpsraad America legden Henry Mulders en Tom Jacobs van Erica Tuinen afgelopen week
zo’n 20 welkomsttuintjes aan rondom de kompoorten van America. Hierbij kregen zij in diverse straten hulp van
buurtbewoners die ook aanboden de ‘tuintjes’ mee te onderhouden.
Marco Hesp, voorzitter van de
dorpsraad America: “We speelden al
heel lang met het idee om de inwoners en bezoekers op een stijlvolle
manier te ontvangen in America.
Sinds 2006 staan de welkomstpoorten
op de agenda van onze dorpsraad.
Het project bestond uit twee delen,
namelijk het vervaardigen van welkomstborden en het aanleggen van
groen rondom de komborden.”
In november 2011 werden de borden met ‘America, dát stiët’ en ‘hoije
wah’ al onthuld door de bandleden
van Rowwen Hèze. De dorpsraad
kreeg later toestemming om ook het
groen aan te leggen. De zoektocht
naar voldoende financiële middelen

kon beginnen. “Een groot gedeelte
financieren we vanuit onze prioriteitsgelden. De gemeente draagt ook een
deel bij vanuit het ‘Floriadepotje’ en
we zijn erg blij dat ook Wonen Limburg
ons een flinke bijdrage heeft kunnen
geven vanuit hun leefbaarheidsfonds”,
aldus Hesp.
Voor de welkomsttuintjes werd
gekozen voor typisch Americaanse
beplanting: de paarsrode heideplant
Erica Carnea en het Pijpestrootje. Bij
de grotere invalswegen van America is
gekozen om de planten in een border
te plaatsen. “Ook de kleinere wegen
wilden we niet onthouden van deze
tuintjes, maar het was financieel niet
mogelijk dit ook in een border te

plaatsen”, aldus de voorzitter.
De werkzaamheden aan de
Nieuwe Peeldijk moeten nog gedaan
worden. Hier moet wat meer grondwerk verricht worden en zijn er nog
binnenkort werkzaamheden aan
het belendend perceel. Marco Hesp:
“Hiermee is het welkomstproject van
de dorpsraad afgerond, maar eigenlijk ook weer niet. Want naast het
aanleggen moet er ook onderhoud
gepleegd worden. Gelukkig hebben
we voor iedere straat bewoners bereid
gevonden om door het jaar heen wat
onderhoud te verrichten, met name
het onkruid verwijderen. Erica Tuinen
houdt, net als de gemeente, een oogje
in het zeil.”

het Bondserf hebben wij als dorpsraad
aangegeven dat bij de mix van de
te bouwen woningen rekening werd
gehouden met de wensen van de
Meterikkers. En dat is gebeurd”, vertelt
Mat van Rijswick. “Het bouwproject aan de Schadijkerweg komt nu
ook van de grond. Er wordt in fasen
gebouwd, om meer spreiding te krijgen voor de toekomst. De rondweg in
het project is inmiddels gerealiseerd.”

Dorpsraad is trots
op MFC
Meterik grenst direct aan Horst.
“Dat heeft gevolgen voor de voorzieningen in het dorp”, vertelt
Elbert Joosten. “Een servicewinkel
is hier overbodig, omdat de meeste
Meterikkers boodschappen doen in
Horst. Maar voor een stukje worst of
een brood kun je wel bij de plaatselijke winkeliers of op de weekmarkt
terecht.” De leden van de dorpsraad
zijn vooral trots op de multifunctionele
voorziening in Meterik. “We hebben in
een dorp met 550 gezinnen een zeer
levendig verenigingsleven. Een goed
MFC was daarom bittere noodzaak en
Meterik is een van de eerste dorpen van Horst aan de Maas, die een
dergelijke voorziening op eigen kracht
van de grond heeft gekregen”, aldus
van Rijswick. “En verder zijn we trots
op onze dorpskrant, waarvoor steeds
meer dorpelingen hun eigen artikelen
inleveren.”
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Starters
in de regio
Adiuto
Ritueelbegeleiding

winkel&bedrijf 11

Nieuwe salon in Melderslo opent
Dames- en herenkapsalon Studio 4Hair in Melderslo opent haar deuren vanaf juli. Naast kapsalon biedt Studio
4Hair ook schoonheidsbehandelingen en visagie. Op 1 juli is er een open dag, waar iedereen een kijkje mag komen
nemen.

Bedrijf:

Adiuto
Ritueelbegeleiding
Eigenaar: Lucie Geurts-Saris
Adres:
Julianastraat 32
Plaats:
Horst
Telefoon: 06 41 12 18 58
E-mail:
info@AdiutoHorst.nl
Website: www.AdiutoHorst.nl
Sector:
Dienstverlening
Start:
januari 2012
Activiteiten
Adiuto Ritueelbegeleiding is
een eenmanszaak. Adiuto
ondersteunt families bij het
vormgeven van een passende
afscheidsviering. Wanneer een
familielid of vriend is gestorven
is het van groot belang om op
een passende manier afscheid
te nemen. Dit is een eerste stap
in de rouwverwerking. Adiuto
Ritueelbegeleiding neemt alle
tijd om samen met de nabestaanden een dienst vorm te
geven die past bij henzelf en bij
de overledene. De wensen van
de nabestaanden staan hierbij
centraal. Wanneer nabestaanden het prettig vinden, helpt
Adiuto Ritueelbegeleiding ook
bij de tekst voor op het gedachtenisprentje.
Doelgroep
Meestal komen nabestaanden met Adiuto in contact door
bemiddeling via een uitvaartondernemer. Rechtstreeks
contact opnemen mag natuurlijk ook.
Onderscheidend vermogen
Adiuto Ritueelbegeleding
heeft een persoonlijke insteek.
Iedere afscheidsviering is
maatwerk, afgestemd op de
familie die afscheid neemt.
Indien gewenst kan door Adiuto
Ritueelbegeleiding een
afscheidsplechtigheid ook in
het Horster dialect verzorgd
worden.

Eigenaresse Ellie Thijssen heeft de
afgelopen jaren hard gewerkt voor de
salon. Het idee ontstond al tijdens haar
opleiding: “Mijn echte droom was altijd

om een gezellige kapsalon te runnen
waar mensen professioneel maar op
een gezellige en ongedwongen manier
geholpen worden.”

deze week do vr za

Expositie Cyril Le Van

Petit pain
3+1
GRATIS

Op zaterdag 30 juni gaat er weer een nieuwe expositie van start bij
galerie Judy Straten in Horst. Om 13.00 uur is de officiële opening van de
expositie van Cyril Le Van. De expositie van installaties en objecten is tot
en met 2 september te bezichtigen.
Le Van begon op jonge leeftijd
met tekenen en schilderen. Hij wordt
beïnvloed door kunstenaars als
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring
en Robert Rauschenberg. Ken Loach,
Bertrand Tavenier en de gebroeders
Dardenne zijn zijn voorbeelden vanuit
de filmwereld. Le Van groeit op in
de Parijse voorsteden. De verslechtering van stedelijke architectuur
voedt zijn gedachten; het idee dat de
kunstenaar niet moet proberen om
het dagelijkse te verheerlijken, maar
zich bezig moet houden met de vraag
over het geweld van de relatie tussen
samenleving en individu.

De sociale, economische en culturele uitsluiting is zijn experimenteel
werkgebied geworden. Zijn gedachten
hebben de vertaalslag gekregen in
de reproductie van symbolen, zoals
matrassen als opvangcentra voor daklozen, restaurantjes als cateringplaats
en een wasserette als een plaats van
gezondheid. Deze symbolen zijn het
onderwerp in zijn installaties, meestal
levensgrote sculpturen gemaakt van
bedrukte vellen, geknipt, genaaid
of geniet en opgevuld met polyurethaanschuim. In de tweede ruimte
van de galerie worden werken van
kunstenaars van de galerie getoond.

Stemming Centraal Bureau voor de Statistiek

Toekomst groot vraagteken
Het consumentenvertrouwen is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gedaald. De stemming
onder consumenten is in de maand juni verder verslechterd. Deze verslechtering evenaart het historisch dieptepunt
van juli 2003. In de gemeente Horst aan de Maas is de stemming niet veel beter.
Volgens het CBS zijn consumenten
vooral pessimistischer over de economische situatie in de komende twaalf
maanden. “Mijn vertrouwen in de
economie wordt minder. De werkgelegenheid gaat achteruit en alles wordt
duurder”, vertelt Hans Litjens (51) uit
Horst. Ook een 49-jarige vrouw uit
Grubbenvorst heeft af en toe niet veel
vertrouwen meer. “Het blijft altijd een
moeilijke vraag. Soms heb ik wel vertrouwen en soms weer niet.”
Deze gedachte geldt echter niet
voor iedereen. “Eerlijk gezegd maak ik
me niet zo druk. Ik heb niet meer zo’n

Na haar opleiding heeft Ellie nog
verschillende cursussen gevolgd en
heeft ze een tijdje op de Nederlandse
Antillen gewerkt. “Na veel ervaringen

lange toekomst, de jongeren wel. Mijn
financiële situatie verandert waarschijnlijk toch niet meer. Zo lang ik mijn
pensioen krijg, ben ik tevreden”, zegt
een 75-jarige vrouw uit Horst.
Het oordeel over de vraag of de
tijd gunstig is voor het doen van grote
aankopen bleef hetzelfde als in eerdere
peilingen. De meesten letten hiermee
toch op in deze onzekere tijd. “Je weet
niet wat er gaat gebeuren”, zegt een
26-jarige vrouw uit Melderslo. Een
54-jarige man uit Grubbenvorst vindt
dat in deze tijd het behouden van een
baan onzeker is. “Ik wil een buffer

overhouden voor als er echt rare dingen
gebeuren.”
Het vertrouwen in de eigen financiële situatie blijft volgens het CBS de
komende twaalf maanden onverminderd laag. De meeste mensen uit Horst
aan de Maas hebben wel vertrouwen in
hun eigen financiële situatie, in tegenstelling tot de uitkomst van het CBS.
“We hebben het goed in de hand. We
weten precies wat we doen”, vertelt de
54-jarige man uit Grubbenvorst. Maar
voor anderen, zoals Hans Litjens, is de
toekomst een “groot vraagteken.”

in verschillende salons heb ik een idee
gecreëerd voor mezelf dat ik graag
werkelijkheid wilde maken.”
Deze rugzak vol ervaring heeft
ervoor gezorgd dat Ellie op de hoogte
is van de laatste trends, en zelf trends
kan zetten. Door cursussen te bezoeken
wil Ellie up-to-date blijven over de
laatste hippe looks. “Iedereen kan bij
mij terecht voor een nieuwe look, maar
ook het gewenste vertrouwde kapsel
kan door mij bijgewerkt worden”,
verteld ze enthousiast. “De salon is te
vinden naast de Spar, hierdoor kan de
klant makkelijk even binnenlopen voordat er boodschappen gedaan moeten
worden. Melderslo leek me een leuk
dorp, en ik vind het prettig om in een
onbekend dorp te beginnen waar ik
nieuwe mensen kan leren kennen en
blij kan maken met een nieuwe look”,
aldus de kersverse ondernemer.
Ellie doet haar werk met veel
plezier en hoopt dat haar klanten dit
plezier zullen delen: “Een bezoekje aan
Studio 4Hair moet een moment van
ontspanning worden voor de klant,
hier streef ik naar.” Als de zaak echt
begint te lopen hoopt Ellie personeel
aan te nemen en te gaan werken
met stagiaires: “Het lijkt me geweldig
personeel en stagiaires te trainen en te
zien groeien.”

Verse fruitvlaai

10.50

9.50

volgende week ma di wo
Bij aankoop van een bananen speciaal vlaai
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

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

12

en zo

28
06

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.

Marjo Jacobs
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Fietsen, tennissen en tuinieren zijn de hobby’s van de 44-jarige Marjo
Smets-Jacobs uit Horst. Zij is getrouwd met John Smets (47) en samen
hebben ze twee kinderen, Sander van 13 en Isa die 10 jaar oud is. Marjo
wordt deze week geplukt.

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.

