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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

16
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Setokids
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Droog, maar nog
geen brandgevaar
Stofwolken over het land, agrariërs die hun gewassen voorzien van water en gras dat hier en daar al een
beetje aan het verkleuren is. Het heeft al een tijdje niet
meer geregend en is het erg droog in Horst aan de Maas.
Dat levert echter nog geen direct brandgevaar op in de
natuur.

Kantoor
HALLO dag
gesloten
In verband met een collectieve
vrije dag bij Kempen Nieuwsmedia
zijn de redactie en de afdeling
advertentieverkoop op vrijdag
10 mei de hele dag gesloten.
Het blijft mogelijk om persberichten of foto’s te sturen naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl Op maandag
13 mei is het kantoor weer normaal
geopend. Indien u geen exemplaar
van nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas heeft ontvangen, bel op
maandag naar 077 396 13 53 of
stuur een e-mail naar laurent@
hallohorstaandemaas.nl

Volgens Peter Kleuskens van
brandweer Horst heeft de droogte
momenteel nog geen consequenties
voor de natuur in Horst aan de Maas.
“Kijk, het is natuurlijk wel hartstikke
droog overal, maar de planten en

14 MEI KOMT HET
PROGRAMMA
2013-2014 UIT!

Bestel
uw t ickets met
10% v r oegboekkort ing*
Voor het theaterprogramma 2013-2014 zie

www.schouwburgvenray.nl

struiken zijn allemaal groen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor
vlammen. Er geldt momenteel ook
geen rookverbod in de bossen.” Waar
volgens Kleuskens echter wel op gelet
moet worden, zijn de dorre takken en
bladeren die nog op de bodem zijn te
vinden. “Een smeulende sigaret van
een wandelaar of een stuk glas kan
dan voor problemen zorgen. Dus is het
wel nodig daarvoor uit te kijken.”

Geen einde
aan droogte
*Kijk voor de voorwaarden op www.schouwburgvenray.nl
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Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Weerman Lei Spreeuwenberg laat
weten dat er weliswaar de komende

dagen regen wordt verwacht, maar
dat dit lang niet voldoende is om het
tekort aan te vullen. “De regen die
gaat vallen, zal geen einde maken aan
de droogte. Dan zou er de komende
week minstens tachtig tot honderd
millimeter moeten vallen. Het liefste
’s nachts, want dan krijgt het geen
kans om te verdampen. Maar dat
gaat niet gebeuren. Dit is vooral een
probleem voor de land- en tuinbouw.
De telers kijken met smart uit naar de
regen.” Volgens Spreeuwenberg wordt
het de komende dagen wel koeler en
gaat het regenen. “Maar een onweersbui met hagel, dat is ook niet goed
voor de planten in bloei.”

i.v.m. moederdag zaterdag 11 mei open van 7.30 tot 17.00 uur
Keuze uit 12 soorten rozen
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Vastgelopen
kermisattractie

Meerdere pogingen
tot inbraak Meterik

Enkele bezoekers van de kermis in Horst beleefden maandagmiddag 6 mei een paar benauwde ogenblikken.
De attractie waar zij op dat moment in zaten, de Booster, stond door een technisch defect enige tijd stil.

In Meterik is vorige week een tiental pogingen tot inbraak gedaan.
In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april is bij een aantal huizen
geprobeerd binnen te komen. De politie heeft tot nu toe echter slechts
één echte inbraak geconstateerd.
Bij een tiental huizen werd
’s nachts een bezoek gebracht. De
politie kon dit onder andere bevestigen doordat zij beschadigingen aan
achterdeuren en schade bij verschillende woningen constateerden.
Omdat de pogingen en de inbraak
in één buurt plaats hebben gevonden,

heeft de politie een buurtonderzoek
gedaan. Het verdere onderzoek loopt
nog.
Wie in de nacht van zondag 28
op maandag 29 april iets verdachts
gezien heeft, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie via 0900
88 44.

Zonder veel moeite
je zegje doen
TipHorstaandeMaas.nl

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
flyer H&H Marktkramenverhuur
flyer Het Aardbeienland

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
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

Na een korte reparatie draaide
de Booster maandag weer
Op het moment dat de attractie
vastliep, bevonden zich vier mensen in
de attractie. De Booster bestaat uit een
grote mast met zwaaiarm van 42 meter
hoog. Aan beide uiteinden van de arm
is een gondel bevestigd, waarin vier
personen kunnen zitten. De attractie
draait rond met een snelheid van 90
kilometer per uur.
Uit een enquête die gemeente
Horst aan de Maas enige tijd geleden

onder de jeugd van Horst hield, bleek
deze attractie als meest populaire uit
de bus te komen.
Maandagmiddag bleef de Booster
echter door een technisch mankement
stil staan. De vier inzittenden werden
uit de gondel gehaald en enige tijd
later kon de attractie weer draaien.
Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor, aldus een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas.

Gemeente stoot
woonwagens af
Gemeente Horst aan de Maas gaat de woonwagenkampen in Sevenum
en Meerlo afstoten. De kampen zijn nu nog eigendom van de gemeente.
De standplaatsen in Sevenum
worden namens de gemeente verhuurd
en beheerd door Wonen Limburg. De
standplaatsen in Meerlo worden door
de gemeente zelf verhuurd. “Horst aan
de Maas had tot voor enkele jaren
geleden ook de woonwagenkampen in
Horst en Grubbenvorst in eigendom”,
geeft een woordvoerder van de
gemeente aan. “Deze werden toen

overgedragen aan woningcorporatie
Wonen Limburg. Na de fusie met
gemeente Sevenum en gedeeltelijk
Meerlo-Wanssum, werd Horst aan de
Maas eigenaar van de standplaatsen in
Meerlo en Grubbenvorst. Om het
eerdere beleid door te zetten is er voor
gekozen deze twee eveneens van de
hand te doen. Huisvesting is namelijk
geen taak van de gemeente.”

Wekelijks een
snackwagen op het
Sint Hubertusplein!
Elke zaterdag van
16.00 tot 20.00 uur.
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Naast het Marialof zijn er verschillende bedevaarten, en wordt iedere
woensdagavond om 18.40 uur de
rozenkrans gebeden bij de grot, waarna
een mis ter ere van Maria volgt.
Lourdes, poort van het geloof is
dit jaar het jaarthema in Lourdes zelf,
en ook in Klein-Lourdes zal er met
dit thema gewerkt gaan worden. De
meimaand is de Mariamaand. Tienray

is de Maria-bedevaartsplaats bij uitstek
in onze omgeving. Al vanaf 1440
wordt in Maria in Tienray vereerd als
Troosteres der Bedrukten en sinds 1874
ook als O. L. Vrouw van Lourdes. Tienray
kreeg al in 1877 de eretitel KleinLourdes en werd daarmee de officiële
Lourdesplaats van ons land.
De kerk is overdag van 10.00 tot en
met 18.00 uur geopend.

.nl
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Bedevaartsseizoen
Klein-Lourdes
Het bedevaartseizoen wordt op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei,
plechtig geopend met een Marialof om 15.00 uur in de kerk van Tienray.
Het lof wordt opgeluisterd door Gemengd koor Tienray.
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Tropische palmboom in uw tuin
Heerlijk gezonde
zomerse lunch
voor twee personen

€240,-

€119,€35,-

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kronenberg ﬁnalist
Dorpsvernieuwingsprijs
Kronenberg hoort tot de finalisten voor de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs. Met acht andere dorpen strijden
zij om te titel van meest innovatieve dorpskern. De jury, bestaande uit onder andere Ger Koopmans, bezoekt de
komende weken alle finaledorpen.
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een tweejaarlijkse
prijs voor dorpen die innovatieve
activiteiten en initiatieven ontplooien
die zorgen voor een goed leefklimaat.
Er kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan activiteiten en voorzieningen die
een bijdrage leveren aan de sociale
cohesie, leefbaarheid en duurzaamheid
van het dorp.
“Omdat Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg (gemeenschapshuis De Torrekoel) en de dorpsraad Kronenberg allebei erg actief zijn
op het gebied van behoud en verbetering van de leefbaarheid in Kronenberg,
werd besloten samen de inschrijving te
verzorgen”, laat de dorpsraad weten.
In Kronenberg zijn de afgelopen
jaren veel grotere en kleinere projecten gerealiseerd. “Regelmatig liepen
we als dorp in de initiatieven die we

ontplooiden, voorop in de gemeente.
Eerst in Sevenum, daarna in Horst aan
de Maas. In ons dorp werden steeds
meer mensen actief. Sinds de opening
van de Torrekoel in 2003 zijn zo´n vijftig
tot zestig vrijwilligers actief en werden
nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de
seniorenbibliotheek, het eetpunt en
een biljartclub.” Ook door de dorpsraad
werden de laatste jaren projecten gerealiseerd. Zo is een Greenteam actief
in het groenonderhoud en is de
werkgroep Blauwdruk bezig met de
(her)inrichting van het centrum.
“Normaal kijken beide organisaties
het liefste vooruit maar bij het invullen van het inschrijfformulier voor de
Dorpsvernieuwingsprijs hebben we
voor een keer achterom gekeken.
Als je dan het lijstje ziet met zaken die
we met z’n allen de afgelopen jaren
voor elkaar hebben gekregen, in en

voor Kronenberg, dan mogen we daar
als dorp best trots op zijn”, aldus de
dorpsraad.

We wachten het
resultaat rustig af
“Of we een kans maken om
te winnen? Uiteraard gaan we ons
uiterste best doen om Kronenberg zo
goed mogelijk te presenteren als de
jury binnenkort op bezoek komt. We
wachten het resultaat dus maar rustig
af.” De prijs wordt georganiseerd door
de Landelijke vereniging voor Kleine
Kernen (LVKK).
Het winnende Nederlandse
dorp dingt in 2014 mee naar de
Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
Dit jaar is de uitreiking van de vijfde
Dorpsvernieuwingsprijs op
21 september.

Jongeren beboet voor
openbaar dronkenschap

Voor Moeder
De lekkerste
aardbeien vlaai
HORST • GRUBBENVORST

ALLE zonnEbriLLEn

25% korting!
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

SErEngEti

zonnEbriLLEn

10% korting!