Frisse
erwtensoep
Voorgerecht
voor 4 personen

Hekel aan auto’s
In haar vrije tijd speelt Marjo tennis
bij HTC in Horst. “Vooral het dubbelspel is erg leuk. Met z’n vieren lekker
sporten en daarna in de kantine nagenieten. De club organiseert bovendien
ook nog eens leuke toernooitjes. Het is
echt een gezellige club.” Eigenlijk zou
ze wel vaker willen tennissen maar
daarvoor ontbreekt het haar aan tijd.
Naast tennissen en fietsen is
Marjo ook regelmatig in haar eigen
bloementuintje te vinden. De geboren Maasbreese voelt zich helemaal
thuis in Horst. “Horstenaren zijn fijne
mensen en we wonen in een leuke
buurt. Men helpt elkaar als het nodig
is en we feesten samen als er iets te
vieren valt.”
Er zijn ook enkele zaken die Marjo
graag anders zou zien in Horst als zij
het voor het zeggen had. “Ik hou van
de natuur dus zou ik meer bomen in
Horst en omstreken aanplanten. Tevens
zou ik minder rommel op straat willen

zien en op sommige wegen minder
auto’s. Maar ja, of dat er ooit van komt
weet ik ook niet, ik heb het niet voor
het zeggen”, zegt ze op vriendelijke
toon. Met auto’s heeft de natuurliefhebster helemaal niks. Ze heeft er zelfs
een hekel aan omdat ze volgens haar
stinken en herrie maken.

Nog geen
vakantieplannen
Het kleine bos achter de Elsbeemd
langs de Kabroekbeek is een van haar
favoriete Horster plekjes. De kinderen kunnen er volgens Marjo heerlijk
spelen en zijn toch dicht bij huis. Ook
is het een plek met een uniek uitzicht
op Horst, laat de natuurliefhebster
weten. Verder van huis is Toscane in
Italië een van de mooiste gebieden die
Marjo gezien heeft, maar plannen om
er op vakantie te gaan heeft ze nog
niet. “Wij zijn ook graag thuis en hier is
altijd wel wat te doen. Wie weet komt
het er nog wel een keer van en gaan
we naar Toscane. Het is er prachtig en
het eten is er geweldig. Ik hou bovendien van zon en warmte. De boeren en
boerinnen van de biologisch dynamische Italiaanse Tattoria, een boerderij- en wijngebied in Toscane maken
heerlijke wijnen, olijfolie en pasta’s.
Dat doen ze met zoveel respect voor
de natuur, dat ik daar in de toekomst
samen met ons gezin op vakantie wil”,
sluit ze het interview af.

EL
UW VOOERZEDWEEEK

Benodigdheden:
1 ui
25 gram boter
600 ml groentenbouillon
100 ml slagroom
450 gram diepvriesdoperwten
Verse munt
Bereiding:
· Snipper de ui;
· smoor deze ui in een pan tot de
snippers mooi zacht zijn;
· kook de groentenbouillon;
· voeg de kokende bouillon,
samen met de slagroom, erwten
en munt toe aan de uien;
· laat het 10 minuten sudderen;
· pureer de soep met een
staafmixer;
· duw de soep door een zeef,
zodat er een mooi gladde
erwtensoep overblijft;
· breng de soep op smaak met
peper en zout.

zijn mensen die letterlijk de weg kwijt
zijn en dat is heel verdrietig”, zegt
Marjo.
Zelden zal de ziekenverzorgster
de auto nemen om naar haar werk te
gaan. “Alleen als ik nachtdienst heb. Bij
alle andere diensten die ik draai, fiets
ik naar mijn werk door weer en wind,
vroeg of laat. Op de fiets voel ik me
goed en vrij. Ik zou zo de wereld rond
willen fietsen”, aldus Marjo.

BIJ ONS D

Zowel Marjo als haar echtgenoot
zijn in Maasbree geboren. Midden jaren
90 verhuisden ze naar Horst. Marjo
werkt parttime voor De Zorggroep in
Sevenum in de psychogeriatrische zorg,
waar dementerende ouderen klein-

schalig onder begeleiding wonen. Dit is
een baan waarvan ze veel voldoening
en plezier heeft. “Het geeft me een
goed gevoel dat ik door mijn werk
dementerende ouderen een zo fijn
mogelijke oude dag kan bezorgen. Het

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:

Een opstekertje voor Van Marwijk
Kip op stok
Bij 5 stokjes, bakje satésaus gratis
Heerlijke panklare gehaktballen 4 st. € 3,20
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

GRANDIOZE UITVERKOOP
Aantrekkelijke

ACTIES

op de gehele dames-,
heren-, lingerie- en
nachtafdeling
Op de schoenenafdeling geven we
kortingen tot 30%
opjes vanaf 10 euro

lve prijs • Ko
Damesjassen nu ha

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.

Overvolle treinen Maaslijn zijn een probleem
In mei heeft de SP een onderzoek gehouden onder de reizigers van de
Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond. In totaal werden bijna 1.700
enquêtes opgehaald. Belangrijkste conclusies zijn dat 66 procent van de
reizigers vindt dat er te weinig zitplaatsen zijn en dat bijna 60 procent van
de reizigers dit een probleem vindt.
Het onderzoek is voor de SP aanleiding om in oktober actie te voeren
voor dubbel spoor tussen Roermond
en Nijmegen. “Veel reizigers zijn

ontevreden over de overvolle treinen.
Op sommige stations blijven zelfs
mensen achter omdat ze niet meer in
de trein passen. De SP vindt dit niet

kunnen. Doordat de Maaslijn maar
een spoor heeft, is het aantal treinen
dat kan rijden beperkt en ontstaan er
gemakkelijk vertragingen waardoor
de dienstregeling regelmatig in het
honderd loopt. Er is maar één goede
oplossing voor al deze problemen en
dat is verdubbeling van het spoor”,
aldus Thijs Coppus van de SP.
Naar aanleiding van het onderzoek

wordt een rapport opgesteld. Dit
zal eind juli aan vervoerder Veolia,
spoorbeheerder Prorail en de betrokken provincies en gemeenten worden
aangeboden. Daarnaast komt de SP
met een plan voor spoorverdubbeling. In oktober wordt hier actie voor
gevoerd.
Thijs Coppus,
SP

Verantwoord bezuinigen en zaken in gang zetten
Op 26 juni hebben we als gemeenteraad de Kadernota vastgesteld.
Hiermee wordt de begroting voor het komend jaar gemaakt. De CDA fractie
heeft het proces rondom deze Kadernota bekeken vanuit drie uitgangspunten: duurzaam, economisch en sociaal.
In deze tijd ontkomen we niet
aan bezuinigingen, om zo ook de
generaties na ons een stabiele en
financieel gezonde toekomst te
geven. Ook u als burger heeft een
verantwoordelijkheid, wij doen dan
ook een beroep op zelfredzaamheid.
Uitaard blijven we als overheid verantwoordelijk naar onze burgers, de
denklijn die we daarbij als CDA neerzetten is: ‘Wat heb je echt nodig’, in

plaats van ‘waar heb je recht op’.
Bezuinigen doe je samen, dus ook
binnen de eigen organisatie. Wij gaan
er voor om ook binnen de organisatie
extra te bezuinigen en dat gaat dan
ook gewoon gebeuren. Er zijn een
aantal zaken waar we meer informatie
over willen hebben voordat we daar
uitspraken over doen. We wachten
de informatie over de klimaatregeling in het gemeentehuis en over de

bibliotheken eerst af voordat we daar
over een aantal maanden een besluit
over nemen. Naast de bezuinigingen zetten we ook een aantal zaken
in gang: extra waardering voor het
verenigingsleven door de subsidie de
komende jaren met 1,5% te verhogen.
Daarnaast stellen we een budget van
125.000 euro beschikbaar voor het
onderhoud van accommodaties; het
fietspad Broekhuizen-Horst gaan we
realiseren. Veiligheid en leefbaarheid
staan voorop en daarom gaat het
fietspad er komen; de centrumplannen
in Horst, Sevenum en Grubbenvorst
worden verder doorgezet. We zorgen

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

voor aantrekkelijke centra voor
onze inwoners, de toeristen en de
ondernemers. Het CDA bezuinigt in
Horst aan de Maas en dat is nodig.
Een hard uitgangspunt daarbij is dat
we de lastendruk voor u als burger
gelijk houden. Dat hebben we
beloofd en dat komen we na. Naast
bezuinigingen zetten we ook zaken
in gang. Dat doen we als CDA op
een verantwoorde manier, zodat wij
en ook de generaties na ons op een
goede manier kunnen wonen, werken en leven in Horst aan de Maas.
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

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

Ron van Gool 06 202 88 600

Bespreking poll week 24

De overheid moet gewoon voor mij blijven zorgen
Sinds 2010 voert Gemeente Horst aan de Maas een beleid, waarin de rol
van de overheid op het gebied van een aantal maatschappelijke taken wordt
teruggedrongen. Zo wordt van de burger verwacht dat hij of zij meer eigen
initiatieven ontplooit. Door de bezuinigingen wordt het voor de overheid steeds
moeilijker om projecten te financieren. Vandaar dat is onderzocht wat de burger
allemaal zelf zou kunnen doen, om het de overheid gemakkelijker te maken.
71% was het daar echter niet mee eens, zij vonden dat de overheid voor hen

moet blijven zorgen. 29% vond dat de overheid best wat minder taken op zich
mag nemen. Frans Crommentuijn uit Grubbenvorst: “Op de eerste plaats ben ik
voorstander van het door de (lokale) overheid verzorgen van zaken zoals in de
poll vermeld. Dit kan door geld ter beschikking te stellen uit fondsen voor zaken
die alleen prestige gericht zijn. Als ze toch onze hulp hiervoor nodig hebben,
dan vind ik dat we dan ook instemmingsrecht moeten hebben bij de besteding
van geld voor andere zaken.”

Ik vind dat iedere school een gala mag organiseren
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Afgezette straten, ronkende motoren en leerlingen in mooie feestkleding.
Het is helemaal ‘hot’ om een gala te organiseren als leerlingen afscheid nemen
van hun school. Het Dendron College en Citaverde College organiseren al een aantal jaren een gala voor de eindexamenkandidaten. De stoet met voertuigen, uiteenlopend van een oldtimer tractor tot een Ferrari, trekt via een bepaalde route
door het dorp. De rij wordt ieder jaar langer en de publieke belangstelling neemt
toe. Inmiddels heeft basisschool de Doolgaard de schoolverlaters van groep 8 ook

getrakteerd op een gala. Het leverde veel glunderende gezichten op.
Toch zijn er ook tegenstanders van het gala. Sommige mensen vinden het
maar overdreven gedoe en een enkeling geeft aan overlast te ondervinden. Op
de website van HALLO wordt met scepsis gereageerd op een artikel over het gala
van basisschool de Doolgaard. De vraag rijst of de bezwaren van tegenstanders
opwegen tegen de vreugde die de leerkrachten, ouders en vooral de kinderen
aan het gala beleven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Ik wil stroom, die is opgewekt uit afval en mest > eens 71% oneens 29%

Geslaagd
Weet je het nog? Het begin
van de zomer? Klaar met het
schooljaar, de wereld aan je
voeten. Ontelbare dagen zon,
doen waar je zin in hebt en laat
naar bed. Als je geslaagd bent,
start het echte leven met voor je
gevoel onbegrensde mogelijkheden. Alles kan met zo’n
papiertje op zak.
De wind laat het gras om je
heen ruisen. Ver weg piept een
trapper van een omafiets en een
mereljonkie tsjilpt naar z’n
moeder dat ie honger heeft. Een
pluisje zweeft vredig voorbij op
de zuchten van de wind. Het
enige dilemma dat bestaat is de
vraag of je op zult staan voor
extra ijsklontjes in je drankje of
dat je nog even in het gras blijft
liggen dromen over je toekomst.
Het goede nieuws voor de
pasgeslaagden is dat onze
gemeente de ideale plek is om
zomer te vieren: de lucht ruikt
rijker, de tijd gaat trager en de
zon schijnt harder dan waar ook
in Nederland. Hier lijkt alles
groener en zijn de zwemvijvers
van de Moelbaerenbos of van de
Schatberg een kort fietstochtje
weg. IJsjes smaken ook beter,
alsof de koeien de hele lente
vrolijk hebben lopen huppelen.
Horst aan de Maas lijkt in de
zomer stil te staan. Geen herrie,
geen ruzie, geen dingen die stuk
gaan. Alles is mooi, groen, warm
en lief. Dromen gaat het beste
als je niet gestoord wordt. En als
je in het gras ligt bij een
ondergaande zon, de krekels om
je heen langzaam tot leven
komen, je laatste ijsklontje dan
ook echt gesmolten is en de eerste sproeiers aanslaan, lijken die
onbegrensde mogelijkheden
realistischer dan ooit.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Gemeentepagina
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de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

“Eigen home”
voor jeugd Broekhuizen

Laatste extra avondopenstelling
burgerzaken
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de
Maas weer extra avondopenstellingen in de
drukke zomerperiode. Op donderdag 28 juni
vindt alweer de laatste avondopenstelling van
afdeling Burgerzaken plaats van 16.00 uur tot
20.00 uur.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag
op afspraak terecht kunt? U kunt deze
afspraak zelf via de website inboeken.
Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking
Geen probleem.

Belt u het gemeentehuis (077 477 97 77)
en onze medewerker zal graag voor u deze
afspraak reserveren.
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 op bij de nieuws items op de website
bekijken of u door uw aangevraagde
paspoort of Nederlandse identiteitskaart
klaar ligt.

Zomerreces

Géén vergaderingen van de raad!
Tot en met dinsdag 14 augustus 2012 zijn er geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad.
Vanaf dinsdag 21 augustus 2012 bent u weer van harte welkom in de
raadzaal van ons gemeentehuis.
Op 8 juni jl. heeft wethouder Wijnhoven de
ontmoetingplek aan de Loswal in Broekhuizen
officieel geopend. De ontmoetingsplek is
een initiatief vanuit de jeugd in Broekhuizen die

op zoek was naar een “eigen home”. Een groot
deel van de werkzaamheden is door de jeugd
zelf gedaan. De dorpsraad heeft financieel
bijgedragen.

Bekendmakingen

Genieten in zwembad
de Berkel Horst

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Zomerrooster
Geldig van 2 juli t/m 12 augustus 2012
Beide baden zijn open op:
Maandag
10.00 - 17.00
Dinsdag
10.00 - 17.00
18.30 - 20.00
Woensdag
10.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10.00
18.30
10.00
14.00
11.00

-

17.00
20.00
17.00
18.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

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

Wisseling inzamelaar groenafval
Op 1 juli gaat de nieuwe inzamelaar voor tuinafval aan het werk.
De firma Reiling uit Sterksel heeft de opdracht gekregen.

America
Jacob Poelsweg 30
Broekhuizenvorst
Broekhuizerweg 2-6
Broekhuizerweg 20
Grubbenvorst
Schoolstraat 3
Witveldweg 44
Grubbenhove 23
Mercuriusplein 2
Schoolstraat
Horst
Kasteelse Bossen
Expeditiestraat ongenummerd
Wervelstraat 15
Doolgaardstraat 24
Op de Kamp 6

Lottum
Pastoor Kerboschlaan 14
Baron van Aerdtlaan 4
Meerlo
Bergboslaan 8
Hogenbos 14
Melderslo
Koppertweg 5
Herenbosweg 32
Koppertweg 5
Meterik
Sint Jansstraat 47
Kannegietweg 6
St. Jansstraat 43

Sevenum
Raadhuisplein
Klassenweg 57
Dorperweiden 83
Lemmeweg 2
De Donckstraat 18
’t Valdere
Pastoor Vullinghsplein
Tienray
Over de Beek 2
Horst aan de Maas
Klaver 11

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Floriade 15

BVB Substrates investeert vooruit op Floriade
Guido Linders is commercieel directeur van Euroveen BV, onderdeel van BVB Substrates in Grubbenvorst. Met een eigen paviljoen presenteert het bedrijf zich op de Floriade.
“Met onze deelname laten we zien wat de regio te bieden heeft”, zegt Linders.
“Op het moment dat we bij BVB
Substrates vernamen dat de Floriade
naar onze regio kwam, hebben wij de
ontwikkelingen op de voet gevolgd”,
vertelt Guido Linders. “Op een gegeven moment hebben wij besloten
om mee te doen. We hebben onze
plannen gepresenteerd aan de directie
van de Floriade en nu staan wij op
de expo met ons eigen paviljoen.”
BVB Substrates is specialist op het
gebied van potgrond. “Bij Euroveen
in Grubbenvorst concentreren wij ons
vooral op de productie en ontwikkeling
van dekaarde voor de champignonteelt.
Onze deelname aan de Floriade
is vooral bedoeld om te laten zien
wat de tuinbouwsector in de regio
zoal te bieden heeft. Wij proberen
op deze manier een kruisbestuiving
tussen de regionale bedrijven en de
verschillende segmenten waarin BVB
Substrates opereert te bewerkstelligen.”

300 werknemers in korte tijd uit de
grond te stampen en het dan meteen
perfect te laten draaien.
Aanvankelijk werd door ondernemers uit de regio met scepsis naar de
Floriade gekeken. Ik vind dat je het
moet omdraaien. De Floriade biedt
ondernemers een platform waar je
met trots kunt laten zien wat de regio
op het gebied van tuinbouw te bieden
heeft.
Door deel te nemen aan de
tuinbouwtentoonstelling investeer
je vooruit, hoewel dat natuurlijk niet
gemakkelijk is in deze moeilijke tijden.” Toch denkt Linders dat er juist nu
kansen zijn voor de tuinbouw.
“We moeten vooral jongeren stimuleren en interesseren voor de groensector. Vandaar dat het mooi is om te zien
dat zoveel scholen ons paviljoen op
het Education and Innovationpark van
de Floriade bezoeken. Wat dat betreft
zijn de organisatoren in hun opzet
geslaagd.”

Aanloopproblemen
overwonnen
@keeshcvanrooij Greenportoverhedenoverleg in #innovatoren
@ﬂoriade_2012 pic.twitter.com/EBTx6lSv

Linders vindt dat de organisatie
van de Floriade, ondanks aanloopproblemen in het begin, het goed voor
elkaar heeft. “Probeer maar eens in
één keer een bedrijf met

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

innovators in technical engineering

CADEAUMAAND
BIJ CAMPS OPTIEK

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste

CONSTRUCTEUR/DESIGNER WTB

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*!

Hoofdtaken zijn het conceptmatig construeren van speciale en nieuwe
constructies en het bedenken en beoordelen van concepten. De uitwerking
draag je over aan de Mechanical engineers en je controleert de output.
In de prototypefase analyseer je mogelijke verbeterpunten en je hebt
een adviserende rol in de testfase. In onze compacte organisatie
heb je in het gehele project direct contact met de klant.
GTE B.V. is een groeiend, project gestuurd ontwerpbedrijf met expertise
op het gebied van mechatronica, vision en robotica. Onze rol is om díe
creatieve toepassing, inventieve oplossing of technologische vernieuwing
te realiseren, die onze klant weer helemaal klaar voor de toekomst
maakt. GTE heeft opdrachtgevers in diverse markten zoals Food,
Agribusiness, Medical Automation en Packaging.
Wij bieden een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, vast dienstverband, een prettige werksfeer in een
moderne omgeving en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

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.

Interesse?
Wij nodigen je uit om voor meer informatie te kijken op
www.gte-engineering.nl onder ‘werken bij GTE’.
Stuur je reactie naar vacature@gte-engineering.nl t.a.v. Sandra Poels,
tel. 077 - 397 13 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

16

Floriade

28
06

Internationale interesse voor Horst aan de Maas
De Floriade is een wereldevenement. Daar profiteert de regio van maar ook de gemeente Horst aan de Maas plukt er de vruchten van. Met een beetje fantasie zelfs letterlijk, wat de vruchten
betreft, want vanuit het 10th International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits in Maastricht kreeg Horst aan de Maas afgelopen week internationale gasten op bezoek, bij diverse
bedrijven in de tuinbouwsector.
Een week eerder was een delegatie
uit Zuid-Korea in Horst aan de Maas. Op
12 juni ondertekenden burgemeester
Kees van Rooij en de gouverneur Ryong
Woo Rhi van Buyeo County uit ZuidKorea, een zusterschapsovereenkomst
tussen beide gemeenten.

Bedrijfsbezoeken
De delegatie uit Zuid-Korea bezocht
in twee dagen een groot aantal plaatsen in Horst aan de Maas. Op 12 juni
werden ze ontvangen op de Floriade,
waar burgemeester Van Rooij hen welkom heette. Een dag later werd er een
gevarieerd programma aangeboden.
Achtereenvolgens werden Prime
Champ BV in Meterik, de Rozenhof in
Lottum, Passie voor Vis in Sevenum,
Hoeve Rosa in Sevenum en Wijnen
Square Crops in Grubbenvorst bezocht.
De gasten toonden zich zeer geïnteresseerd in de bedrijvigheid binnen onze
gemeente.

Superfruits
@Keeshcvanrooij Na ontvangst #Achmea
Netwerkdag nu bij #liof midzomertreﬀen @ﬂoriade_2012

(Sunberry International), Driessen,
Aerts (Hayberries) en Schrijnwerkers
werden bezocht. Maar er was ook aandacht voor het tomatenbedrijf TastyTom
en zadenleverancier Nunhems. In drie
tours kwamen verschillende aspecten
van de moderne plaatselijke tuinbouw
aan bod, waarbij innovatie en leisure
belangrijke aandachtspunten waren.

Samenwerking
De internationale aandacht voor
de Floriade straalt af naar de deelnemende gemeenten. In Horst aan de
Maas zijn daar diverse voorbeelden van
te benoemen, waarbij de afgelopen
twee weken zeer illustratief zijn. Een
partnerschap tussen Horst aan de Maas
en het Zuid-Koreaanse Buyeo County
als tastbaar resultaat, maar de overige
internationale contacten die ontstonden
en die niet meteen op papier zichtbaar
zijn, zullen op den duur wellicht net zo
waardevol blijken. Belangrijke eerste
stappen zijn gezet.

Twee bussen uit Maastricht, afkomstig van het internationale symposium
over zacht fruit waren op woensdag
20 juni te gast in Horst aan de Maas.
Ook voor hen was een gevarieerd
programma samengesteld. Met name
de blauwe bessenbedrijven van Douven

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-13 uur

Puur genieten!
BOEREN JUNIOR Heerlijke romige boerenperkaas
,95
kilo 8
20+ pikant
De lekkere 20+ kaas die past in een vetarm dieet

per kilo

9,95

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Huisgemaakte kipsaté 3 stuks E 1,00
Kip sjaslik of hawaispies 3 stuks E 3,00
Heerlijke kip barbecue (braadworst) 4 stuks E 2,50

Voor al uw kip, konijn en kalkoen

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

In Horst op de markt!!!
Volop Hollandse aardbeien en heerlijke kersen!!
Kom langs voor onze aanbiedingen.
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis
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Nieuwe trainer en spelers voor Wittenhorst
Wittenhorst heeft met ingang van het nieuwe seizoen Jan Lauers (61) aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor
Wittenhorst 1. Met deze aanstelling haalt voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst een ervaren trainer in huis.
Daarnaast halen ze vijf nieuwe spelers binnen voor het eerste elftal.
Jan Lauers heeft zes jaar lang teams
van Fortuna Sittard onder zijn hoede
gehad. Hij was drie jaar jeugdtrainer bij
PSV en trainde jarenlang de beloften
van Roda JC. Hij heeft ruim 15 jaar
ervaring als trainer in de 1e klasse en
de hoofdklasse. Lauers, die ook docent
is bij het CIOS en de KNVB, heeft de
laatste twee jaar EVV getraind, uitkomend in de Topklasse.
Rob Vissers, technisch zaken
Wittenhorst: “Jan is een trainer die met
zijn ervaring op een mooi moment
binnenkomt om het jonge team van
Wittenhorst te gaan begeleiden. Ik ben
ervan overtuigd dat we met Jan een
mooie toekomst tegemoet gaan en
minimaal handhaving in de 1e klasse
moeten kunnen afdwingen.”
Ook Lauers zelf wil zijn stap naar
Wittenhorst toelichten: “Na een aantal

goede gesprekken met Ton Hagens en
Rob Vissers kreeg ik al snel een goed
beeld van deze vereniging. De spelersgroep is jong, enthousiast en streekgebonden. Ik wil met hen, zeker na de
successen van het team in de afgelopen jaren, graag iets moois neerzetten
in de 1e klasse in een omgeving die
voorziet in de randvoorwaarden die je
als trainer op dit niveau nodig hebt. En
daarbij, voor mij is er nog een mooie
nieuwe uitdaging aan de orde, omdat
ik voor het eerst in mijn trainerscarrière
in Noord-Limburg aan de slag ga.”
Ook voorzitter Ton Hagens is
tevreden: “Ik ben ervan overtuigd dat
Jan zeer goed past binnen de cultuur
van Wittenhorst, want dat is voor
onze vereniging een vereiste. Met
enerzijds gedrevenheid en anderzijds
zijn ervaring en realiteitszin, kan Jan

Judoclub Sevenum

Twee keer
zwarte band

zich goed vinden in de ambities van
Wittenhorst. Met de plannen die we
voor ogen hebben, zowel op organisatorisch als maatschappelijk gebied, is
Jan Lauers een persoon die past binnen
de organisatie van onze vereniging. We
gaan dan ook vol vertrouwen starten in
de 1e klasse.”
Naast een nieuwe trainer start
Wittenhorst ook met vijf nieuwe spelers
in de selectie. Rob Visser: “Naast
onze eigen jeugdspelers wordt onze
selectie ook nog aangevuld met Bart
Verheijen (Melderslo), Gert-Jan Buijssen
(Hegelsom), Timmy Hattu (Venlo),
Jeroen van Summeren (Venray) en
Roy Tulmans (Deurne). Niet alleen een
mooie aanvulling voor onze al kwalitatief goede ploeg, maar fantastisch dat
vier van de vijf nieuwe spelers afkomstig zijn uit Horst aan de Maas.”