Politie Horst heeft zaterdagnacht rond 04.00 uur zeven jongeren bekeurd voor openbare dronkenschap. Nadat
hun chauffeur naar het politiebureau werd gebracht voor een alcoholcontrole, bleven de jongeren zich ophouden
en overlast veroorzaken in de buurt van het bureau.
De bestuurder van een voertuig
met een aantal van de jongeren werd
in de buurt van het politiebureau in
Horst aangehouden. Hij werd door de
politie verzocht mee te komen naar
het bureau voor een alcoholcontrole.
De auto werd bij het bureau gestald.
De chauffeur bleek teveel gedronken
te hebben en kreeg hiervoor een

proces-verbaal.
Zijn passagiers bleven bij de
geparkeerde auto wachten op hun
chauffeur. Een aantal andere jongeren
voegde zich bij de groep.
De jongeren werden volgens een
politiewoordvoerder luidruchtig en
lastig. Ze schreeuwden en claxonneerden. Hierop sprak de politie de groep

een aantal keren aan op zijn gedrag.
Volgens de politie waren de jongeren
onder invloed en bleven zij zich
vervelend gedragen. Hierop besloten
de agenten de jongeren te beboeten.
Wanneer, zoals hier het geval
was, minderjarigen beboet worden,
probeert de politie de ouders van de
jongeren in kennis te stellen.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 49,95

Op verschillende plaatsen in de gemeente werden op zaterdag 4 mei oorlogsslachtoffers herdacht. Met
kransleggingen, stille tochten en herdenkingsmissen werd stilgestaan bij de vrijheid en de mensen die
hiervoor gevochten hebben. In Tienray werd in en rondom de kerk een drukbezochte herdenkingsdienst
bijgewoond door oud-onderduikers en verzetsstrijders waren aanwezig.
Voor meer foto’s van de herdenkingen, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

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

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Kasteelse Bossen

Nog steeds
blauwalg
Er zit nog steeds blauwalg in het
strandbad in de Kasteelse Bossen in
Horst. Het Waterschap Peel en
Maasvallei stelt dat de waarschuwing om niet te gaan zwemmen of
in contact te komen met het water,
nog steeds geldt.
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Horst aan de Maas in Beeld
06/16

De Melkende Non Grubbenvorst

Het bronzen kunstwerk van de Melkende Non staat aan de Kloosterstraat in Grubbenvorst en is in 1978 in opdracht van de toenmalige gemeente
Grubbenvorst gemaakt door R. Sheriff.
eens over het feit dat de zusters
in 1708 de boerderij De Bisweide
kopen. Vanaf dan wonen de zusters
van de Associatie van De Bisweide
in Grubbenvorst. In die tijd namen
de zusters de zorg op zich van
geestelijk gehandicapte vrouwen.
In 1850 dreigden de Maricollen
uit te sterven. Ter ondersteuning
van de orde kwamen in 1859 drie
zusters uit de Ursulinenorde naar
Grubbenvorst.

Verwarring over de waarschuwing
ontstond toen gemeente Horst aan de
Maas een bericht uitdeed waarin zij
verklaarde dat het strandbad vanaf 1
mei weer open was. Zij doelde hiermee echter op de seizoensgebonden
toegankelijkheid van het bad en niet
op het wel of niet aanwezig zijn van
blauwalg.
Een woordvoerster van het
Waterschap liet maandag 6 mei weten
dat de blauwalgwaarschuwing nog
steeds actueel is. “Onze controleur
heeft het bad vanochtend afgezet met
rood-wit lint. De waarschuwingsborden
staan er ook nog. Een nieuw monster is genomen.” Het Waterschap kan
op zijn vroegst woensdag uitsluitsel
geven over de huidige kwaliteit van
het zwemwater. “Wij raden vooralsnog
iedereen af om te gaan zwemmen.”

Zorgcentrum
voor zusters

Sraar Voesten, voorzitter van
de Historische Kring GrubbenvorstLottum, laat over de symboliek
van het beeld weten: “De grond
waar nu het Ursulinenpark is en het
beeld staat, was vroeger de weide
die hoorde bij de kloosterboerderij.
Op deze boerderij werkten ook
zusters. Zij waren onder andere
belast met het verzorgen van het

vee. Dus ook voor het melken van de
koeien.” Het initiatief voor het beeld
kwam van gemeente Grubbenvorst. Het
werd cadeau gedaan aan de zusters
Ursulinen vanwege het afstaan van de
grond voor het Ursulinenpark.
De geschiedenis van de
Ursulinenorde gaat terug tot het jaar
1535. In dat jaar stichtte Angela de
Merici in Bescia, Italië de Compagnia di

Bescherm je ogen met
een trendy zonnebril
Patricia
“Het 3 á 4 keer per week
sporten en het nieuwe dieet
werpt zijn vruchten af.

Ik ben al meer dan
4 kilo lichter en 12,5 cm
in omvang kwijt!
Ik heb meer energie en ben
een stuk fitter geworden.
Het is fijn dat het sporten
goed te combineren is met
mijn werk en gezin, ik hou
zelfs nog genoeg tijd over
voor andere dingen. Ik ben
nu een maand bezig met
de anco lifestyle actie en ik
vind het nog steeds iedere
dag leuk!”
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

De zon laat zich weer zien en we genieten er allemaal van. Zorg wel dat de hinderlijke reflecties en schadelijke UV-straling van de zon niet in je ogen doordringen.
Bescherm je ogen dus met een trendy zonnebril!
Onze collectie zonnebrillen is groot en hierin
vind je de laatste modetrends. Ook voor
brildragers is er altijd een oplossing met veel
mogelijkheden in allerlei kleuren en soorten
zonneglazen. Of wat dacht je van daglenzen?
Makkelijk te combineren met iedere trendy
zonnebril! Voor extra bescherming tegen
weerspiegelingen op de weg of op het water
kies je voor gepolariseerde zonneglazen.
Tips
Combineer kwaliteit met fashion op je neus.
Advies, de juiste oogzorg en deskundigheid
zijn onbetaalbaar! Neem daarvoor contact op
met Kruytzer Optiek en Optometrie,
(077) 3982661 of plan online een afspraak in
via www.kruytzeroptiek.nl.

Margo Kruytzer
gediplomeerd optometrist
bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Santa Orsola, een genootschap met de
heilige Ursula van Keulen als beschermvrouw. Vanuit deze Compagnie kwam
de orde van congregaties der Ursulinen
voort.
Tussen 1670 en 1700 kwamen
zusters Maricollen uit Vlaanderen naar
Grubbenvorst. Anderen zeggen dat de
eerste zusters uit Melderslo, Horst en
Grubbenvorst kwamen. Beiden zijn het

Die Ursulinen startten in
1860 met acht leerlingen hun
pensionaat. Zij bouwden ook een
internaat. Dit was in 1870 voltooid
en kreeg de naam La Providence.
In 1878 volgde een opleiding voor
onderwijzeressen en vijf jaar later
openden de zusters een lagere
school voor de dorpsjeugd, naast de
bestaande openbare school in het
dorp. De grote kapel was in 1890
klaar. De oorspronkelijke Bisweide
werd in 1893 door de zusters
Ursulinen afgebroken. Tot 1975
stond het leven in het klooster in
het teken van het onderwijs en de
opvoeding van de jeugd. Na het
sluiten van het internaat werd het
gebouw verbouwd tot een zorgcentrum voor zusters.
In 2000 stelden de zusters het
zorgcentrum open voor ouderenzorg
voor inwoners van Grubbenvorst en
omgeving. Het complex is tussen
2003 en 2006 geheel verbouwd.
Het zorgcentrum kreeg vanaf
1 januari 2005 zijn oude naam
La Providence weer terug.
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Zonder veel moeite
je zegje doen

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

Wat is het leukste aan Horst aan de Maas? Wat is de mening van inwoners over het sluiten van de bibliotheek?
Welke impulsen hebben verenigingen nodigen om samen te werken en hoe is het gesteld met het drugsgebruik
onder jongeren? Het is een kleine greep uit de verschillende onderzoeksvragen, die onderzoeksbureau
Top-onderzoek, in samenwerking met Kempen Nieuwsmedia, beiden uit Horst, voor wil gaan leggen.

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

Moederdag Tip
Voor ALLE moeders
HAMAM massage

Martijn Hulsen en Eric van Kempen
Door de samenwerking kunnen
lezers van nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas meepraten over relevante
zaken in Horst aan de Maas. “We nodigen hen uit om zich in te schrijven om
gratis mee te doen. Inwoners denken
dan mee over uiteenlopende onderwerpen: politiek, vereniging, werk,
bedrijven en winkels.
Onze lezers kunnen hier zonder
veel moeite hun zegje doen”, zegt Eric
van Kempen, directeur van Kempen
Nieuwsmedia. Martijn Hulsen van Toponderzoek: “Meepraten heeft invloed
op de besluitvorming van partijen die
in het onderzoek worden aangesproken, zoals bijvoorbeeld het Centrum
Management, dat adviseert over de
koopzondagen in het centrum van
Horst. Daarnaast is het leuk, leerzaam
en blijft de lezer op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in de gemeente.
We hebben hiervoor een speciale
webpagina www.tiphorstaandemaas.nl
gemaakt.”

Onderbouwd met
statistische gegevens
Eric van Kempen: “Deelnemers
krijgen regelmatig per e-mail een
stelling of een aantal vragen over een

bepaald onderwerp voorgelegd. Daarna
presenteren wij in nieuwsblad HALLO
Horst aan de Maas de uitkomsten,
onderbouwd met statistische gegevens
en eventueel een grafiek. Ook is het
mogelijk dat de redactie de resultaten
meeneemt in een artikel, voorzien van
reacties en commentaar”, aldus Eric
van Kempen. “De grafieken zijn terug
te vinden op www.tiphorstaandemaas.
nl, net zoals op termijn de verschillende
opgebouwde dossiers, zoals bijvoorbeeld wonen, uitgaan en ondernemen.”

Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen
Martijn Hulsen: “Met ons burgerpanel willen wij weten wat er speelt bij
de gemiddelde inwoner uit Horst aan
de Maas. Hoe deze bijvoorbeeld slaapt,
woont, werkt, reist, recreëert, sport en
winkelt. We hanteren een brede uitgangspositie, waar jong en oud gebruik
van kan maken.”
Het zal volgens Martijn een pittige
klus worden omdat een aantal statistische spelregels meespelen. “We moeten ervoor zorgen dat de steekproef
representatief is. De groep ondervraagden moet namelijk een juiste en goede

afspiegeling van de gehele bevolking
in Horst aan de Maas zijn. De representativiteit toetsen we op een aantal
demografische factoren, zoals leeftijd,
gezinsopbouw en culturele activiteiten.
Mochten er bepaalde groepen mensen
onderbelicht zijn in het panel, dan
wordt er specifiek naar deze doelgroep
gezocht, bijvoorbeeld via sociale media
of met verspreiding van flyers.”
Door de uiteenlopende vragen, is
het voor alle deelnemers interessant
om mee te praten. “Het invullen van
een enquête duurt enkele minuten en
de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. Maar door zelf
onderwerpen aan te dragen kun je
zelf ook nieuws maken”, zegt Eric van
Kempen.
Tiphorstaandemaas.nl is een pilot
en een gezamenlijk initiatief van TopOnderzoek en Kempen Nieuwsmedia.
“De insteek is om te leren van
ervaringen en het initiatief uitrollen
naar andere gemeenten”, zegt Martijn
Hulsen. “Wanneer we van start gaan is
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het is belangrijk om een representatief panel op te bouwen”, zegt Eric
van Kempen.
Meedoen? Vul dan het formulier in
op www.tiphorstaandemaas.nl

Ongeluk op Middenpeelweg
Op de kruising van de Middenpeelweg en de Griendtsveenseweg in America vond op woensdagmiddag 1 mei
rond 15.30 uur een ongeval plaats. Twee personenauto’s kwamen in botsing.
Een van de auto’s werd door
de botsing gelanceerd en kwam
op de kop in een weiland naast de
Middenpeelweg terecht. De brand-

weer moest eraan te pas komen om
de chauffeur uit zijn auto te bevrijden.
Beide chauffeurs zijn met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis

gebracht. Beide auto’s zijn bij de
botsing flink beschadigd geraakt.
De oorzaak van het ongeval is nog
onduidelijk.