Jan Lauers en Rob Vissers

Lottumer derde bij
NWB kampioenschap
Zondag 24 juni werd in Beegden gestreden om de titels bij de amateurs en masters van de Nederlandse
Wielerbond (NWB). Frank Fonteyne uit Lottum werd derde in het kampioenschap masters.

Door: Judoclub Sevenum
Voor het eerst sinds lange tijd hebben twee leden van judoclub Jigoro
Kano uit Sevenum de eerste dan, ook wel zwarte band genoemd, behaald.
Twee jaar geleden besloten Hans Schreurs en Robbert Speksnijder samen
met enkele andere leden om te gaan trainen voor de zwarte band. Er
werden extra trainingsuren ingepland en ze gingen naast de trainingen in
Sevenum ook wekelijks trainen in Grubbenvorst.

De wedstrijdcategorie Masters
startte om 13.00 uur. Volgens de
organisatie was het parcours zwaarder
dan de afgelopen jaren en zaten er

Te koop

Na enkele maanden viel het
trainingsmaatje van Hans Schreurs af
en bleven hij, Robbert en een derde
lid over. Al gauw bleek dat Robbert en
Hans elkaar op de mat goed aanvoelden en besloten ze samen verder te
trainen. Het andere lid is ook nog bezig
met het traject om de zwarte band te
gaan behalen.
Er zijn twee mogelijke manieren
om de eerste dan te behalen: via
wedstrijden en judotechnieken of via
Kata. Dit is een individuele stijloefening
die bestaat uit een gedetailleerde reeks
vastgestelde stoot-, trap- en afweer-

technieken in zelfverdediging en allerlei judotechnieken. Hans en Robbert
besloten om via Kata op te gaan voor
het zwarte band-examen.
Na een generale repetitie in de
pauze van de clubkampioenschappen
op zondag 25 maart in sporthal De
Stapakker in Sevenum, deden ze op
zondag 17 juni examen. De judoclub is
trots op zijn twee leden met de eerste
dan, hun discipline en hun doorzettingsvermogen.
Voor meer informatie over
de Sevenumse judoclub, kijk op
www.judoclubsevenum.nl

Wervelstraat 38 Horst

meer beklimmingen in. “De omloop,
een koers van 60 kilometer, met twee
kuitenbijters erin werd extra zwaar
door de barre weeromstandigheden”,

Specialist in tuinplanten
mooie grote potten

Geraniums en
perkplanten
grote keuze
3-kamer appartement met
berging en parkeerplaats,
gelegen op de begane grond.

Vraagprijs 189.000,- k.k.
Info www.katjadegeus.nl
0478-556900

aldus Fonteyne. Het parcours had een
lengte van 2.800 meter, waarvan de
helft bergop was. Dit parcours moest
meerdere malen doorlopen worden.

Met langzaam
werkende meststoffen
goed afgehard
lage prijzen

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

4 grote
vaste planten
voor

€ 10,-

(3-liter pot)

50%
goedkoper
dan ergens anders

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

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Door: Budoclub Horst
Op zondag 17 juni waren in Roermond de danexamens voor judo en jiu-jitsuka’s. Budoclub Horst was aanwezig
met één jiu-jitsuka en drie judoka’s. In de ochtend was het tijd voor Rik Pieterse om zijn laatste deel te behalen
voor zijn 3e dan.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

www.dms-service.nl

Meubels en Tuinmeubelen

2
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Meubels en
Tuinmeubelen

Verrassend lage prijzen,
xl kwaliteit!

Industrielaan 4
5721 BC Asten

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit!
Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl

Rijbewijs keuring?

Groot rijbewijs, 70+ keuring speciaal tarief, of taxi pas
Tel: 077- 35 26 488 (ma-vr 8.30u-17.00u)
Locatie Panningen
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www.arboofficenederland.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Luuk Zanders, Jeroen Lek, trainer Jan Peters, Patrick Mooren en Daan Reinders
Samen met partner Peter Weijs
heeft Rik laten zien hoe je een kata
goed uitvoert en scoorde daarmee
hoge cijfers. Vanaf nu mag hij zijn 3e
dan dragen. Dit is een mooie prestatie na een intensieve periode van
voorbereiding. Daarnaast is Rik onlangs
geslaagd voor het jiu-jitsu-leraar
A-diploma. Peter is ook voor alle onderdelen geslaagd voor de jiu-jitsu-leraar
A-opleiding en krijgt zijn diploma na

het behalen van zijn 2e dan.
In de middag was het tijd voor drie
judoka’s van de vereniging. Het waren
Jeroen Lek, Luuk Zanders en Daan
Reinders. Jeroen en Luuk waren voor
elkaar ook valpartner, Patrick Mooren
was voor Daan de valpartner, maar ging
zelf nog niet op examen.
Het eerste onderdeel van het
examen was het Nage-no-kata. Dit is
de specialiteit van Daan. Hij liet dan

ook dit keer weer een zeer hoog niveau
zien. Ook Jeroen en Luuk scoorden hierbij bovengemiddeld. Hun specialiteit
ligt echter in het Nage-waza. Jeroen liet
hierin zien dat hij goed tiltechnieken
in huis had en Luuk wist met zijn uchimata de jury te imponeren. Aangezien
de examens van zeer goed niveau
waren zijn alle drie de judoka’s met
hoge punten geslaagd voor hun 1e dan
judo (zwarte band).

230 spelertjes

Jako Voetbaldagen in Lottum
S.V. Lottum organiseert van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli de Jako-voetbaldagen. Het is alweer de zevende
keer dat de voetbalclub deze vijf dagen voetbalplezier met 230 voetballers organiseert.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Tijdens de voetbaldagen vinden
wedstrijdjes plaats waarbij spelers
het tegen elkaar opnemen in verschillende formaties en varianten. Zo is
er aandacht voor boardingvoetbal,
kooivoetbal en pannavoetbal. Verder
is er honkvoetbal, poeierbal, voetvol-

ley en een penaltybokaal. Ook krijgen
de technische accenten van het spel
dagelijks aandacht en zelfs de keepers
krijgen aparte trainingen.
Alle voetbalactiviteiten staan onder
leiding van ervaren trainers en leiders.
Zowel jongens als meisjes van 6 tot en

met 13 jaar nemen aan de voetbaldagen deel. Bijna veertig begeleiders
sturen de groepen aan. De voetbaldagen beginnen op maandagmorgen 2
juli om 09.00 uur op sportpark Oud Aast
in Lottum.
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Nieuwe keeperstrainer Wittenhorst
Met ingang van komend seizoen is Maurice Bouten de nieuwe (hoofd)
keeperstrainer van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst. Maurice
wordt hiermee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
Wittenhorst-keepers.
Bouten komt uit Kronenberg en
heeft een sportief verleden als keeper
bij onder andere Sparta en Geldrop.
Hij heeft inmiddels trainerservaring
opgedaan als hoofd- en als keeperstrainer. Hij begon in 1991 als trainer
bij de jeugd van Sparta en momenteel leidt Maurice een keepersschool
in Maasbree. Daarnaast was hij het
afgelopen seizoen keeperstrainer bij
Wilhelmina. De afgelopen jaren heeft
Maurice keeperskampen geleid in binnen- en buitenland.
Maurice is vanaf komend seizoen
verantwoordelijk voor alle selectieteams van Wittenhorst. Daarnaast
wordt een team van jonge trainers
geformeerd, dat gaat zorgen voor de
keepersopleiding van alle keepers van
Wittenhorst. De aanpak van de selectieteams wordt hiermee doorgevoerd
naar alle keepers van Wittenhorst,
zodat het technisch beleid op dit
gebied vruchten zal afwerpen voor
alle keepers van Wittenhorst.
Rob Vissers, bestuurslid Technische
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Zaken, is blij met de komst van
Maurice. “In de uitvoering van ons
technisch beleidsplan is het belangrijk
dat we ook de opleiding van onze
keepers naar een hoger niveau tillen
en dat niveau gaan handhaven. Met
de kennis en ervaring van Maurice
zetten we een basis neer waarmee
we alle keepers van Wittenhorst een
extra ‘boost’ geven. De ontwikkeling
van onze keepers is hiermee gebaat.”
Ook Bouten is blij. ”Voor mij is
dit een mooie stap in mijn eigen
sportieve ontwikkeling. Wittenhorst
is op alle fronten erg goed bezig,
er wordt komend seizoen een bijna
professionele uitvoering gegeven aan
een technisch beleid, waar ik graag
deel van wil uitmaken. Verder zie ik
natuurlijk graag dat zich vanuit de
club zelf een aantal jonge keepers
aanbiedt, die mede verantwoordelijk
willen worden voor de trainingen
van de jeugdkeepers.” Bouten heeft
inmiddels al enkele selectietrainingen
geobserveerd.

It’s Clean

TEdRing van h
R
A
ST de beste

goe
een

eethoek
tv-kast
21/2 zits bank
salontafel
al vanaf €1950,-

Venray-Oostrum 0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Voor een
‘werelds’ cadeau

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

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

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

Entree E 2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483
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Clubﬁësta Merels geslaagd
Door: korfbalvereniging De Merels
Korfbalvereniging De Merels uit Melderslo hield voor haar leden een clubfiësta: een weekend ter afsluiting van
het seizoen. Vrijdagavond begon om 17.00 uur het programma voor de A-tot en met de E-jeugd. Om 19.00 uur
moest iedereen klaar staan om te vertrekken. Aangezien er maar één wc was voor zeventig dames, was een
kwartier wel erg kort.

Iets later dan gepland vertrokken de eerste teams van de D’s en E’s
onder begeleiding van enkele dames
uit de oudere teams. Middels een
speurtocht kwamen ze aan bij een
oefenlocatie. Hier konden ze de cd
aanzetten en zich voor gaan bereiden
op een spetterende act om ’s avonds
de jury te overtuigen van hun danstalenten.
Op deze oefenlocatie stond ook een
ontvoerder klaar. De ontvoerder nam
de begeleiding mee in de auto en reed
naar een onbekende plek ergens in
Horst aan de Maas. De achtergebleven

teamleden kregen lucht van de ontvoering en moesten hun teamgenoten
zien te redden. Hiervoor kregen ze een
chauffeur en mochten ze om het kwartier 30 seconden bellen. De gijzelaars
mochten slechts antwoorden met ja,
nee of weet ik niet. De A1, B1 en B2
waren goed bezig en waren allemaal
binnen het uur weer terug. De B1 won
het spel.
Toen was het de beurt aan de dansers. Zij mochten eindelijk hun act laten
zien aan de jury van de A B en C jeugd.
Na een spannende strijd was de D2 de
winnaar van de avond.

De volgende ochtend moesten
de tenten om 9 uur weer leeg zijn en
moest iedereen klaar zijn voor het
ontbijt. De F-jes van De Merels kwamen
ook meedoen. De laatste activiteit
van het weekend was beachkorfbal.
De teams werden opgedeeld in drie
poules. Er werd hard gestreden voor
de winst en uiteindelijk waren er drie
winnaars. Bij de E- en F-jeugd was
ODOS de beste. Bij de D-jeugd won sv
Lottum al haar wedstrijden en werd
hiermee ongeslagen kampioen. Bij de
ABC-jeugd ging Sporting ST er met de
winst vandoor.

Groot Ruiterfeest
voor paarden in Horst
Ruiterclub Wittenhorst uit Horst organiseert op zondag 1 juli haar jaarlijkse paardenconcours op het ruiterterrein
bij Kasteelpark Ter Horst. Het concours biedt een combinatie van sportieve strijd en een gezellige sfeer.

Te koop: Nintendo
R4 Kaart € 27,50
R4iTT2 met 8 GB SD met 180 spellen
en dvd met 325 spellen voor jongens
en meisjes en volwassenen voor
DS, DSi,DSi XL en 3DS, alle versies
Inhoud:
1 x R4iTT2 kaart
1 x TF / Micro SD Card Reader
1 x 8GB Micro SD-kaart (SDHC Class4),
supersnel
1 x DVD met 325 spellen, handleiding
en software

De kaart is klaar voor gebruik,
insteken en spelen
Alle kaarten worden getest voor
verzending.
Ophalen of bezorgen in overleg.

Email: brdi2006@gmail.com
Tel: 06-16734814

Ruiters en amazones strijden in de
verschillende rubrieken springen en
dressuur. Ook wordt het verenigingskampioenschap voor pony’s en paarden
verreden. Hier worden per vereniging
teams samengesteld van leden die op
gebied van dressuur en springen de
meeste punten proberen te vergaren,

om zo als beste vereniging van Limburg
uit te worden geroepen.
Ook dit jaar wordt de klasse ZZ-licht
dressuur verreden. Voor het publiek is
vooral de kür op muziek in het Z2 en
ZZ-licht aantrekkelijk. Na afloop van
elke kür geeft de jury een persoonlijke
toelichting aan de deelnemer en het

publiek hoe hij de kür heeft beoordeeld.
Het programma begint op zondag
1 juli om 09.00 uur. Het ruiterterrein is
bereikbaar via de Tienrayseweg. Het
terrein is aangegeven met de borden
‘concours’. Entree en parkeren zijn
gratis.
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Stijn´s stage bij De Librije
Driesterrenrestaurant De Librije van Jonnie Boer uit Zwolle staat op de 33e plaats van de lijst met de honderd
beste restaurants ter wereld. Voor de 19-jarige Stijn van de Riet uit Horst was het dan ook een geweldige ervaring
om stage te mogen lopen in het zusterrestaurant: Librije´s Zusje.

worden verraste mij. In de keuken
wordt veel met stikstof en branders
gewerkt en veel van de gerechten
garen in ovens. Ik was gewend om
nog met potten en pannen te koken,
dus dat was wel even wennen.”

keukenteam. Ik verzorgde hoofdzakelijk de desserts en de amuses. Als
je daar mee bezig bent, kijkt de chef
over je schouder mee en wordt er van
je verwacht dat je regelmatig proeft
en vragen stelt als je iets niet weet.
Alle recepten worden volgens de
voorschriften van Jonnie bereid en dat
kost veel tijd en vraagt om maximale concentratie. Koken bij ´t Zusje
betekent gewoon dat alles perfect
moet zijn. De gasten betalen er goed
voor en dan mogen ze ook iets moois
verwachten”, vertelt Stijn. Wat maakt
het dineren bij een 2- of 3-sterren
restaurant zo speciaal? “Allereerst de
bijzondere gerechten, waarmee de
gasten verrast worden. En uiteraard
de bediening. Werkelijk alles is tot in
de puntjes verzorgd en het bedienend
personeel legt de gasten compleet
in de watten. Je wordt als het ware
onderdeel van een culinair toneelstuk.”
De stage bij ´t Zusje bracht voor
Stijn een bijzondere verrassing. “Vooral
de manier waarop de gerechten bereid

Gewend om met
potten en pannen
te koken
Hoe ziet Stijn zijn eigen toekomst?
“Ik ga eerst een bbl-opleiding zelfstandig kok niveau 3 volgen. Daarvoor
moet ik per week vier dagen meedraaien in een restaurant en één dag
naar school.
Vervolgens wil ik mij gaan specialiseren, maar waarin dat weet ik
nog niet. Ik vind veel facetten van het
koksvak interessant. En als ik klaar ben
met studeren wil ik eerst een paar jaar
meedraaien als sous-chef of chef in
een goed restaurant. En uiteindelijk wil
ik een eigen zaak en dan bij voorkeur
een strak, modern restaurant.”

Stijn van de Riet ontvangt boek uit handen van Jonnie Boer
“Kijk, dit is het nieuwste boek
Puurst van Jonnie Boer en dat heb ik
aan het einde van mijn stage gekregen”, vertelt een trotse Stijn van de
Riet, terwijl hij het loodzware boekwerk laat zien. “Met een handtekening
van Jonnie, uiteraard.” Negen weken
lang liep Stijn stage in Librije´s Zusje in
Zwolle in het kader van zijn horecaopleiding aan ROC de Leijgraaf in

Cuijk. “Ik rond binnenkort de opleiding
basiskok niveau 2 af en ik weet vrijwel
zeker dat ik er voor geslaagd ben. Via
mijn leraar Stefan Hoeijmakers kon ik
stage lopen bij ´t Zusje, ik moest alleen
een kamer zien te regelen in Zwolle.
Dat heb ik uiteraard gedaan.” Het werden lange, maar leerzame dagen voor
Stijn. “Tja, ik werkte 70 uur per week
en dat gaat dan wel even ten koste

van je sociale leven. Restaurant ´t Zusje
heeft inmiddels twee Michelin-sterren,
dus er wordt heel wat verwacht van de
chefs en zijn personeel.”

COMPLEET VERZORGDE BARBECUE
vanaf
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Volwaardig lid
van het keukenteam
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“Vanaf dag één van mijn stage
voelde ik mij volwaardig lid van het

Jong Nederland Horst
eert jubilarissen
Jeugdleiders Erik Nabben en Peter Janssen zijn beiden 25 jaar betrokken bij Jong Nederland Horst. Uit handen
van voorzitter Bart Joosten ontvingen zij in de blokhut van Jong Nederland Horst aan de Toon Hendriksstraat 3 in
Horst zaterdagochtend 23 juni om 9.30 uur een oorkonde en een gouden waarderingsspeld voor hun inzet.

50 p.p.

TE KOOP
Grubbenvorst (Broekeindweg) perceel landbouwgrond,
groot 2.94.46 ha. Perceel v.v. een beregeningsput en
ondergrondse regenleiding met vaste sproeiers.
De aanwezige perenopstand wordt evt. in overleg gerooid.
Vraagprijs: op aanvraag
Arvalis BV, dhr. A. Janssen, tel. 0478-578257 /06-22974711

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Beide leiders stonden net op het
punt om met hun kinderen een dagje
naar Toverland te gaan, toen ze door
hun voorzitter werden verrast. “Wow”,
zei Peter Janssen toen hij het speldje
ontving. “Ik vind het super om zo in het
zonnetje gezet te worden. Het is top
dat je zo gewaardeerd wordt”, aldus
Erik Nabben. “We hebben een team

van jonge leiders en het gebeurt niet
vaak dat iemand zich al 25 jaar inzet
voor Jong Nederland in Horst”, aldus
Bart Joosten.
Peter Janssen was leider van
diverse groepen zoals Maccotto’s,
Zwarte Valken en de Woudlopers
en sinds 2001 leidt hij de Minioren.
Ook zet hij zich actief in voor het

A-team, het activiteitenteam van Jong
Nederland Horst.
Erik Nabben was ook nauw betrokken bij diverse groepen, maar houdt
zich vandaag de dag vooral bezig als
lid van het stichtingsbestuur, waarin
hij sinds 2006 de oud-leiders afvaardigt. Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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15 VRAGEN aan Teun Jakobs

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

Teun Jakobs
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Een voetbalwedstrijd die we speelden
toen ik zes jaar was. We konden met
die wedstrijd kampioen worden, dus
dat was heel erg spannend. Van de
trainer moesten we gewoon voetballen zoals we dat normaal ook deden.
Uiteindelijk wonnen we.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik vertel nooit echt erge leugens. Wel
kleintjes, als ik bijvoorbeeld geen zin
heb in klusjes. Dan zeg ik tegen mijn
moeder dat ik net mijn vader heb
geholpen en andersom.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?

Een kracht om de tijd mee terug te
zetten. Dan kan ik al het leuks wat
ik heb gedaan gewoon nog een keer
doen. Dan moet ik datgene wel eerst
vergeten, anders is het niet meer leuk.
Of als ik bijvoorbeeld nog moe ben en
nog even door wil slapen ’s ochtends.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Het stadion van PSV met goed uitzicht
op het veld. Dan heb ik altijd gratis
goede plekken als PSV thuis een wedstrijd moet voetballen.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden. Er is soms
wel eens ruzie, maar ik kan altijd bij ze
terecht als ik iets stoms heb gedaan of
als het even tegen zit. Ook kan ik altijd
leuke dingen met ze doen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Another one bites the dust van Queen.
Ik vind het liedje lekker klinken en van
de tekst krijg ik strijdlust. Zo’n liedje
kan ik dus altijd wel gebruiken, net

Heeft u last van spanning,
stress, klachten in de nek
of rug, hoofdpijn, burnoutklachten, vermoeidheid of
wilt u meer bewustwording?

rebalancing

voor een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik zou alles gaan zoeken wat ik ooit
kwijt ben geraakt. Ik ben ervan overtuigd dan alles te vinden, want mijn
moeder vindt ook altijd alles. Ook zou
ik eens een keer lekker lang douchen
en voor het eerst plezier hebben in
veel te lang winkelen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten, dat is voor ons nu
echt belachelijk, maar toen ik op de
basisschool zat, vond ik dat leuk. Als ik
dan een keer een kaart verloor vond ik
dat zo stom. Als ik daar aan terugdenk
dan is dat best wel stom voor een
kartonnen kaartje.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Ik ga eigenlijk nooit met plezier op
vakantie. Ik geef toe dat als ik er
eenmaal ben, het wel leuk is hoor,
voor een weekje. Maar ik vind het hier
gewoon leuk met mijn vrienden en
met alles wat je hier in de omgeving
kunt doen. Als ik zou moeten kiezen
dan kies ik voor België. Daar praten ze
gewoon dezelfde taal als hier en het
is allemaal een beetje hetzelfde als in
Nederland.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Toen ik een jaar of zeven was stond ik
tijdens een voetbalwedstrijd in de
goal te keepen. Mijn broer stond me
vreselijk te irriteren, zo erg dat ik op
een gegeven moment gewoon de
goal uit ben gerend om achter ’m aan
te gaan. Ik kreeg hem helaas niet te
pakken.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst. Als we daar iets bestellen dan is het meestal pizza.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Hoogtevrees. Ik vind dat erg irritant als
we iets leuks gaan doen, bijvoorbeeld
klimmen. Dan ben ik bang dat ik val en
duurt het erg lang voordat ik ga, of ik
doe het helemaal niet.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Ochtends om acht uur opstaan, dan
gewoon rustig doen waar ik zin in heb
en om een uur of tien richting een
vriend van me om daar met al mijn
vrienden te gaan zwemmen. Hij heeft
een zwembad thuis. Tussendoor lekker
voetballen en daarna barbecueën en
een leuke komedie pakken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik neem geen tatoeage. Je krijgt er
toch ooit spijt van denk ik en je kunt
het er erg moeilijk vanaf krijgen.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Wat voor baan ik later krijg. Dat vind
ik wel handig om te weten, want dan
kan ik me vanaf nu concentreren op
de vakken die met die baan te maken
hebben. Ik heb zelf nog geen idee wat
voor iets ik graag zou willen doen.

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

®

www.mathpeeters.nl

Geeft u vertrouwen, rust en ontspanning
vergoeding
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zorgverzekeringen

Neem gerust contact
met mij op voor informatie!