60 min. € 35,00 voor € 29,95
90 min. € 48,00 voor € 39,95
Bel voor een afspraak: 06-51 02 63 39
Massagepraktijk Pykami - www.pykami.eu
Leunseweg 53A, Venray

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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familie

Te koop buxus. R. Breukers Lottum. Tel.
077 366 13 80/06 50 63 13 61.
Kringloopwinkel Twedde Kans Horst.
Open woensdag en donderdag 12-17 uur,
vrijdag 12-20 uur, zaterdag 10-16 uur.
Merkkleding gevraagd.
077 397 12 54 Noordsingel 43 Horst.
Gratis koffie en cake voor iedereen.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
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05

Kwaliteit tuinkussens op maat.
Voor bijv. loungeset of steigerhouten tuinmeubelen.Wij werken alleen
met topkwaliteit vulling en stoffen.
Voor info of een vrijblijvende offerte:
info@d-stylezitmeubelen.nl of
06 50 51 72 07.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,scooters.
per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.

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

Na een leven dat getekend werd door hard werken,
bescheidenheid en behulpzaamheid, laten wij u weten, dat

Mien van Helden-Alaerds
echtgenote van Jan van Helden †
is overleden in de leeftijd van 72 jaar.
Familie Alaerds
Familie van Helden
Venray, 5 mei 2013
Correspondentieadres:
St. Luciastraat 13
5801 GP Venray
Ôs Mien is voor het laatst in ons midden op vrijdag
10 mei om 10.00 uur in Crematorium ‘Boschhuizen’
aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE Oostrum-Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur.
U kunt donderdag 9 mei van 19.00 tot 19.45 uur
afscheid van Mien nemen in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst.
Ôs Mien zou in plaats van bloemen graag een bijdrage
aan Hospice Zenit te Venray hebben. Hiervoor staan
collectebussen bij het condoleanceregister.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de belangstellig en het warme medeleven bij het afscheid van

Graad Janssen
Horst, mei 2013
De zeswekendienst is op zaterdag 18 mei 2013 om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk in Horst.

Dankbetuiging

Voor de belangstelling, voor de bloemen en kaarten tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs moo,
lieve oma en overgrootmoeder

Triena Hoeijmakers - Rutten
willen wij u hartelijk danken.
De vele blijken van medeleven hebben ons diep getroffen.
Sjaak, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lottum, mei 2013
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 19 mei om 09.30
uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

Wij willen dan ook alle mensen bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau’s en Niëns
voor de fijne verzorging van het feest.
Namens Leo en Riek Haegens-Kusters te Horst
en onze kinderen en kleinkinderen

Geboren

Nena

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje berekent € 0,75 per opvang
uur per kind, met een min. van € 25 en
een max. van € 100 per contract per
maand, ongeacht aantal kinderen.
Tel. 077 374 51 49 of
roodkapjehorstaandemaas.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Verkoop verhuur
Te huur gemeubileerde chalets 750 per
maand direct aan de Maas. En te koop
chalets vanaf 97.500 eigen grond, met
complete inrichting en teras. Tevens
vaste rendement 7.3% per jaar netto.
Tel 0478 53 29 57.
Nu super aanbieding seizoenplaats
caravan tot 31 oktober voor maar
750 euro. Direct aan de Maas.
Zie www.residentiedekooy.nl
Huurwoning gezocht voor jonge moeder
met 2 kinderen. Tel. 06 13 41 70 33.
Pedicure Myriam Wagemans, ook
voor diabetische voet met simm’s classificatie. Bel voor een afspraak 077 398
71 05 of 06 30 61 99 43.
Decorato voor Moederdag. Trendy
bloemdecoraties voor de allerliefste
Mama’s. Tip: wij decoreren ook uw
eigen object geheel naar wens.
Kinderworkshop “voor Mama”
woensdag 08 mei. Moederdagworkshop
zaterdag 10 mei. www.decorato.nl
Vanaf heden weer biologisch
geteelde Amarylissen te koop.
Bij bloemenstalletje op de
Meterikseweg 124/Cuppen.

Mia Janssen - Stappers
kinderen en (achter)kleinkinderen

Ons 50-jarig huwelijksfeest was prachtig.

Aanbieding! Hortensia Annabelle
4 voor €10,00 Meer info zie:
www.veld-tuinplanten.nl Buxus v.a.
€0,50, Coniferen, Taxus, Buddleja,
Viburnum, e.a. heesters (ook veel op
stam), bodembedekkers v.a. €0,85,
bomen en zuilen o.a. zuilbeuk,
liriodendron. Oude Heldenseweg
Maasbree. Open zaterdag van 9.3016.30 uur of bel: 06 40 32 71 08/
077 465 32 83.

24 april 2013
Dochter en zusje van
Björn, Nicolle en Jorn
Versteegen-Pouwels
Convent 29
5961 RE Horst

Nelke
Huijs-Coumans
102 jaar

There’s a new kid in town!
Supertrots zijn wij met de
geboorte van ons lief meisje

Proficiat en een leuke dag!

Saar

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en
achterachterkleinkind

Bob en Lieke Paulus-Versleijen
Rotvenweg 5
5961 PE Horst

Cursus Engels voor gr. 8 leerlingen
met dyslexie als voorbereiding op de
brugklas.Tevens rekencursus voor
VO leerlingen. Ook voor individuele
begeleiding. Voor info: www.reachup.nl
of tel. 06 50 27 19 73.
Woning bouwen in buitengebied?
Wij hebben een bouwkavel beschikbaar,
prijs in overleg. Voor meer info:
06 53 91 96 44.
Wie heeft tijdens Koninginnennacht per
ongeluk de verkeerde leren jas (merk
Zara) meegenomen bij Blok 10.
Tel. 06 27 14 43 59.
Biedt zich aan: ervaren administratieve
kracht voor 1 of 2 dagen per week.
Inlichtingen: 06 48 82 61 02.
Inschrijving verlengd tot 15 mei!
Woensdag 22 mei informatiedag over
eigen bijdrage voor de zorg met
sprekers medewerkers CAK bij ‘t
Kruispunt Meterik. Om 14.00 uur start
eigen bijdrage met verblijf;
om 19.00 uur eigen bijdrage zonder
verblijf. Informatie en aanmelden bij
Zorgadvies en Regelhulp
tel. 077 463 23 84.
In verwachting? Proficiat. Wij zorgen
dat de opvang voor jullie kindje goed
geregeld wordt, met subsidie van de
overheid. Gastouderbureau Roodkapje,
we hebben geen verborgen kosten.
Tel. 077 374 51 49.

Kwaliteit tuinkussens op maat.
Voor bijv. loungeset of steigerhouten tuinmeubelen.Wij werken alleen
met topkwaliteit vulling en stoffen.
Voor info of een vrijblijvende offerte:
info@d-stylezitmeubelen.nl of
06 50 51 72 07.

Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges bij Verhaeg Asperges,
Kranestraat 38 Horst. Tel: 077 398 65 90.
Ma t/m vr: 10.00 - 12.00 en
13.00 - 17.00 u za: 9.00 - 17.00 u.

Verloren op 28 april tussen Hegelsom,
Horst en Melderslo een bruine knuffelhaas met witte snoet.
Tel. 06 42 38 22 21.

Gevonden autosleutel Heuvelsestraat
Kronenberg op zondag 5 mei.
Inlichtingen Ine van den Munckhof
077 464 20 33.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

3 mei 2013

Gratis af te halen zwarte grond
Meterik ca. 175/200 m3 goed bereikbaar. Tel. 06 52 73 36 00.
Iedere dag verse asperges te koop
vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur. Zondag
open van 11.00 uur tot 14.00 uur.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21
Lottum. Tel. 077 463 20 70.
Waarom uw bruikbare spullen
weggeven? Verkoop uw bruikbare/
verkoopbare (overtollige) spullen via
‘t Winkeltje, Herstraat 44 op basis van
commissie.(Cashen naar verkoop!)
Loop binnen voor details. Tot ziens.
Te huur opslag- en werkruimte.
Locatie: Melderslo, afmetingen:
2 x 170 m2, heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte is vorstvrij, buitenterrein
verhard. Tel. 06 21 58 07 85.
Lekker snuffelen bij kringloopwinkel
Twedde Kans Horst Noordsingel 43.
Open woens-/donderdag 12-17 uur,
vrijdag 12-20 uur en zaterdag 10-16 uur.
Heel veel merkkleding voor jong en
ouder. Iedereen welkom.
Voor het onderhouden van uw grote
tuin en het knippen van heggen.
Tel. 06 27 13 23 58.
Boeken opruimen?
Wij halen gratis boeken bij u op.
Bel: 06 38 56 56 34.
Gevraagd aspergesstekers man/vrouw
met ervaring. Tel. 06 53 92 36 73.
Verdwenen uit het bos nabij Toverland
een grote blank houten picknicktafel.
Marianne Lenssen tel. 06 30 36 70 61.
Te koop complete disco-installatie
o.a. 2 draaitafels met mengpaneel,
versterker, lichtorgel, bandrecorder,
cassettedeck en 4 grote boxen.
Tel. 06 51 95 81 28
Nieuwe uitdaging?
Ben je iemand met ambitie en goede
sociale vaardigheden en wil je graag
vanuit huis kunnen werken? Kijk dan
op www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel voor info: 06 27 02 17 83 FT of PT
mogelijkheden.
Gevonden bij rotonde Hegelsom een
donkerblauw jasje. Tel. 077 398 56 43.
Dynamo of startmotor defect?
Voor reparatie of nieuw bel D&S Service,
tel. 06 54 37 11 11 of 0478 571 11 11.

Leunen

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

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

Yogacentrum L’Espoir.
Dinsdagavond 14 mei start nieuwe
yogagroep voor volwassenen. Nu
kennismakingsaanbieding: 5 lessen
voor € 32,50. Voor info of opgave:
Fraukje 077 851 56 33, 06 39 22 23 17.
www.lente-lente.nl Ook kinderyoga.
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In het zonnetje
Het is weer bijna Moederdag. Op deze dag is het tijd om moeders even extra in het zonnetje te zetten. Dat kan met een cadeautje, een gedichtje of een leuke avond gezelligheid met de hele
familie, maar ook in HALLO staan deze week een aantal moeders in het zonnetje.
De twaalfjarige Pim (foto links)
uit Horst is gek op zijn moeder Ine.
Het leukst aan haar vindt hij dat ze
altijd aardig is en hem helpt met
alles, bijvoorbeeld met zijn huiswerk.
Samen kijken ze het liefst leuke films.
Pim denkt dat hij zijn moeder met
Moederdag het meest blij zou maken
met een mooie, grote bos bloemen.
“Maar misschien dat ik wel zelf iets
moois maak.”
Mayke (foto rechts) uit Horst is
haar moeder Thea ontzettend dankbaar dat zij één dag in de week op
haar zoon past. Thea haalt hem dan op
school op, waarna hij de hele middag
bij haar blijft. Mayke wenst haar moeder toe dat zij nog lang gezond blijft,
zodat ze kan blijven genieten van het
oppassen en het doen van leuke dingen met haar twee kleinkinderen.