T 06 44 49 89 35 • 077 465 36 48
E info@rebalancing-limburg.nl
I www.rebalancing-limburg.nl

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

Mies
Column
Muizen
Ze zeggen wel eens dat je
bang voor muizen óf bang voor
spinnen bent, maar dat van
allebei de kriebels krijgen
geen optie is. Nou ja, wat daar
van waar is weet ik ook niet. Ik
beken heel eerlijk dat ik als de
dood voor spinnen ben,
vreselijke beesten, maar dat ik
ook met muizen geen goede
klik heb. Ik ben een held op
sokken als het om dat soort
beesten gaat, dat bleek vorige
week maar weer.
Wat een relaxt avondje
bioscoop hoorde te zijn, liep uit
op twee uur lang verkrampt en
opgevouwen zitten in diepe
concentratie en volledig gefocust
op dribbel- of piepgeluiden. Wat
een eigenwijze schijtluis ben ik
eigenlijk ook: de hele avond als
een bang, klein kind met m’n
benen in de lucht zitten, pijn dat
het deed, maar geen seconde
kwam het in me op toch even
heerlijk m’n benen te strekken.
Ik had namelijk vlak voordat de
lichten doofden een klein muisje
over de rand van de verhoging
vlakbij mijn voeten voorbij zien
dribbelen, op zoek naar kruimeltjes popcorn. Gadver, daar houd
ik dus niet van. De beveiliging
daarentegen leek nergens van
op te kijken. “Je hebt een muisje
gezien?” Ai, iets te luidkeels
voor in zo’n stille bioscoop, alle
ogen waren binnen no time op
mij gericht. Ik verwachtte paniek
in de zaal en een bevel om de
bioscoop te verlaten van de
bewaking. In plaats daarvan
draaiden alle koppen zich rustig
weer om en kreeg ik te horen
dat muisjes nogal graag popcorn
hadden, daar konden ze verder
ook niets aan doen. Eh.. Excuse
me? Dus de film gaat gewoon
door en de muis blijft aanwezig?
Jep, exact. Daar had ik even niet
op gerekend.
Mmm, oké. Het risico dat ’t
beestje via m’n schoen mijn
broekspijp in kruipt wil ik in
ieder geval niet lopen. Dan maar
schoenen uit en voetjes veilig
omhoog op de stoel, net wat ik
zeg: een echte held op sokken.
Mies
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Zomeravondconcert Unie en Jeugdunie
Op maandag 2 juli geven de
Koninklijke Harmonie Unie en de
Jeugdunie met medewerking van
zangkoor Sezako een optreden op
het Gaperplein in Sevenum. Het
concert begint om 20.00 uur.
Het gecombineerde korps staat
onder leiding van Jo Brouwers en Bas
Clabbers en zal film- en musicalmuziek zoals Jesus Christ Superstar en
Moment for Morricone ten
gehore brengen.
Sezako brengt onder leiding van
Geert Claessens diverse stukken ten
gehore waarvan enkele met begeleiding van een combo uit de harmonie.
Iedereen is welkom op het Gaperplein
in Sevenum om dit optreden gratis bij
te wonen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de zaal van de Sevewaeg.

Wondere wereld in
Swolgens bos
Swolgen maakt zich op voor een Sprookjestocht. Toneelvereniging
Ernst & Humor uit Swolgen organiseert dit tweejaarlijks terugkerend
evenement al voor de zesde keer.
Op zondag 1 juli bieden de
Swolgense bossen onderdak aan Hans
en Grietje, Doornroosje, Sneeuwwitje
en Assepoester. Maar ook figuren
als Roodkapje, Rapoensel en zelfs
de Kikkerkoning staan klaar om het
publiek welkom te heten.
De wandeling in de Swolgense
bossen is voor iedereen toegankelijk.
Onderweg is er voor iedereen een

verfrissing en alle kinderen worden
getrakteerd op een snoepzakje.
Wie wil weten of het allemaal goed
afloopt met deze en andere sprookjesfiguren, moet echt komen kijken.
Bezoekers kunnen van 11.00 tot
14.00 uur starten vanaf de Bosweg en
er zijn bijzondere prijzen te verdienen.
Er is voor voldoende parkeergelegenheid gezorgd.

Sèrumse Fiste
Sevenum
Een cultureel hoogtepunt vindt plaats in het eerste weekend van juli. Op
6, 7 en 8 juli is het zover. Dan wordt de jubileumeditie van de Sèrumse Fiste
gevierd. De feesten bestaan namelijk 35 jaar.

Zorg voor groei
Op de afdeling Proeftuinen & Zaadproductie NL wordt een breed scala aan werkzaamheden
uitgevoerd ten behoeve van de aanleg en beheer van gewassen in de kassen en op de
proefvelden. Er is een nauwe samenwerking met de hoofdafdelingen Veredeling en Onderzoek
voor een optimale zaadproductie in Nederland.
Voor de zaadproductie op onze nieuwe vestiging in Melderslo zijn wij op zoek naar een

enthousiaste collega
met passie voor ‘groen’ (fulltime)
Functie-inhoud
In de veelzijdige functie van medewerker Gewasverzorging zijn de
werkzaamheden geen dag hetzelfde. Je houdt je voornamelijk bezig
met het aanleggen en onderhouden van het plantmateriaal in de
kassen die wij gebruiken voor onze handelszaadproducties. Ook het
oogsten en schonen van het zaad behoren tot de werkzaamheden.
Tevens word je als medewerker Gewasverzorging ingezet in diverse
andere zaadproductiekassen in de regio. Je werkt nauw samen met
de collega’s van de proeftuin in Kessel.
Functie-eisen
Je hebt een afgeronde agrarische opleiding of je hebt aantoonbare
ervaring in en grote affiniteit met de agrarische sector.

De twee Sevenumse heren dj
Umme & T-ren openen op vrijdagavond
de Sèrumse Fiste op de hilarische
manier waarom ze bekend staan. Voor
de vroege vogels staan er dan een
aantal gadgets klaar om helemaal in
de sfeer van die avond te komen: de
90ies. Het spektakel van de avond
komt van The ultimate 90ies dj team.
Op zaterdag opent dj Mathijs uit
Deurne de avond. De mannen van
Flash! staan daarna te trappelen om tot

een muzikaal hoogtepunt te komen.
Zondag staat vooral in het teken
van theateracts die her en der in
Sevenum te vinden zijn. De ouderwetse
Serumse Fiste worden daarmee in een
nieuw jasje gestoken. Geniet van theater, lokaal spektakel, natjes en droogjes
op zondag 8 juli.
Aan het eind van het festival
wordt weer een sprong terug in de
tijd gemaakt, want het festival wordt
afgesloten met dj Vinyl.

Bejo Zaden B.V. is een
internationaal opererend
Nederlands bedrijf, gespecialiseerd
in veredeling, productie en verkoop
van groentezaden. Onze drie sterke
punten zijn: kwaliteit van ons
product, gerichtheid op innovatie
en research en zeer gemotiveerd
en betrokken personeel. Deze
punten maken Bejo wereldwijd
tot een toonaangevend bedrijf in
de zaadbranche. Wij verwachten
van nieuwe medewerkers dat zij
meehelpen om ons motto ‘Bejo,
een naam die staat voor kwaliteit’
te verwezenlijken.

Voor deze functie is het van groot belang dat je nauwkeurig werkt en
dat je een passie hebt voor groen. Je hebt een flexibele en praktische
instelling waarbij een grote dosis werkenthousiasme onmisbaar is. Je
kunt zowel zelfstandig als in teamverband prima functioneren. Ervaring
in de glastuinbouw is een pre. Tenslotte ben je in het bezit van een
rijbewijs B.
Aanbod
Wij bieden je een interessante functie in onze groeiende en boeiende
organisatie. De CAO voor de Tuinzaadbedrijven is de basis voor ons
beloningspakket en bestaat onder meer uit een prima salaris en
uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze informele bedrijfscultuur
biedt volop ruimte voor eigen initiatief.

Informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wil Strous, manager Gewasverzorging, telefoonnummer
mobiel 06-51872974. Voor meer informatie over ons bedrijf kun je terecht op onze website www.bejo.nl.
Solliciteren
Ben je enthousiast, stuur dan uiterlijk 13 juli 2012 je brief met CV aan Bejo Zaden B.V. t.a.v. Odette Pedroli
afdeling P&O, Postbus 50, 1749 ZH Warmenhuizen of per e-mail aan p&o@bejo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Bejo, een naam die staat voor kwaliteit
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Meriko op Floriade
Zangvereniging Meriko uit Meterik geeft op zondag 8 juli een concert
op de Floriade. De vereniging verzorgt op deze dag zelfs twee optredens.
Tussen 14.00 en 15.00 uur
vinden de optredens plaats in de
buurt van de hoofdingang. Met hun
concert heten zij de bezoekers van

de Floriade op een bijzondere manier
welkom, of wenst de zangvereniging
hen op een speciale manier een
goede terugreis.
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Geloof in jezelf en in de
kracht van de magie
“Ook een bijzonder welkom aan de LN-ers”, zei directrice Caroline Maessen van Toverland, toen ze zaterdagmiddag 23 juni bij de presentatie van de nieuwste parkshow De Toverzolder de bekende Nederlanders verwelkomde.
“Ik heb er net een paar gesproken, maar het zijn allemaal niet alleen bekende, maar ook Leuke Nederlanders.”

Klassiek op
Locatie in Horst
Fine Arts Brass (FAB), een Engelse koperensemble, speelt op zondag
1 juli een concert bij kasteel Heyen in Heijen. De vijf topmusici blijven een
dag langer in Nederland en gaan op maandag 2 juli ’s avonds aan de slag
met een dertigtal regionale musici in Horst.

Bij de presentatie van De
Toverzolder waren een aantal bekende
Nederlanders, zoals onder anderen Rob
Geus van de Smaakpolitie, liedjesschrijver Belinda Meuldijk, voormalig
politiewoordvoerder van Amsterdam
Klaas Wilting, oranjegek Johan
Vlemmix, oud-hardloopkampioene
Nellie Cooman, oud-journalist Willibrord
Frequin en politicus André Rouvoet naar
Sevenum gekomen. Samen met hun
kinderen of kleinkinderen zagen ze hoe
hoofdrolspeler Benjamin, gespeeld door
Jim Ketting Olivier, de Toverzolder van

Fine Arts Brass uit Engeland
De workshop en repetitie met Fine
Arts Brass vindt plaats in de Mèrthal in
Horst. De repetitie duurt tot 21.30 uur.
Hierna begeven de musici zich naar
het Wilhelminaplein bij het gemeentehuis. Hier zullen ze een concert spelen
met Fine Arts Brass. De compositie die

wordt gespeeld verklankt een reis langs
diverse kleurrijke wereldsteden. De uitvoering begint om 22.00 uur. Toegang
is gratis in verband met het 10-jarig
bestaan van de organisatie Klassiek op
Locatie. Voor meer informatie, kijk op
www.klassiekoplocatie.nl

Openluchtconcert
Hegelsom

Toverland ontdekt. Nieuwsgierig kijkt
hij in kasten, totdat hij wordt aangesproken door de oude tovenaar Magius,
die in het schilderij aan de wand
woont. “Ik wil ook de grootste magiër
van de wereld worden”, zegt Benjamin
vol bewondering. “Dat is geen probleem. Geloof in jezelf en in de kracht
van de magie”, antwoord Magius. Vol
overgave gaat hij met zijn toverstaf aan
de slag en Benjamin ontdekt een echte
magiër in zichzelf, totdat hij overmoedig wordt.
De Toverzolder is een magische

show vol illusies en live zang. De
voorstelling is van 30 juni tot en
met 19 augustus dagelijks te zien in
attractiepark Toverland in Sevenum.
De Toverzolder is een samenwerking
met Jora Entertainment. Het script
werd geschreven door John Ruisch en
Jeffrey Erens. Op het podium stonden
zaterdagmiddag naast Benjamin, ook
zangeres Lotte Verhoeven en Eclyptia,
gespeeld door Daphne Loeff. Magius
werd gespeeld door Roy van Breemen.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Egelsheim beste Senior koor
van Nederland
Gemengde Zangvereniging Egelsheim is het beste koor van Nederland in de afdeling Senior van het Nederlands
Korenfestival (NKF). De voorronde voor deze categorie was op 31 maart in Hapert. Dirigent John Wauben, pianiste
Ludmila Seroo-Ferroni en alle leden werkten hiervoor aan vier gekozen werken.

Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom trakteert muziekliefhebbers
op vrijdag 29 juni op een openluchtconcert. Deze afsluiting van het muzikale
seizoen is voor velen een goed begin van een welverdiende zomervakantie.

Op het terras van gemeenschapshuis Debije brengen zowel de jeugdfanfare als de fanfare een afwisselend
en luchtig programma. Zo spelen zij bijvoorbeeld een spetterende mars, musical- en filmmuziek uit The Phantom

of the Opera, Jesus Christ Superstar en
Moment for Morricone, popmuziek van
Adèle en klassiekers van Abba.
Iedereen is welkom. De toegang is
gratis. Het concert begint om 19.30 uur.

De gemengde zangvereniging uit
Hegelsom won deze voorronde. Met
het behaalde puntenaantal kregen ze
een wildcard voor de finale in Haarlem
op 15 juni.
Het juryrapport meldde: “Prachtige
programmakeuze, een voorbeeld van
hoe het moet: afwisselend, smaakvol
en uitdagend. Het koor kenmerkt zich
door een mooie homogene klank en
een prima balans.”

Op vrijdag 15 juni streed Egelsheim
tegen het Huttenkampkoor Amicitia uit
Wijchen om één finaleplaats. Hiervoor
werd het uitgebreid en deed dirigent
John Wauben er nog een schepje
bovenop. Het harde werken werd
beloond. De jury koos GZV Egelsheim
unaniem als winnaar.
Als winnaar van de afdeling Senior
mocht GZV Egelsheim op 17 juni in
Haarlem optreden tijdens het

Laureatenconcert. Ter gelegenheid van
het behaalde succes wordt een receptie gehouden op zaterdag 15
september van 19.00 tot 20.00 uur.
Dan wordt ook het 45-jarig bestaan
van Gemengde Zangvereniging
Egelsheim gevierd met een Ierse avond
op het terras voor gemeenschapshuis
Debije in Hegelsom. Voor meer informatie over de zangvereniging, kijk op
www.egelsheim.nl
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Expositie Ingrid Cuppen
Schilderes Ingrid Cuppen exposeert haar schilderijen van 26 juni tot
en met 20 juli bij BiblioNu in Horst. De Lottumse Cuppen (1969) schildert
vooral kleurrijke werken. Hierbij gebruikt ze bij voorkeur acryl, soms
aangevuld met krijt en markers.
Haar werken vallen niet alleen
op door het gebruik van sprekende
primaire kleuren, maar ook door de
verschillende vormen van mens en

Nieuwe speelﬁlm
Griendtsveense basisschool
Veel basisscholen ronden het achtste leerjaar af met een musical. Op basisschool De Driehoek in Griendtsveen
wordt dit traditiegetrouw gedaan met een speelfilm. Dit jaar is een opmerkelijke productie gemaakt op basis van
een nieuw verhaal rond de Peel en de vondst van een mislukt voodoo-poppetje.

ziel. De expositie bestaat uit werken
die Ingrid de afgelopen drie jaar heeft
gemaakt en omvatten zowel schilderijen als professionele reproducties.

Lottumse kermis bij Canix
Tijdens het eerste weekend van juli staat de kermis in het rozendorp
Lottum. Tijdens de kermis heeft OJC Canix een programma georganiseerd.
Zij beginnen op zaterdag 30 juni
met een kermis swingparty. Ook op
zondag 1 juli staat er een kermis
swingparty ingepland.
Tijdens de swingparty’s gaat de
soos open om 22.00 uur. De Canix
All-stars dj’s zorgen voor muziek.

Op maandag 2 juli wordt de
potterskast van het afgelopen jaar
gelicht. Vanaf de middag biedt Canix
een lekker pilsje met een kleine
snack erbij. Canix is geopend vanaf
15.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.canix.nl

Juf Karin met groep 7 in de film Foeto

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

In de film Foeto de Verschrikkelijke
wordt het voodoo-poppetje na een
kampvuur in de as gevonden en blijkt
niet verbrand te zijn. Het wordt door
de kinderen meegenomen maar al snel
blijkt dat ze dat beter niet hadden kunnen doen.
De film is als workshop van Ciné
City door de kinderen voorbereid en
gemaakt. In mei en juni hebben de
kinderen in productievergaderingen
zelf gewerkt aan de vormgeving van
de filmrollen. De hoofdrollen zijn voor
schoolverlaters Fleur, Quincy, Bart, Luc,
Evi, Jente, Nina, groep 7 en leerkrachten

• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06-15150505 • john@suncom.nl

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën

Robert van Vegchel en Karin van de
Munckhof. De film duurt 90 minuten en
is opgenomen in het grensgebied tussen Brabant en Limburg in de Peel.
Omdat het uitgangspunt een streetmovie was en iedereen zo natuurgetrouw mogelijk zou gaan spelen, kreeg
naast het zelf uitbouwen van de eigen
rol het realistisch spel veel aandacht.
Vooraf zijn veel scènes door de kinderen
uitgetest met eigen regie en een zelf
gehanteerde camera. De opgedane
ervaring en het natuurgetrouw spelen
vormden de basis voor het definitieve
scenario en de uiteindelijke opnamen.

Het resultaat is een filmverhaal
geworden uit het dagelijks leven van
11- en 12-jarigen waarbij de fantasie
ruim baan heeft gekregen. De film
bevat realistisch spel van de kinderen,
verschillende wendingen in het verhaal
en verschillende filmanimaties.
Vrijdag 22 juni vond de besloten
première plaats. Donderdag 28 juni
is op basisschool De Driehoek een openbare voorstelling. In het voorprogramma
is de clip Different te zien die de kinderen op 11 november 2011 maakten.
Toegang is gratis. De voorstelling begint
om 19.00 uur.

Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Openluchtmis St. Goarkapel
Op zondag 8 juli is de jaarlijkse openluchtmis bij de Sint Goarkapel in Meerlo. Met de ruisende bladeren van de
bomen boven het hoofd, de Molenbeek op de achtergrond, de paarden die nieuwsgierig komen kijken en genietend
van de muziek van de fanfare wordt de heilige mis gevierd.

Bezoek ook onze showro
om
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HoUTW
06-22605746

●

oRMINSpeCTI

e

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

AUTOBEDRIJF

Eén stem voor ons is 5 cent voor Pink Ribbon

Hoofdstraat 8a
5961 EZ Horst
tel.: 077 398 33 64

www.anjaloek.nl

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Sint Goar wordt in Nederland
alleen nog in Meerlo herdacht. Deze
van oorsprong Fransman verhuisde als
jongen naar Duitsland, waar hij bij de
plaats Sanct Goar als kluizenaar heeft
geleefd. In alle eenvoud heeft hij daar
veel voor de mensen kunnen betekenen. Hij wilde geen bisschop worden
toen men hem vroeg. Hij koos liever
voor de eenvoud, voor de stilte en de
nabijheid.

Deze viering zal daarom ook in
eenvoud en rust zijn. Het kerkbestuur
nodigt iedereen uit om mee te doen
en mee te vieren. De Sint Goarkapel
ligt in het bosperceel tussen Meerlo
en Wanssum. Om 10.00 uur trekt de
Meerlose fanfare Eendracht in processie
vanaf de kerk naar de kapel. Om 10.30
uur begint de openluchtmis, die wordt
opgeluisterd door de fanfare. Ook mensen van buiten Meerlo die de mis willen

bijwonen, zijn van harte welkom.
Zij die niet meer zo goed ter been
zijn kunnen met fiets of auto naar de
kapel gaan. Deze is bereikbaar via de
Postbaan. Er is voldoende parkeergelegenheid en een beperkt aantal zitplaatsen. Degenen die met de auto komen
kunnen het beste een (klap)stoel
meenemen om op te zitten. Mocht het
slecht weer zijn, dan gaat de viering om
10.30 uur door in de kerk van Meerlo.

28
06

cultuur 25

Honingslingerdemonstratie
De imkers van het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in
Horst geven een demonstratie Honingslingeren. De modelbijenstand wordt
op zondag 1 juli tussen 14.00 en 16.00 uur opengesteld voor publiek.

De nectar die de bijen uit bloemen
halen is eigenlijk een dunne suikeroplossing. De honingbij maakt van
deze suikeroplossing met behulp van
enzymen uit haar honingmaag honing,
die in de cellen van een raatraam
worden opgeslagen. Het vochtgehalte
wordt door indampen teruggebracht
tot zo’n 20%. Hierdoor kan de honing
niet meer bederven. Daarna wordt de
cel afgesloten met een wasdekseltje.
Is een honingraam volledig gevuld
met deze cellen en verzegeld, dan is
de honing klaar om door de imker te
worden geoogst.
Hij ontdoet de raat van de waszegeltjes, slingert de honing uit de
raat en laat deze door een zeef lopen

om wasdeeltjes te verwijderen. De
honing is dan klaar voor consumptie.
De meeste honing komt van meerdere
bloemensoorten maar er bestaat ook
klaver-, koolzaad-, lavendel-, linde- en
heidehoning.
Deze manier van honing oogsten
wordt zondag 1 juli gedemonstreerd.
De aanwezige imkers kunnen alles
vertellen over het leven van de honingbij. Toegang is gratis. De volgende
openstelling van ’t Zoemhukske is op
zondag 5 augustus, dan staat Bijen
culinair, proeven van producten van
de honingbij, als thema op het programma. Voor meer informatie, kijk op
www.zoemhukske.nl

Accordeontreffen
Museum De Locht in Melderslo biedt op zondag 1 juli een accordeontreffen onder leiding van Trio
Buddiger. Doordat verschillende deelnemers met diverse typen accordeon meedoen, wordt er een
afwisselend programma gepresenteerd. Daarnaast is tot november een tentoonstelling ingericht over
de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Noord-Limburg vanaf 1800 tot 1950. Het
museum is open van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl

Horstenaar maakt documentaire over Marijn Poels
Zaterdag 23 juni lanceerde Horstenaar Ruud Lenssen de trailer van Tussen twee werelden, zijn nieuwe documentaire. Tussen twee werelden vertelt het bijzondere verhaal van filmmaker Marijn Poels. De idealist Poels bereist de
hele wereld voor het maken van zijn documentaires.

Rondleiding
parochiekerk
Sevenum
Op dinsdag 3 juli verzorgt de werkgroep Open kerkdagen een rondleiding in de parochiekerk van Sevenum. Na een korte inleiding in het
Parochiehuis wordt de kerk gezamenlijk verkend.

Ruud Lenssen aan het werk met filmmaker Marijn Poels in Kenia (Foto: Corien Norder)

Drie ervaren gidsen staan klaar om
uitleg te geven over de Sevenumse
kerk. Kerken in Nederland hebben heel
wat te bieden op het gebied van kunst,
cultuur en architectuur. Het is dan ook

om meerdere redenen de moeite waard
om eens een kijkje te nemen in één van
de vele kerken, kloosters of kapellen. De
rondleiding begint om 20.00 uur in het
Parochiehuis in Sevenum.

Poels vliegt heen en weer tussen
het veilige Europa en plaatsen die
minder vertrouwd aanvoelen. Wat
doet dit met hem als mens? Dat was
de vraag die Lenssen bezighield toen
hij Poels beter leerde kennen. De uit
Swolgen afkomstige Poels werkt een
groot gedeelte van het jaar in ontwikkelingslanden voor het maken van zijn
documentaires. “Hij ziet daar natuurlijk
de meest verschrikkelijke dingen. Toch
probeert hij zijn gevoelens opzij te zetten om objectief te blijven in zijn werk.
Maar wat gebeurt er dan als Marijn
weer thuis is? Terug in de moderne
wereld waar ogenschijnlijk geen problemen zijn?”
Lenssen won twee jaar geleden de
prijs voor Beste Nederlandse studen-

tenfilm op het Nederlands Filmfestival
met zijn documentaire Kathem & Chris.
Sindsdien was hij op zoek naar een
nieuw filmidee. “Er zijn niet zoveel
filmmakers in de regio, dus na het succes van Kathem & Chris leerde ik Marijn
al snel kennen. Ik was meteen verrast
door zijn visie en werkwijze en het leek
me geweldig om een portret van hem
te maken.”
Ruud Lenssen zat de filmmaker een
jaar lang op zijn hielen. Hij ging onder
andere mee naar Kenia waar Poels aan
zijn documentaire werkte. “Een fantastische ervaring, werken in Afrika. Je
beleeft een land heel anders als je aan
het werk bent dan wanneer je toerist
bent. Maar ik zag ook veel armoede,
dat is dan toch wel even wennen als je

weer thuis komt. Moet je nagaan als je
die omschakeling acht of negen keer
per jaar moet maken zoals Marijn. Waar
voel je je dan nog thuis?”
In Berlijn kwamen zulke vragen aan
bod, daar nam Lenssen de interviews
af. “Ik probeerde een compleet beeld
van de filmmaker en de mens Marijn
Poels te scheppen. Bij Marijn thuis kon
ik dieper op bepaalde onderwerpen
ingaan. Dit resulteerde in de allermooiste scènes van de documentaire,
waarin bijvoorbeeld ook het nut van
ontwikkelingswerk aan bod komt.”
De trailer van Tussen twee werelden is te zien op www.ruisfilms.nl Op
zondag 28 oktober gaat de 35 minuten
durende documentaire in première in
Luxor in Reuver.
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AGENDA
America
Kermis

za 30 juni t/m wo 4 juli
Locatie: kerkplein

28
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Broekhuizenvorst
Avondwandeling

wo 4 juli 19.15 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter
Horst en Stichting Historische
Kring Broekhuizen Broekhuizenvorst
Locatie: parkeerplaats bij de
kerk

zo 1 juli 15.00 uur
Locatie: Feesttent Pastoor
Jeukenstraat

ma 2 juli 19.00 uur
Locatie: Feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Kermis

za 30 juni 19.30 uur
Organisatie: UVB
Locatie: Dijkerheideweg

za 30 juni t/m di 3 juli

Geknipt voor Kika

Swingparty

do 28 juni 19.00 uur
Locatie: basisschool
De Driehoek

Ruiterfeest
zo 1 juli 09.00 uur
Org: ruiterclub Wittenhorst
Locatie: ruiterterrein

Zomerdiner

Speurtocht door de natuur

vr 29 juni 17.00 – 20.00 uur
Locatie: zelfoogsttuin
de Vrije Akker

zo 1 juli 13.30 – 15.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden Campaign

vr 29 juni 19.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: info via organisatie

Openluchtconcert
za 30 juni 19.30 – 21.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: terras zaal Debije

Horst

wo 4 juli 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin de Roode
Vennen

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

Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
t 06 -15379092
e a.koster@cijfermeester.nl

Thema Honingslingeren
zo 1 juli 14.00 – 16.00 uur
Org: Horster imkervereniging
Locatie: ‘t Zoemhukske

ma 2 t/m vr 6 juli
Org: indervakantiewerk Horst
Locatie: Parkeerplaatsen
Dendron College

Openluchtconcert

Open tennistoernooi

solide
proFessioneel
persoonlijk

Meer dan alleen cijfers

Partner in Uw ondernemerschap!