De twee gaan er
vaak samen op uit
De 28-jarige Krista (foto links),
die sinds kort in Lottum woont, noemt
zichzelf “een echt moederskindje.”
Haar moeder Sien vindt ze heel grappig, “met alles.” Ze heeft grappige
uitspraken, hoewel ze ook wel eens
chagrijnig kan zijn. Desondanks is Sien
alles voor Krista. De twee gaan er vaak
samen op uit, dit keer om een terrasje
te pikken. Krista wenst haar moeder
al tijden een mooie vliegreis toe.
“Maar helaas durft ze dit niet.” In de
toekomst hoopt ze Sien toch nog over
te kunnen halen.
De zevenjarige Nine (foto rechts)
uit Horst weet niet zo goed wat ze het
leukste vindt aan haar moeder Inge:
dat ze heel lief is, dat ze mooi is, dat
ze vaak samen spellen doen of dat ze
de lekkerste ‘wortelenstamp’ maakt.
Daarnaast koopt moeder Inge altijd
hele mooie kleren voor Nine en doet
ze het haar van haar dochter. Later wil
Nine dit zelf kunnen doen, want ze
wordt kapster. Op school heeft Nine
een kookboek gemaakt voor haar
moeder, maar het liefst zou ze haar
parfum geven.
De tienjarige Sem (foto links) uit
Horst wil voor Moederdag graag haar
moeder Jolanda in het zonnetje zetten.
Dit omdat haar moeder er altijd voor
haar is, “ook wanneer ik verdrietig
ben.” Volgens Sem zorgt haar moeder
goed voor haar. Het liefst gaan ze
samen boodschappen doen. Op school
heeft Sem een schaaltje van klei
met een kaars gemaakt, dat ze met
Moederdag gaat geven.
Op de vraag wat Sem haar moeder
toewenst, antwoordt ze “dat ze gelukkig is.”
De 45-jarige Bart uit Grubbenvorst
is op weg naar zijn moeder in bejaardentehuis Elzenhorst. Dit doet hij elke
zondag. Samen genieten ze dan van
een kopje koffie, dit keer in de zon.
Bart is trots op zijn moeder, omdat ze
“ondanks haar ziekte, nog alles van de
positieve kant bekijkt.” Dit maakt haar
tot een voorbeeld voor Bart, en hij
hoopt dan ook nog vele kopjes koffie
met zijn moeder te kunnen delen.

Met Moederdag
bezorgen
wij ook
op zondag
Steenstraat 20 - Horst - Tel. 077-398 50 72 - www.witveld.nl

Levende etalage 11 mei van 10.00 tot 17.00 uur
Ben je ook nieuwsgierig wat ons levende
etalagefiguur presenteert? Kom een kijkje
nemen en scoor deze items met wel

50% korting!
Een hapje en een drankje maken
deze dag compleet.

Voor de kinderen schminck, ballonnen en
bij mooi weer een springkussen!

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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Open dag
Kinderopvang ’t Nest houdt op zaterdag 18 mei een open dag
voor iedereen die geïnteresseerd is in de kinderopvanglocaties
van ’t Nest verspreid over de kernen van Horst aan de Maas.
Zelf zien en ervaren
Ieder kindcentrum van ’t Nest is uniek en bijzonder. Zelf
zien en ervaren blijft de beste kennismaking die we kunnen
bedenken. Alle locaties van kinderopvang ’t Nest openen
daarom hun deuren op zaterdag 18 mei van 10.00 -13.00 uur.
Tijdens de open dag worden bezoekers rondgeleid op de
kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en centra voor
buitenschoolse opvang. We laten graag zien hoe leuk onze
kinderopvang is en wat de meerwaarde is voor het kind zelf.
De open dag is voor iedereen: (aanstaande) ouders, familie
van kinderen, leerkrachten van het basisonderwijs of
geïnteresseerde buurtbewoners. Iedereen is welkom.
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Waar houden we OPEN HUIS?
Grubbenvorst

Lottum
Broekhuizenvorst
Melderslo
Horst

Hegelsom
Meterik
Swolgen/ Tienray
America
Griendtsveen

Dagopvang ’t Nest
Peuterspeelgroep Puk en Muk
Buitenschoolse opvang 4-6 jr
Buitenschoolse opvang 6-12 jr
Peuterspeelgroep Olleke Bolleke
Nieuw kindcentrum
Kindcentrum D’n Opstap
Kindcentrum De Doolgaard
Kindcentrum Meuleveld
Buitenschoolseopvang Weisterbeek
Kindcentrum Onder de Linde
Peuterspeelgroep ’t Blokkendoosje
Peuterspeelgroep Dreumesbos
Kindcentrum de Wouter
Kindcentrum de Paddestoel

Ursulinenweide 7
’t Haeren Irenestaat 20
’t Haeren Irenestraat 20
’t Groenewoud Lovendaal 20
Smetenhof
Schoolstraat 5
De Swingel Beemdweg 4
Doolgaardstraat 24
De Twister Prinses Marijkestraat 5
Schoolstraat 8
Past. Debijestraat 8
Rect. De Fauwestraat 26a
Jan van Swolgenstraat 44
Gerard Smulderstraat 1
Lavendellaan 20

Kinderopvang ’t Nest werkt intensief samen met ouders en heeft een netwerk van professionele partners
dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen. Voor elke opvangvraag biedt ’t Nest de best passende
opvang. Kinderopvang die aansluit bij de wensen van ouders, scholen én natuurlijk de kinderen.

www.kinderopvanghetnest.nl

Jonge modellen een zetje in de rug geven

Hollands Next
Home Model

Jonge modellen de kans geven om een dag in de spotlight te staan, hun
portfolio uit te breiden en daarnaast zelf uitdagende shoots doen. Dat waren
de redenen waarom Eugene van Hoof van FotoID in Horst vorig jaar met
Hollands Next Home Model begon: een modellenwedstrijd voor beginnende
talenten.
De winnares van de pilotserie van
vorig jaar, Sanne de Groot uit Drenthe,
wordt nu regelmatig gevraagd voor
fotoshoots, vertelt fotograaf Eugene
van Hoof. “Wij kunnen met deze wedstrijd beginnende modellen een zetje in
de rug geven.” Jonge talenten kunnen
zich aanmelden op de website van de
modellenwedstrijd. Via publieksstemmen komen daar provinciale winnaars
uit. Daar gaat het team met regionale
ondernemers waaronder Eugene,
collega-fotograaf Ad Vereijken en
medewerkers van Francis Hairdesign uit
Horst, op bezoek.
“Eerst wordt thuis een shoot
gedaan, heel naturel, vaak ook nog
met eigen kleding van het model.
Daarnaast gaan we schieten op een
plek, die bijvoorbeeld herkenbaar
is voor de provincie. Dat wordt ter
plekke geïmproviseerd”, legt Eugene
uit. “Het model, haar dromen en haar
omgeving proberen we in the picture
te zetten.” Hierdoor is de fotograaf
vaak aangewezen op het bestaand licht
voor zijn foto’s. “Het moeten ook geen
productplaatjes worden. Het is juist
een uitdaging: dit heb ik, daar moet
ik het mee doen, hoe kan ik hier het

maximale uithalen.”
Per maand komt er één provinciale winnaar uit de bus. Aan het einde
van het jaar wordt daar de winnares
of winnaar uit gekozen. Dit gebeurt
deels door publieksstemmen, maar
ook de fotografen en de visagist
en stylist stemmen mee. De shoots
leveren zowel voor de modellen als
de initiatiefnemers naamsbekendheid
op. Of hij het project nog groter wil
maken? Eugene: “Elk jaar komt er wel
iets bij. De komende jaren wil ik er wel
mee doorgaan, maar of het concept
eindeloos is? L’Oréal wil ons gaan
sponsoren, dus het wordt in ieder geval
goed ontvangen.” De formule heeft ook
de interesse van collega-fotografen in
Duitsland en Zwitserland.
De winnares van Hollands Next
Home Model 2013 krijgt een fotoshoot
in Barcelona, een mooie aanvulling
op haar portfolio. “Dat was eigenlijk
eerst niet de bedoeling”, lacht Eugene.
“De websiteontwerpers hadden dat
erbij gezet. Ons idee was een shoot ‘in
het buitenland’. Maar ja, toen de site
gelanceerd werd, konden we niet meer
terug. Maar dat komt wel goed.”
(Foto: Eugene van Hoof, FotoID)

Zonder veel moeite
je zegje doen
TipHorstaandeMaas.nl
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Nieuwbouw
in De Afhang

Regio van de Smaak

Wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas legde op
dinsdag 23 april de eerste steen van de in totaal zeven woningen die
Haegens Groep Horst momenteel bouwt in de woonwijk De Afhang in Horst.

Lokale producten
in de schappen
In het kader van de Regio van de Smaak werken ondernemers samen om regionale en lokaal onderscheidende producten te promoten.
Komende week wordt bijvoorbeeld
begonnen met de verkoop van asperges
van lokale telers. Ook een aantal supermarkten doet mee. Plus supermarkt uit
Horst slaat de handen ineen met paling-

kweker Passie voor Vis uit Sevenum.
Hollandse paling mocht enkele jaren
geleden niet in supermarkten verkocht
worden omdat het risico bestond van
overbevissing. Omdat een aantal onder-

nemers nu op een duurzame manier
paling is gaan kweken, doet de mogelijkheid zich weer voor om deze aan
klanten aan te bieden. Ook Nederlandse
aspergewijnen zijn te koop.

Informatieavond gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Om inwoners en bedrijven in het plangebied op de hoogte te brengen van de huidige fase van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vindt er op dinsdag 14 mei vanaf 19.30 uur een informatieavond plaats.
“Vergeleken met veel andere
gemeenten mag je gerust stellen dat
gemeente Horst aan de Maas koploper
is in het bedenken van creatieve
oplossingen om de bouw te stimuleren”, vertelde wethouder Driessen. “Zo
ontwikkelden wij vier stimuleringsmaatregelen om de doorstroming in de
woningmarkt op gang te brengen en te
houden. We hebben er vertrouwen in
en zetten als gemeente een deel van
onze algemene reserves ervoor in.

Mede ook daardoor kunnen zaken tot
stand komen.”
De vier stimuleringsmaatregelen
waar wethouder Driessen op doelt
betreffen de garantieregeling, de
verhuisketting, startersleningen en
de nieuwste maatregel, de koopsubsidie. Met deze vorm van subsidie wil
gemeente Horst aan de Maas bepaalde
groepen op de woningmarkt stimuleren
om een nieuwbouwwoning te kopen.

De avond wordt geopend door
gedeputeerde Patrick van der Broeck.
Daarna vinden presentaties plaats. Na
de pauze is er een informatiemarkt
waar medewerkers van het projectbureau uitleg geven over de verschillende onderdelen van de gebiedsontwikkeling.
In de presentaties voor de pauze
komen de laatste ontwikkelingen van
de gebiedsontwikkeling aan bod en

wordt vooruitgekeken op de werkzaamheden van de komende maanden.
Zo is er aandacht voor het initiatievenloket, grondonderzoeken en de wijze
waarop het projectbureau met de
omgeving in contact wil blijven.

Informatiestands
Ook is er een aparte presentatie over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) die op 26 april is

gepubliceerd en hoe men hier formeel op kan reageren.
Tijdens de informatiemarkt zijn
er stands over de Oude Maasarm en
de hoogwatergeulen, de dijken, de
Provinciale rondweg, de economische
initiatieven en de haven, grondonderzoek, de belangengroepen, de marktbenadering en archeologie. De avond
wordt gehouden in de Zandhoek in
Wanssum.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 9 mei t/m 22 mei
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Mokka, Bionda,
Antico
15x60cm

Grohtherm-3000
artikel nr. 34399000

4V Walnoot
19,4x128,5cm
Met 4 velling randen
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
2 de pinksterdag geopend van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Starters in de regio
3O Arbeidsmarktadvies
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

3O Arbeidsmarktadvies
Joyce van Biljouw
Pastoorsveld 57
Horst
06 39 14 45 73
joyce@3oarbeidsmarktdvies.nl
www.3oarbeidsmarktadvies.nl
Zakelijke dienstverlening
1 maart 2012

Activiteiten:
3O Arbeidsmarktadvies richt
zich op arbeidsmarkt- en
organisatievraagstukken die
betrekking hebben op in-, dooren uitstroom van personeel. Te
denken valt aan begeleiding bij
ontslag, het opzetten en beheren
van een mobiliteitscentrum,
interim-management, coaching
en projectleiding. Daarnaast kan
3O projecten ontwikkelen en
leiden waarbij de belangrijke
spelers (de 3O’s, Ondernemers,
Overheid en Onderwijs) binnen
de arbeidsmarkt met elkaar
verbonden dienen te worden.
Voorbeelden hiervan zijn
projecten inzake jeugdwerkloosheid, werkgeversbenadering, de
participatiewet, leren en werken,
aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt of projecten met betrekking tot in-, door en uitstroom
binnen bepaalde branches.
Als laatste is 3O in te huren als
dagvoozitter bij congressen met
als raakvlak arbeidsmarkt.
Doelgroep:
3O Arbeidsmarktadvies richt
zich op ondernemers (MKB en
grote bedrijven), overheid en
onderwijs. Voor MKB-bedrijven

Bakkerij Sijbers stopt
Na 25 jaar stoppen Wim en Wil Sijbers met hun bakkerij in Meerlo. Ze gaan met vervroegd pensioen. Op
zaterdag 1 juni is hun laatste werkdag en stonden ze precies 25 jaar klaar voor de Meerlonaren. Vanaf die dag is de
bakkerij in handen van een andere eigenaar.

kan 3O Arbeidsmarktadvies een
belangrijke speler zijn binnen
het bedrijf omdat veel MKB
bedrijven geen eigen
HR-afdeling hebben en incidenteel advies of een sparringpartner nodig hebben op arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken. Voor overheid
(gemeente/uwv en sw-bedrijven) en onderwijs ligt de nadruk
vooral op projecten, maar advies
mag natuurlijk altijd ingewonnen worden.
Onderscheidend vermogen:
Door jarenlange ervaring
binnen diverse functies in de
arbeidsmarkt kan 3O staven op
een gedegen, brede achtergrond
en kennis waarmee ondernemers, overheid en onderwijs
geholpen kunnen worden. Het
zeer grote netwerk (binnen
Limburg, maar ook daarbuiten)
kan snel worden ingezet om
doelstellingen te bereiken en
projecten te laten slagen.
Daarnaast kan inzicht in projecten in andere delen van
Nederland leiden tot optimalisatie van en ideeën voor arbeidsmarktprojecten in de regio.

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

Grootste
aardbeienvlaai
ter wereld
De bakkers Marc Derix uit Horst en Bas en Joep Gommans uit Sevenum
bakken op Moederdag, zondag 12 mei, bij het Aardbeienland in Horst de
grootste aardbeienvlaai ter wereld. “Het idee om de grootste aardbeienvlaai ter wereld te presenteren had ik al jaren, maar nu wordt mijn
droom waarheid”, aldus eigenaar Hay Soberjé.
Bakkers Gommans en Derix staan
voor een grote uitdaging nu zij zijn
ingegaan op het voorstel Hay Soberjé.
“Het idee sprak me direct aan en dan
zeg je volmondig ja. Daarna ga je pas
denken aan de praktische kant van de
zaak”, zegt Joep Gommans. Hij geeft
toe toch wel een beetje zenuwachtig
te raken als hij denkt aan de grondstoffen en ovenruimte die nodig is
voor deze ‘monstervlaai’.
Omdat Marc Derix de breedste
oven van beide bakkers heeft, zal hij
het bakken van de bodem op zich
nemen. De bodem wordt in verschillende delen gemaakt, waarna deze bij
het Aardbeienland vol gelegd wordt
met verschillende rasaardbeien.
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De aardbeienvlaai wordt zo’n anderhalve bij anderhalve meter groot
en is geschikt voor 1.500 personen.
Hiermee is de vlaai binnen zijn soort
officieel de grootste ter wereld. Voor
deze bijzondere gelegenheid wordt
de vlaai niet rond, maar vierkant.
Reden hiervoor is dat er geen ronde
vlaaipan bestaat die gebruikt zou kunnen worden. Die zou ook niet in de
oven passen.
Op Moederdag roept het
Aardbeienland alle moeders op om
naar het Aardbeienland te komen
om geheel gratis te proeven van de
grootste aardbeienvlaai ter wereld.
Het officiële moment van aansnijden
vindt net na 11.00 uur plaats.

Bakkerij Sijbers stond al een aantal
jaren in de stille verkoop. “Er gaat veel
tijd in zitten om iemand te vinden die
het wil overnemen. In deze tijd is dat
sowieso moeilijker. Maar een half jaar
geleden werden we verrast. Iemand
toonde interesse. We wisten in het
begin niet wat er gebeurde, het kwam
ineens. We hadden er eigenlijk niet op
gerekend. Het was onze grootste wens
om een bakkerij voor Meerlo te
behouden en dat is nu gelukt”, vertelt
Wim trots.
Wim en Wil begonnen 25 jaar
geleden hun bakkerij in Meerlo. “Ons
motto was: we willen met Meerlo, van
Meerlo en in Meerlo leven. Het is ons
goed bevallen. We willen met en in
Meerlo leven voortzetten, maar niet
meer van”, lacht Wim. Volgens Wil
hebben ze in al die jaren veel trouwe
klanten gekregen. “We hadden klanten
die ons vaak in vertrouwen namen, dat
was fijn om mee te maken. Dat maakte
het werk extra speciaal. Een bakkerij
is meer dan de eerste levensbehoefte.

Het is ook een ontmoetingsplaats. We
hebben iedere dag heel hard gewerkt
om het onze klanten naar de zin te
maken en volgens mij is dat ons aardig
gelukt”, zegt Wil vrolijk.

Trots op het bedrijf
De twee harde werkers hebben
een goed gevoel bij de overname.
“Ik ben trots dat wij ons bedrijf al die
jaren goed draaiende hielden. Het is
een fijne gedachte dat de bakkerij voor
Meerlo blijft bestaan. De nieuwe eigenaar gaat er een goede toekomst van
maken, dat weet ik zeker. Wij hopen
ook dat de klanten vertrouwen hebben
in de nieuwe eigenaar. Maar dat komt
wel goed”, voorspelt Wim.
Nu Wim en Wil gestopt zijn, hebben
ze veel tijd over. Maar tijd om daar bij
stil te staan, hebben ze nu nog niet.
“We hebben nog helemaal niet na
kunnen denken wat we allemaal willen
doen. We hebben wel al een nieuw
huis gevonden, maar daar blijft het
ook bij. We zien tegen die tijd wel wat

we allemaal kunnen doen. Maar het
lijkt me heerlijk om eindelijk eens een
vrijdagavond te hebben en de dag erna
op te staan met een kopje koffie en
een krantje erbij. Daar kijk ik echt naar
uit.” Wil weet wel al wat ze gaan doen
als ze weer tijd hebben. “We hebben
allebei een passie voor oude motoren.
We kunnen dan een paar dagen weg
zonder aan het werk te hoeven denken.
Ook kijken we uit naar wandelen en
fietsen. Er zijn zoveel dingen die we
kunnen doen.”
Toch is het voor het tweetal
moeilijk om afscheid te nemen van hun
bakkerij. “Ik heb het beroep als bakker
altijd met hart en ziel uitgevoerd. Het is
niet het lichtste beroep, maar het is wel
het allermooiste beroep van de wereld.
Je moet veel opgeven als je kiest om
bakker te worden, want weekenden die
kenden wij niet. Ik heb het met veel
passie en plezier gedaan. Ik ben 49 jaar
bakker geweest, jammer genoeg nét
geen 50, maar het waren hele mooie
tijden”, blikt Wim terug.

opinie 11
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Bespreking Poll week 17

Minder ambtenaren betekent minder maatwerk
De komende jaren gaat gemeente Horst aan de Maas nog verder bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Naast de eerder aangekondigde krimp van
ruim veertig volledige banen, wil het College van B&W nog eens veertig banen
schrappen. In plaats daarvan wil de gemeente onder meer inzetten op verdere
digitalisering van de service naar burgers. Moeten we dan vrezen dat de
ambtenaren daardoor minder tijd voor ons hebben en we alleen nog maar een
nummertje zijn? Ruim driekwart van de stemmers op deze poll denkt dat het
zo’n vaart niet zal lopen. En het is alleen maar handig als je straks burgerzaken

via internet kunt regelen.
Door persoonlijk contact met burgers kunnen ambtenaren echter beter
doorvragen en er achter komen wat de burger precies wil. Als inwoner communiceer je dan tenminste met een echt persoon, in plaats van met een
onbekende aan de andere kant van het computerscherm. En wat te denken van
de extra werkdruk voor de overgebleven ambtenaren? Dan is er nog minder tijd
om vragen van mensen correct af te handelen. Nee, 24 procent ziet die extra
bezuinigingen bij ambtenaren niet zitten.

Lights,
Kop
camera,
Tekst
action!

Kleine kern leefbaar houden doe je zelf
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een gemeenschapshuis, bakker en slager, een café en het liefst ook een eigen
sporthal. Als je het aan inwoners van een dorp vraagt, staat dit vaak op het wensenlijstje. Wil een kleine kern een beetje leefbaar zijn, dan zijn er wel voorzieningen nodig. Zo zijn de huidige eigenaren van de bakkerij in Meerlo blij dat ze een
opvolger hebben gevonden, zodat de winkel in het dorp behouden kan blijven.
Er zijn echter ook kernen in Horst aan de Maas die helemaal geen levensmid-

delenwinkels meer hebben, zoals Hegelsom, Kronenberg en Griendtsveen. Dat
betekent echter niet dat dit spookdorpen zijn. Er worden voldoende activiteiten
door de inwoners georganiseerd en vaak zijn het hele hechte gemeenschappen.
En daar draait het tenslotte om, niet waar? Leefbaarheid in een dorp creëren de
mensen zelf, dat dient niet afhankelijk te zijn van voorzieningen. Kleine kern
leefbaar houden doe je zelf. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Plannen Interchalet zijn funest voor centrumondernemers > eens 52% oneens 48%

50% KORTING

AUTOBEDRIJF

OP EEN STUDIOSESSIE

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

ACTIE GELDIG VAN 1 MEI T/M 30 JUNI 2013

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Rits Kapot???

MASTBROEK
Poeliersbedrijf

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!