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

za 30 juni en
zo 1 juli 22.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden Bones
ma 1 juli
Locatie: café D’n Hook

Starterscafé
wo 4 juli 19.00 uur
Organisatie: mi68
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

zo 1 juli 13.00- 18.00 uur
Organisatie: Blond & Co
Locatie: De Sevewaeg

Zomeravondconcert
ma 2 juli 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Unie, Jeugdunie,
Sezako
Locatie: Gaperplein

Jako-voetbaldagen
ma 2 t/m vr 6 juli
Organisatie: SV Lottum
Locatie: voetbalvelden

Optreden 30 past 7
di 3 juli
Locatie: café D’n Hook

Kindervakantiewerk

ma 2 juli 22.00 uur
Organisatie: Klassiek op Locatie
Locatie: Wilhelminaplein

Broekhuizen

Cijfer
Meester

Dansvoer: schuimparty

za 30 juni 21.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Bijeenkomst MTB-route

Wandeling met natuurgids

Sevenum

Filmvertoning Foeto de
Verschrikkelijke

Hegelsom

wo 4 juli 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 29 juni 19.00 uur
Locatie: speeltuintje

Pleinconcert

za 30 juni
Locatie: café D’n Hook

di 3 juli 20.00 uur
Locatie: Feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Openstelling

vr 29 juni 20.00 uur
Organisatie: SV Lottum
Locatie: sportpark Oud Aalst

Finale zomeravondcompetitie

Optreden Slashback

wo 4 juli 20.00 uur
Locatie: Feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Meterik

Receptie SV Lottum 1

Blow Your Speakers

Grubbenvorst

Optreden Random

Lottum

za 30 juni 20.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Griendtsveen

Optreden Teddyboys

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

Optreden Trackdrop

Optreden Jeopardy
za 30 juni 20.00 uur
Locatie: Feesttent Pastoor
Jeukenstraat

Zomeravondconcert

Rondleiding parochiekerk
di 3 juli 20.00 uur
Organisatie: werkgroep Open
kerkdagen
Locatie: Parochiehuis

Swolgen

Sprookjestocht

Meerlo

Dorpsraadvergadering
di 3 juli 20.00 uur
Locatie: café Oud-Meerlo

zo 1 juli 11.00 uur
Organisatie: toneelvereniging
Ernst & Humor
Locatie: start Bosweg

Melderslo

Accordeontreffen
zo 1 juli 14.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: Museum De Locht

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

Positi nering
& Strategie

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

25
jaar

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter
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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

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

Huisartsenpost

zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

Besparing
19.15

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

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

Heilige mis

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

L

kies voor kwaliteit!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Melderslo
woensdag

Rozenkrans

17.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

(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

donderdag

Tandarts

Rehoboth

Spoedgevallendienst
29 juni t/m 01 juli
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

zondag

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Verloskundige zorg
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

T

www.jacobs-dakbedekkingen.nl

09.45

Lottum

zondag
dinsdag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

0478-531795

Kronenberg

Swolgen

112

JACOBS

dakbedekkingen

Horst (Lambertus)

(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

Brand, ongeval of misdrijf

€ 1.643,25

* Onder voorbehoud

Griendtsveen

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

sèrumse fiste
ULTIMATE
90’s DJ-TEAM
een vette 90’s party met leuke gadgets voor de vroege vogels

FLASH!
and friends
met gastoptredens van de regionale nachtegaaltjes:

THEATER
OP ZONDAG
de Sèrumse Fiste van vroeger in een nieuwe jas

DJ Umme & T-Ren
AANVANG 20.00 UUR - ENTREE 5 EURO

Daimy Lotus, Ankie Wijnands en Karlijn van Dinther

DJ Mathijs
AANVANG 20.00 UUR - ENTREE 5 EURO

diverse theateracts in het centrum
lokale sterren & helden op het plein
vele activiteiten voor de kids

KRAKENDE VINYL SHOW

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

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

Aankoop prijs
Subsidie*
Totaalkosten
Rendement in 15 jaar

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizenvorst

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

Heilige mis

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

Voorbeeld: 5m2, opbrengst 690 Kwh,
verbruik 3500 Kwh.

America

vrijdag

America

Zonne-energie bespaart geld

zaterdag

Huisarts en apotheek

Kerkdiensten

zondag

Medische zorg

AANVANG 14.00 UUR - ENTREE: voorverkoop € 7, dagkassa € 8,50
tickets verkrijgbaar bij Primera Sevenum & IJssalon Lo Solé

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

www.serumsefiste.com

6 * 7 * 8 juli

35
jaar

28

Nieuws van

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

Beste-Wensen-Boom: Actie nadert zijn einde!
In december 2011 vertelde Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst u over de
unieke Maashorstactie: de Beste-Wensen-Boom. Iedereen mocht een wens doen,
een wens voor een ander. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas maakten van
onze uitnodiging gebruik en hingen hun wensen voor anderen in de Beste-WensenBomen in onze kantoren. Collega’s van Rabobank Maashorst hebben inmiddels
twaalf wensen vervuld. Begin juli berichten wij u over de laatste twee wensen.

Melderslo. Daar, in de garage van
Rabobank-medewerker Lenie Holtermans,
stond de barbecue klaar en werd met
lekker eten en een drankje de
verwenmiddag afgesloten onder dank van
de vrijwilligers.

van een snoezelwand, waarmee de logés
heerlijk tot rust kunnen komen.
Wensindiener Irene zelf heeft ook een
zoontje met een stofwisselings cq.
spierziekte die 1 á 2 dagen per maand naar
Stichting de Naobere gaat.

Verwenmiddag voor vrijwilligers van
de Zwingel
Op 6 juni heeft het onverwachte dan toch
plaatsgevonden. Vrijwilligers van MFC De
Zwingel uit Melderslo werden flink in het
zonnetje gezet. Nadat Truus Hermans
(verpleegkundige bij Proteion in Horst) een
wens ingestuurde, reageerden collega’s
van het team Food & Agri meteen positief.

Snoezelwand voor Stichting
De Naobere
Stichting de Naobere in Grubbenvorst
biedt logeerplaatsen en dagbesteding aan
mensen met onder andere een
verstandelijke en/of meervoudige
beperking. Het idee van het logeerhuis is
geboren vanuit de ervaring in het eigen
gezin van Marius en Jeanne van de Logt
(eigenaars van het logeerhuis). De dagbesteding wordt geïnitieerd door Inge Jonker.

Collega’s van het team KRM gingen enorm
fanatiek aan de slag met deze wens en
creëerden gedurende een aantal avonden
en middagen vrijwillig werken een
fantastische snoezelwand. Op vrijdag 1 juni
2012 werden wij helaas geïnformeerd over
het feit dat het 6-jarige zieke zoontje (Roel)
van de familie Verstegen op donderdag 31
mei 2012 is overleden. Bij de uitvaart heeft
Inge in haar toespraak stilgestaan bij de
uitvoering van de Beste Wensen Boomactie met de woorden: “Roel als we straks
gaan snoezelen, zullen wij aan je denken”.
Een enorm mooi gebaar richting de
collega’s van team KRM voor hun bijdrage
aan dit initiatief.

De vrijwilligers van MFC De Zwingel in het
zonnetje zetten, bleek een lastige opgave.
Het zonnetje bleef namelijk lang weg en
tot 14.00 uur regende het pijpenstelen.
Om 14.00 uur brak de zon dan toch door
en gingen 15 vrijwilligers met de fiets,

5 (minder ter been zijnde) vrijwilligers met
de auto begeleid door collega’s van het
team Food & Agri op pad.
De fietstocht door ons werkgebied was
zonder meer boeiend. Allereerst van
Melderslo naar de Hayberries Stop in
Broekhuizen. Daar werd iedereen op koffie
en blauwe bessenvlaai getrakteerd.
Vervolgens via Swolgen en het Gun naar
Anthuriumkwekerij Peelen in Meerlo. Daar
volgde een boeiende uitleg over de teelt
van anthuriums. Menig deelnemer kon het
niet nalaten een boeket mee naar huis te
nemen. Het laatste deel van de tocht
leidde van Meerlo via Tienray naar

Irene Verstegen uit Grubbenvorst diende
gedurende de feestdagen een wens in bij
de Beste-Wensen-Boom van Rabobank
Maashorst. Haar wens was het realiseren

Samen kunnen we de
wereld aan. Dat is het idee.
Op vrijdag 22 juni 2012 presenteerden 22 VMBO-leerlingen van het
CITAVERDE College hun businessplan. Deze businessplannen ontwikkelden
zij onder begeleiding van bedrijvenadviseurs van Rabobank Maashorst
gedurende het BusinessClass-project van RCE Rhine Meuse. De jury
bestaande uit Ton Hermans (Locatiedirecteur CITAVERDE College Horst),
Ekaterina Muravyeva (Internationalisering RCE Rhine Meuse) en Twan
Litjens (Bedrijvenadviseur Rabobank Maashorst) beoordeelde de plannen.
Zij riepen Niek Baeten uit als winnaar. Hij presenteerde zijn bedrijf ‘All you
need is witlof’, een bedrijf dat biologisch witlof op zand teelt.
Van, voor en door de samenleving
Directievoorzitter Rob Knoops
ondertekende onlangs een
overeenkomst om Rabobank Maashorst
als partner te verbinden aan het
pilotproject BusinessClass van RCE
Rhine Meuse. Dit expertisecentrum is
gericht op de ontwikkeling en
invoering van ‘Leren voor Duurzame
Ontwikkeling’. Gedurende vijf weken
bracht Rabobank Maashorst leerlingen
van het CITAVERDE College in contact
met de praktijk door het maken van
een eigen businessplan. Op dinsdag 22
mei 2012 startte het project met twee
introductiedagen bij Rabobank
Maashorst. Docenten van het
CITAVERDE College gaven in
samenwerking met RCE Rhine Meuse
en Rabobank Maashorst een vervolg
aan deze kick-off. Tevens werden de

businessplannen beoordeeld door
bedrijvenadviseurs Twan Litjens en
Martin Wijnands. Met deze feedback
bereidden de leerlingen zich verder voor
de grote finale die plaatsvond op vrijdag
22 juni 2012.
Duurzaam, groen en techniek
Leerlingen voorbereiden op een
duurzaam ondernemend bestaan was
het doel van dit BusinessClass-project.
Leidend waren de thema’s duurzaam,
groen en techniek. Thema’s die van
oudsher geworteld zitten in het denken
en doen van de Rabobank.
Tegenwoordig is bekend wat we onze
wereld aandoen en hebben de middelen
om corrigerend op te treden. Daarom is
Rabobank Maashorst bewust bezig met
duurzaamheid. Samen kunnen we de
wereld aan. Dat is het idee.

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

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

Yess! De Zomerspaarweken
komen eraan!

Zet tussen 2 juli en 17 augustus € 10,- of meer op je
spaarrekening. Dan krijg je van ons een ijsbon van IJssalon
Clevers, Passi of Lo-Solé voor een gratis ijsje!
Tegelijk kun je meedoen aan de knutselwedstrijd. Je maakt dan kans op
2 gratis kaartjes voor de Efteling! Er is een extra publieksprijs voor het
ontwerp dat de meeste stemmen krijgt op www.rabobank.nl/maashorst.

Rabobank. Een bank met ideeën.
e
Gratis ijsj

Meer info op www.rabobank.nl/maashorst

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.