De echte goede
poelierskwaliteit kipfilet

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
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primeur!
GRASKAAS JONGE per kilo
HOLLANDER
De eerste graskaas romig
en vol van smaak

OUDE
HOLLANDER

Romige 1 jaar oude
Noordhollandse kaas

7,75
500 gram

5,75

VOOR iEDERE KLANT EEN
GRATiS REcEpTENbOEKJE!

D!rk

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Tussen alle grote plannen
van Interchalet voor verbouwingen en uitbreidingen, was er één
idee in het bijzonder dat mijn
aandacht trok: een bioscoop voor
Horst aan de Maas. Op vrijdagavond op de fiets springen en
een kwartiertje later op breedbreed-breedbeeldscherm de
nieuwste avonturen van Sherlock
Holmes of Iron Man: ik zie ’t al
helemaal voor me.
En ja, ik ben me er terdege
van bewust dat het een lange
termijnvisie betreft en dat nog
niks vastligt, dat er een exploitant gevonden moet worden en
dat er nog eerst twee jaar
gekeken wordt naar alternatieven, maar ik word heel gelukkig
van het idee.
Een bioscoop in Horst aan de
Maas: ik ben voor. Al zolang ik
me kan herinneren, vullen
jongeren enquêtes in over de
leefbaarheid van de gemeente
met het antwoord: “Ik vind het
hier leuk, maar er is niet zoveel
te doen voor jongeren onder de
zestien.” Al zolang ik me kan
herinneren moet er altijd
iemand de Bob zijn als we een
avondje een film willen kijken,
omdat we naar Venray, Venlo of
Reuver moeten. En al zolang ik
me kan herinneren, zoekt men
in het centrum van Horst naar
een mogelijke locatie voor een
bioscoop. ’t Gasthoês een paar
jaar geleden, dat kwam bij mijn
weten nog het dichtst in de
buurt. Maar: veel verbouwingskosten, teveel gedoe met
parkeren en andere exploitanten
van het gebouw. De mogelijke
bioscoophouder sloeg op de
vlucht voor het plan gemaakt
was.
Een bioscoop is een groot
project voor de gemeente. Het
biedt werkgelegenheid, wellicht
zelfs aantrekkingskracht voor het
centrum, denk aan het schitterend genaamde hop-on hop-offtreintje, en een nieuwe optie
voor vermaak in de vrije tijd. Als
er een exploitant voor te vinden
is: hey, waarom niet? Maar
wacht… dat moet dan wel een
exploitant met een lange adem
zijn. Eerst eens kijken of het niet
in Horst-centrum kan. Hadden
we dat niet al eens gedaan?
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Update dj-marathon
Bart Jenniskens (22) uit Horst heeft alvast één record in de pocket. Op maandagmiddag 6 mei verbrak hij het
Horster record marathon-dj’en. Rond 11.00 uur overschreed hij de grens van 106 uur die Sven Witt uit Hegelsom vorig
jaar stelde.

Hats & Flats op
OMG-festival
De zaal van café Metieske in Sevenum was vrijdag 3 mei het décor
voor de OMG! DJ contest, een wedstrijd waarbij de winnaar een plek op
het ‘local heroes’-podium van het OMG-festival kon winnen.

Jurylid dj Lucky Done Gone

powernap van twee uur, kwam hij ter
ondersteuning van zijn poging live in
de uitzending van dj Giel Beelen op
3FM. Bij het ter perse gaan van deze
krant is Bart nog in de race voor het
wereldrecord, dat op 168 uur staat.

Mocht alles goed gaan, dan zou hij deze
grens woensdagavond naderen. Mocht
hij het halen, dan mag hij zich officieel
Guinness wereldrecordhouder noemen.
Dit is de tweede keer dat De Lange
Horst een dj-marathon organiseert.

Glasvezel
Alles-in-één
Standaard met
Interactieve TV
De eerste
3 maanden

68.-

45./mnd*

Overal in en om het huis tv-kijken
op je laptop, tablet of smartphone
Met één druk op de knop een
programma even op pauze zetten

AD-10998/05-13.1

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Kid (Nard Francken) en Grip Music
(Jop Verberne). De jury besloot
het Sevenumse duo Hats & Flats,
gevormd door Sebastiaan Driessen
en Mike Peeters, tot winnaar uit te
roepen. Zij hebben een plek veroverd
in de line-up van het grote festival dat zaterdag 29 juni gehouden
wordt op het evenemententerrein in
Kronenberg.

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting
en betaal je voor het pakket € 68,- /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Hiermee vestigde hij het nieuwe
‘Lange-record’. Jenniskens begon
woensdagavond 1 mei met zijn
recordpoging in De Lange Horst.
Dinsdagochtend 7 mei werd hem een
hart onder de riem gestoken: na een

De organisatie had vier deelnemers geselecteerd voor de wedstrijd.
AJ & Chester en Napoleon Solo uit
Horst, Hats & Flats uit Sevenum en El
Bento uit Venlo lieten in een set van
een half uur horen wat zij te bieden
hebben.
De beoordeling van de dj’s
was in handen van dj’s Lucky
Done Gone (Gijs Voesten), Crude
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15 VRAGEN aan Lex van de Ven Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lex van de Ven
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Dan heb ik hopelijk mijn school
afgerond en sta ik op de stormbaan
bij het leger. Ik wil later graag militair
worden. Al vanaf dat ik klein ben,
heb ik altijd al veel geklommen en
speelde ik veel met speelgoedgeweren. Ik houd niet van kantoorbanen, ik
houd meer van een baan met fysieke
inspanningen.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben niet de rustigste. Ik ben best
druk bij vrienden en ik houd heel erg
van nieuwe dingen. Ik wil alles meteen
uitproberen.
Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Dat is voor mij een voetballer:
Lampard, een voetballer bij Chelsea. Je
kunt tijdens het voetballen heel erg zijn
persoonlijkheid zien. Je ziet dat hij rustig en gecontroleerd is, hij geeft goede

adviezen en is op de juiste momenten
streng. Hij is gewoon een hele goede
voetballer.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Het is een hele grote gemeente, je
kunt naar heel veel plaatsen toe. Er zijn
veel leuke plekken, zoals De Berkel in
Horst waar je kunt gaan zwemmen.
Ook zijn er heel veel speeltuintjes en
parken waar je naar toe kunt gaan. Het
liefst blijf ik hier in Horst aan de Maas
wonen: in Sevenum, omdat ik daar nu
ook woon.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Gewoon Nederlands: puree, groente en
vlees. Ik ben sowieso een echte vleeseter en ik vind het dan gewoon lekker
om daar een simpel gerecht bij te eten.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,2 voor wiskunde.
Normaal haal ik daar hele goede cijfers
voor. Dit punt was wel goed, maar
normaal haal ik altijd betere punten. Dit

ging namelijk over een hoofdstuk waar
veel verwarring in zat. Het ging over
machten en daar hoorden heel veel
regeltjes bij die ik soms door elkaar
haalde.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is mijn vriendin, waar ik nu een
tijdje verkering mee heb. Ik heb haar
op school leren kennen, ze zit bij mij in
de klas. Ook heb ik dit jaar veel nieuwe
vrienden gemaakt. Op de basisschool
had ik alleen vrienden in Sevenum, nu
heb ik ook vrienden in Horst, Hegelsom
en Broekhuizenvorst.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is mijn verjaardag. Dat is namelijk
een van de hele weinige dagen dat ik
heel veel geld heb. Meestal is dat al na
een paar weken op. Mijn moeder zegt
ook altijd dat geld bijna net zoals water
door mijn handen heen stroomt.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Het eerste dat ik zou doen is, denk ik,
het kopen van een paar voetballen,
want die trap ik altijd zo snel kapot.

Maar ik zou ook een cadeautje kopen
voor mijn broertje, zusje en ouders. Wat
er dan overblijft, zet ik fijn op de spaarrekening voor een auto.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een echte oude Amerikaanse auto met
zo’n racestrepen erop. Die zijn erg duur,
ook in benzinegebruik. Daar moet ik
dus flink voor sparen.
Je laatst ontvangen appje/smsje,
van wie kreeg je die en wat stond
erin?
Dat weet ik niet meer, want ik heb
al twee maanden lang geen mobiele
telefoon meer. Ik ben ’m verloren bij
Center Parcs en heb ’m nooit meer
teruggevonden. In het begin miste ik
het heel erg, nu ben ik er aan gewend.
Maar binnenkort ben ik jarig en heb ik
weer geld voor nieuwe mobiel.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het op zich handig, maar er zijn
ook mensen die er op een verkeerde
manier gebruik van maken. Ik kreeg
vroeger bijvoorbeeld veel doorstuurberichten, daar heb je niets aan. Ze zijn
alleen maar irritant.
Druk of rustig?
Druk. Ik ben zelf heel erg druk en ga
ook graag met drukke mensen om. Met
drukke mensen is bijna altijd wat te
doen. Maar met rustige mensen is het
eigenlijk ook altijd wel leuk, dat is dan
gewoon meer een tegenstelling van
mezelf.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben zeker een avondmens. ’s
Ochtends kom ik mijn bed niet uit en ’s
avonds wil ik het liefst mijn bed niet in.
Dat is niet altijd zo geweest, vroeger
had ik altijd een hekel aan slapen. Ik
zette het liefst zo vroeg mogelijk de
wekker. Dat is nu zeker wel anders.
Discotheek of kroeg?
Ik zou eerder naar de kroeg gaan. Je
zit meer met bekenden en je zit niet
zo dicht op elkaar. In de kroeg zijn ook
vaker kleine optredens met bandjes of
je kunt er een keer een voetbalwedstrijd kijken. In de discotheek is het
allemaal dicht op elkaar en is het veel
duurder.

Column

Goedof foutgelovig
In het bezit zijn van een
goedgelovig karakter is soms
heerlijk: leven in een minifantasie zonder dat de harde
werkelijkheid dicht in de buurt
komt, maakt alles zoveel
makkelijker. Helaas is dat
alleen nog maar de ene kant
van het verhaal.
Goedgelovigheid kan namelijk
ook zorgen voor flinke problemen...
Het hebben van een goed
vertrouwen in de medemens past
natuurlijk perfect bij een goedgelovige eigenschap. Ik geloof
mensen vaak op hun woord en
ga eerder van het positieve uit
dan dat ik negatieve gedachtes
bij iets krijg. Erg naïef natuurlijk,
ik weet het... Deze eigenschap
pakt ook niet in iedere situatie
goed uit. Afgelopen week
bijvoorbeeld, hielp ik samen met
een vriendinnetje een dief in
functie. Of eigenlijk nog erger:
we hielpen deze dievegge uit de
brand, toen deze flink de fout in
ging. Pas enkele seconden later
werden we er door een groep
mensen op geattendeerd dat het
hier om een echte diefstal ging.
Met daaropvolgend de vraag
waar we in godsnaam mee bezig
waren. Oeps. Ik moet wel
toegeven: deze dievegge op
leeftijd en werkend vanuit een
scootmobiel had wel professionele skills. Heel onopvallend, zo
onopvallend dat we niet eens in
de gaten hadden waar ze mee
bezig was, reed ze met haar
karretje net iets te krap langs een
marktkraam vol tassen. Met haar
scootmobiel haakte ze een tas
van het kraampje, die vlak
daarna weer van haar wagen viel
en over de grond mee werd
gesleurd. Gelukkig voor haar
waren wij in de buurt... In plaats
van meteen uit te gaan van
diefstal, dachten wij, heel naïef,
dat deze arme mevrouw bijna
haar tasje verloor en hielpen haar
(gestolen) tas weer netjes op het
karretje. “Dankjewel schat”, riep
ze nog, met een zwaar
Amsterdams accent. Brutaal
hoor...
Gezegend met een flinke
dosis lef was deze oude tante
zeker. Gelovig zal ze ook wel zijn,
al past daar in dit geval beter het
woordje ’fout’ dan ’goed’ voor.
Mies
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GEPLUKT

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

Almut Raaijmakers
Van kinds af aan was ze al gefascineerd door lapjes. Het is dan ook niet
gek dat haar hobby quilts maken is. Het huis hangt en ligt vol met deze
kleurrijke en vrolijke quilts. Deze week wordt Almut Raaijmakers (58) uit
Horst geplukt.

Koken met

Randy

verloskundige met hart en ziel. Het is
een heel verslavend beroep. Je leert
ook veel mensen kennen. Ik word
vaak herkend, want ik heb bij heel
veel bevallingen geholpen. Mijn man
zegt dan regelmatig: met jou kan ik
ook nooit ergens komen”, lacht Almut.
“Ik besloot om compleet afstand te
doen van mijn werk. Het was een hele
moeilijke beslissing, maar het was wel
een goede. Vanaf het moment dat ik
minder ging werken, in 2000, ben ik
begonnen met quilten. Maar toen ik
stopte met werken, heb ik me volledig
op het quilten kunnen richten. Ik had
graag mijn dochters geholpen bij hun
bevallingen, maar nu krijgen ze allemaal een quilt van mij.”

Iets maken met
afvalobjecten
De passie voor quilts is niet ineens
ontstaan. “Ik had vroeger iets met
lapjes, waarom weet ik niet meer. Ik
maakte mijn eerste quilt toen mijn
jongste broer op kamers ging. Dan
had hij tenminste iets om over die
vreselijke bank te leggen. Sindsdien
heb ik veel stofjes bewaard. Toen ik
stopte met mijn werk, bloeide mijn
passie voor quilts helemaal op. Ik had
vanaf dat moment veel tijd om me
er verder in te verdiepen. Zo ben ik
cursussen gaan volgen, boeken gaan
lezen en ik heb veel stoffen verzameld.
Ik ben nu bezig met een tweejarige
cursus bij het quiltersgilde. Hier leer

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Huisgemaakte
pesto

ik op een artistieke manier te kijken
naar quilt. Ik werkte voorheen alleen
maar met textiel, maar nu leer ik ook
om iets te maken met afvalobjecten
als plastic. Dat wordt dan geen deken,
maar bijvoorbeeld iets om aan de muur
te hangen.”
Naast haar passie voor quilts is
muziek ook erg belangrijk voor Almut.
“Ik speel al van kinds af aan viool. Toen
ik 16 was, stopte ik hiermee, want ik
had er geen tijd meer voor. Mijn vier
kinderen hebben allemaal een muzikale
opvoeding gehad. Mijn zoon wilde een
keer stoppen met pianoles en dat vond
ik niet leuk. Ik kwam toen met het idee
om mijn viool weer te pakken en met
hem mee te doen. Dat is alweer 25 jaar
geleden. Sindsdien ben ik niet meer
gestopt. Ik speel nu in een symfonieorkest en in een strijkkwartet.”

Mijn quilt in het
gemeentehuis
Almut heeft nog een grote droom,
namelijk het winnen van de Best of
Show-prijs. “Er zijn gejureerde quilttentoonstellingen. Hierbij wordt de prijs
Best of Show uitgereikt. Ik zal deze nog
heel graag een keer willen winnen.
Wat ik ook erg leuk zou vinden, is dat
gemeente Horst aan de Maas een quilt
van mij in het gemeentehuis hangt. Er
hangen bijvoorbeeld al enkele quilts
van mij bij de huisarts, maar het zou
geweldig zijn als de gemeente een
klant van mij wordt.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:
· 20 gram pijnboompitjes
· 80 gram basilicum

Filetlapje Toscane

· 80 gram Parmezaanse kaas
· 2 dl olijfolie

Varkensoester met gratis saus

· 20 gram rucola

Samen met haar man Jules woont
Almut al meer dan 25 jaar in Horst. De
van oorsprong Duitse is moeder van
vier kinderen, twee zoons en twee
dochters, en oma van een kleinkind.

Bereiding:
• Maak een pan heet op het vuur;
• braad nu de pijnboompitjes in de
pan door ze constant om te
scheppen en ze in beweging te
houden, zodat ze mooi egaal
bruin worden;
• laat de pitjes afkoelen op een vel
keukenpapier;
• doe de Parmezaanse kaas, rucola
en basilicum in een vijzel en vijzel
alles mooi fijn;
• voeg de pijnboompitjes toe en
vijzel deze er ook doorheen;
• voeg al vijzelend de olijfolie toe
tot je een mooie groene pesto
hebt;
• breng de pesto op smaak met
peper en zout.

Eet u smakelijk!

Randy

In 1998 kreeg ze gezondheidsproblemen. Twee jaar later besloot ze om te
minderen met haar werk als verloskundige. In 2009 hakte ze de knoop
door, ze stopte met werken. “Ik was

Varkens saté schnitzel

4 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

100 gram € 1,25
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Grolsch krat

24 flesjes a 0,30 l.
van € 13.39
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

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

SP organiseert Floriadewandeling
De SP organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, een wandeling over het Floriadeterrein. De wandeling is een protest tegen het grote
verlies van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Daarnaast wil de SP alle
inwoners van Noord-Limburg de gelegenheid geven om over het park te
wandelen.

de belasting flink aan mee moeten
betalen”, aldus Thijs Coppus, raadslid
uit Horst aan de Maas.
De wandeling start om 13.00 uur
bij Villa Flora en zal ongeveer een uur

“Nu het voorjaar is, staat het
terrein in bloei. De SP vindt dat de
inwoners van Noord-Limburg de kans
moeten krijgen om van het park te
genieten. Ze hebben er immers via

duren. De toegang tot de wandeling is gratis en voor koffie wordt
gezorgd.
Thijs Coppus,
raadslid SP Horst aan de Maas

CDA en (in) Horster samenleving
Vaak wordt gezegd dat de politiek ver van de samenleving staat, niet
weet wat er in het veld gebeurt of zich afspeelt. Maar het is anders, het CDA
is juist heel betrokken bij de Horster samenleving.
De CDA-fractie bestaat uit elf
personen uit alle hoeken van de
gemeente Horst aan de Maas. Zij zijn
op de eerste plaats het aanspreekpunt
en vertegenwoordiger voor hun directe
omgeving. Daarnaast hebben alle fractieleden eigen specifieke aandachtsvelden en kennis. De geluiden, vragen
en problemen die bij fractieleden
binnenkomen of worden gesigna-

leerd, worden in de fractie besproken
en via de raad of rechtstreeks via de
wethouder of ambtenaar ingebracht en
opgelost.
De fractie gaat ook actief op zoek
naar informatie. Zo worden fractievergaderingen, voorafgaand aan de raadsvergadering, gehouden op locatie. Hierbij
worden instellingen en verenigingen
bezocht, waarbij we uitleg en toelichting

krijgen. Zo hebben we recent bezoeken gebracht aan het dienstencentrum
Zonnehof in Tienray, de KBO in Meerlo,
Jong Nederland Horst, de dagbesteding
voor ouderen van Stichting Kom erbij in
Grubbenvorst en een aantal sportverenigingen in America.
Om ons te verdiepen in hoe het
gesteld is met de waterveiligheid
langs de Maas, hebben we een bezoek
gebracht aan de Hoogwaterloods van
het Waterschap met uitleg over hoe de
veiligheid is geregeld. We hebben de
Rioolwaterzuivering (RWZI) in Blerick

bezocht en ons uitleg laten geven over
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en
tariefontwikkeling. Op woensdag 1 mei
hebben we met Staatsbosbeheer een
bezoek gebracht aan de klimaatbuffer in
Ooijen-Wanssum. Daarnaast heeft PTC+
ons ingelicht over hun toekomst, plannen en activiteiten op het terrein aan
de Stationsstraat in Hegelsom. Omdat
we in Hegelsom aanwezig waren, heeft
ook de dorpsraad nog zaken waar zij
mee bezig zijn met de fractie kunnen
bespreken.

Naast deze manier van oriënteren
op de Horster samenleving, is er zo
mogelijk altijd een fractielid bij de
dorpsraadvergaderingen, zijn fractieleden betrokken bij vele (sport)verenigingen en studieclubs of gaat met een
afvaardiging op bedrijfsbezoek.
Als u als vereniging, buurt of
ondernemer graag eens met de fractie
in gesprek wilt, het kan. Wij komen
graag naar u toe. Het CDA staat midden in de samenleving.
Joop de Hoon,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Solidariteit brengt gezamenlijk voordeel
Enkele weken geleden heeft het CDA het idee gelanceerd om 1.400
huishoudens in onze gemeente via een kleine solidariteitsheffing alsnog
van een glasvezelverbinding te voorzien. Huishoudens die buitenspel zijn
gezet door een commerciële partij, kunnen een voorziening die de rest van
de huishoudens in de gemeente voor niets heeft gekregen, niet krijgen
tenzij ze duizenden euro’s op tafel leggen.
Sommige huishoudens, soms
maar net buiten een dorp, zijn al
twee jaar bezig om ook een glasvezelverbinding te kunnen krijgen. Het
mag niet zo zijn dat we toelaten dat
bewoners in het buitengebied worden

gediscrimineerd. Bovendien, als ook zij
een belangrijke voorziening als breedbandinternet hebben, kunnen we voor
iedereen in de gemeente in de nabije
toekomst veel meer mogelijkheden van
het internet benutten en brengt ons dat

allen een enorm gezamenlijk voordeel.
Natuurlijk weten we ook dat veel
huishoudens in de woonkernen nog
geen gebruik van glasvezel maken,
maar dat komt omdat daar nu nog
alternatieven voor zijn. Alternatieven
zijn in de buitengebieden niet beschikbaar. Daarom vindt het CDA een solidariteitsoplossing op zijn plaats.
In steeds meer andere gemeentes
wordt gekozen voor een solidariteitsoplossing. Zo onderhandelt gemeente
Venray met diverse partijen om alle

adressen in hun gemeente aangesloten
te krijgen, omdat zij niet willen dat net
als in Horst aan de Maas een gedeelte
van de inwoners wordt overgeslagen.
Venray stelt dat de rendabele adressen
in de woonkernen nodig zijn om de
onrendabele adressen in de buitengebieden aan te kunnen sluiten. Precies
hetzelfde principe als het CDA voorstelt
om in Horst aan de Maas te doen.
Veel mensen hebben ons in de
voorbije weken gemeld dat ze het een
goede zaak vinden dat wij ons inzet-

ten om dit probleem op te lossen. Er
zijn ook kritische geluiden te horen
en daar hebben wij begrip voor. Als
we uitleggen hoe het zit, ontstaat
meestal wél begrip.
Horst aan de Maas is een sterke
samenleving, waar mensen er voor
elkaar zijn. Het CDA is er voor iedereen. Dat heet solidariteit.

Henk Weijs,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

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

toon@kustersindustriedeuren.nl

Terrasmand met planten

In allerlei frisse kleuren en soorten

Datura

p.st.
18,99

Trompetplant
Roze, gele of witte bloem, in dikke pot!

Geraniums

Alle kleuren en maten

staand p.st.

1,49

Jasmijn piramide 70 cm hoog
Vol bloem en knop, topkwaliteit!

Winterharde klimplanten
Clematis, Hedera, Campsis, Hop, etc. etc.

p.st.
11,99

13,99
8,99
hangend p.st.

1,59

7,99
-20%

p.st.

Aanbiedingen geldig t/m 14 mei 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Hemelvaartsdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
08 mei 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Sluiting Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het
gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
9 mei en vrijdag 10 mei 2013 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u
op maandag 13 mei a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende melding voor gemeente-

werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 – 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Instructie voor
verkeersregelaars
Op donderdag 6 juni is er weer een instructieavond voor verkeersregelaars. De instructie wordt
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst. Vanaf heden kunt u zich hiervoor
aanmelden. Op 12 september vindt nog een
laatste instructieavond plaats. Vanaf 2014 kan de
instructie voor verkeersregelaars alleen nog maar
via E-learning gevolgd worden.
Aanmelden per e-mail
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersregelaar dan moet u zich vooraf aanmelden.
Dat kan door een e-mail te sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl
In deze mail moeten de volgende gegevens
opgenomen zijn.
• Voorletters en roepnaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Straat, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• Toestemming ja/nee*
* U kunt aangeven of u wel of niet door andere
evenementen gevraagd wilt worden.

Op zaterdag 4 mei werden in het kader van de Nationale Dodenherdenking door het college van
burgemeester en wethouders bloemen gelegd bij de diverse oorlogsmonumenten.
Op de foto ziet u het monument in Grubbenvorst.

Aanleg parkeerterrein
Centrum Sevenum
Vanaf 21 mei tot medio juli wordt het parkeerterrein in het centrum van Sevenum aangelegd. De meeste werkzaamheden worden
uitgevoerd naast en achter het winkelcentrum
“de 4 Jaargetijden”. In de eerste week tot de
Sevenumse kermis zijn de winkels in “de 4
Jaargetijden” nog bereikbaar via de parkeerplaatsen nabij de sporthal “De Kruisweide”.
In week 22 zijn de werkzaamheden in volle
gang en wordt het terrein afgesloten. Op dat
moment kunt u tijdelijk niet van de Kruisweide
naar het winkelcentrum. Vanaf week 22 tot de
bouwvakvakantie vragen wij de bezoekers van
het Sevenumse centrum om geen gebruik te
maken van de parkeerplaatsen bij
“De Kruisweide”.

Door de aard van de werkzaamheden zal er eni-

ge overlast kunnen ontstaan in uw woonstraat
of wijk. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen
om de overlast tot een minimum te beperken.
De winkels blijven tijdens de werkzaamheden
altijd vanaf Pastoor Vullinghsstraat / Pastoor
Vullinghsplein bereikbaar.
Informatie
Misschien dat u met vragen zit die u ons
persoonlijk wilt stellen. Op donderdag 16 mei
organiseren wij een inloopuurtje. U bent dan
van harte welkom.
Het inloopuurtje wordt gehouden in horecacentrum De Sevenwaeg van 17:00 tot 18:00 uur.
De projectleider van de gemeente, de heer W.
Konings staat u graag te woord, evenals de
vertegenwoordigers van aannemer Heijmans en
adviesbureau Brouwers.

De instructie voor verkeersregelaars begint om
19.30 uur. U krijgt na afloop uw aanstellingsbrief
en uw pasje uitgereikt. U bent daarna bevoegd om
verkeerstaken uit voeren t.b.v. evenementen.
Verkeersbrigadiers
Voorafgaand aan de instructie voor verkeersregelaars is er vanaf 19.00 uur de mogelijkheid voor
verkeersbrigadiers om een instructie te volgen.
U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te
melden.
E-learning
Tot nu toe kon de instructie tot verkeersregelaar
alleen gevolgd worden tijdens een instructieavond
in het gemeentehuis. Intussen kunt u de instructie
ook thuis volgen, op een moment dat u dat uitkomt, achter uw computer.
Voor 2013 heeft de gemeente Horst aan de Maas
een overgangsjaar ingesteld. U kunt bij een
instructieavond aanschuiven of de instructie via
E-learning volgen. Vanaf 2014 kunt u de instructie
alleen nog maar online volgen. Zie ook de
informatiefolder op www.horstaandemaas.nl.

Wijziging afvalinzameling
Hemelvaartsdag
Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, vindt er
geen afvalinzameling plaats.
Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan
tijdens de eerstvolgende reguliere ophaaldag,
maandag 13 mei, aangeboden worden.
De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken is verplaatst naar zaterdag 11
mei. Deze inhaaldag is alleen van toepassing
voor inwoners van Meterik, Horst-Centrum en
Horst-West en directe omgeving, die normaal op

donderdag 9 mei hun afval zouden aanbieden.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw persoonlijke afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
P.S. denkt u eraan dat u uw afval tijdig (vóór
7.00 uur) aan de straat zet? Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf de route te
bepalen. Dit betekent dat het tijdstip van
ophalen kan variëren.

Wij bestrijden
de eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven. Om de overlast te beperken gaan
wij de komende week de eikenprocessierups
bestrijden. Kijk voor nadere informatie over de
bestrijding en aanpak van de overlast op onze
website: www.horstaandemaas.nl

Ook kunt u informatie vinden op de website van
GGD Limburg-Noord www.ggdlimburgnoord.nl.
Indien u dan nog aanvullende vragen heeft over
de eikenprocessierups kunt u contact opnemen
met team Milieu (tel. 077-8504848) of mailen
naar: info@ggdlimburgnoord.nl

17

Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15 uur
trimzwemmen, hiervoor zijn nog enkele plaatsen
vrij. Dus wilt u sportief en gezond in beweging zijn,
kom op maandagmiddag trimzwemmen.
Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons
inschrijven voor de zwemlessen.
Vraag naar de mogelijkheden over tijden en
plaatsen, of kijk op de site: www.horstaandemaas.
nl voor verdere informatie.

Nieuws
Hemelvaartsdag
Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, zijn wij de
gehele dag gesloten
Zwangerschapszwemmen
Op donderdagavond is er van 20.45-21.30 uur
zwangerschapszwemmen.
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bekendmakingen

Vrij zwemrooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle verdere
informatie over onze activiteiten kunt u terecht op
de website: www.horstaandemaas.nl

Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Kortingsbonnen Kermis Meerlo
Van 11 t/m 14 mei is er kermis in Meerlo. Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen beschikbaar
via de site www.kermiskorting.nl

Ere wie ere toekomt
Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?
Kijk voor meer informatie op onze website www.horstaandemaas.nl

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Lottumseweg 25
Evertsoord
Helenaveenseweg 39
Grubbenvorst
Kerkstraat 10
Burg Cremersstraat 12
Horst
Zandersweg 15
Kloosterstraat 14
Korverstraat 15
Reulsberg-Witveldweg
Kranestraat 72

Kronenberg
Heuvelsestraat 14
Simonstraat kavel C
Lottum
Horsterdijk 100
Meerlo
Megelsum ongenummerd
Melderslo
Achter de Pastorie 2
Sevenum
Van Vlattenstraat 97
Klassenweg 57
Op den Bergen 5

Tienray
Over de Beek 1a
Horst aan de Maas
Vastgestelde integrale
structuurvisie
Horst aan de Maas
Beleidsregel planologische
kruimelgevallen gemeente
Horst aan de Maas
Ontwerp
Rampbestrijdingsplan
Inrichtingen met
Gevaarlijke Stoffen

Ton Bukkems, Griendtsveen:

“Gemakkelijk
online een
afspraak gemaakt
met de gemeente”

Altijd dichtbij,
gemakkelijk
geregeld.

Via onze website heeft Ton Bukkems uit
Griendtsveen heel eenvoudig een afspraak
gemaakt voor het verlengen van zijn paspoort.
Zo weet Ton zeker dat hij niets vergeet en snel
geholpen wordt. U handelt steeds meer zaken
digitaal af via de website: gemakkelijk en snel!

www.horstaandemaas.nl

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 08.30 tot
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.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. 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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Gezamenlijk
Collecte Sevenum
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Workshop natuurfotograﬁe
De werkgroep Natuurfotografie van IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 12 mei van 10.00 tot 13.00 uur
een workshop natuurfotografie voor kinderen. De workshop is in het Zoemhukske in Horst.

Voor de eerste keer wordt in Sevenum een gezamenlijke collecte
gehouden. Dit gebeurt al in bijna alle kernen van Horst aan de Maas.
Op verzoek van enige collectes
heeft de dorpsraad van Sevenum een
tijd geleden de start gemaakt waarna
de stichting aan de organisatie is
begonnen. Ieder adres ontvangt deze
week het invulformulier met uitleg.
Men kan op het formulier aangeven
voor welke organisatie of organisaties
het bedrag bedoeld is. Natuurlijk is
het ook mogelijk elke collecte
evenveel te geven.
Volgende week worden de

enveloppen opgehaald. Het is
mogelijk om de bijdrage via een
bankopdracht te doen. De goede
doelen van Sevenum zijn Alzheimer,
Brandwonden, KWF Kankerbestrijding,
Hartstichting, MLDS Maag darm lever
stichting, Nierstichting, Spierfonds,
Reumafonds, Rode Kruis, Fonds
Verstandelijk Gehandicapten,
Handicap.nl, Diabetes, Hersenstichting
Nederland, MS fonds, Longfonds en
Epilepsiefonds.

Voor jongeren met beperking

Dag van je leven
De afdeling Horst aan de Maas-Venray van het Nederlandse Rode
Kruis organiseert op 15 september een dag voor jongeren met een
verstandelijke of lichamelijke beperking.
Deze dag onder de noemer De
dag van je leven, vindt plaats in
attractiepark Toverland in Sevenum.
De jongeren worden begeleid door
jeugdige vrijwilligers. Het Rode Kruis
wil op deze manier iets doen voor
jongeren met een verstandelijke of
lichamelijke beperking. Maar dit
initiatief is ook een manier om jonge
mensen te interesseren voor
vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis.

Op woensdag 15 mei is er van
19.30 tot 20.30 uur een voorlichtingsavond. Deze wordt gehouden in het
Rode Kruisgebouw aan de Loevestraat
in Horst. Om alles te kunnen organiseren is de Afdeling op zoek naar
vrijwilligers, die tussen de 14 en 23
jaar oud zijn. Voor meer informatie
over de voorlichtingsavond, bel met
Peter Pouwels op 06 48 83 54 19 of
Riny Janssen-Cox op 077 398 41 33.

Receptie beugelclub
Bergerbaan
In het derde jaar van hun bestaan heeft het eerste team van Beugelclub
Bergerbaan uit Sevenum een prestatie van formaat geleverd: na vorig jaar
kampioen te zijn geworden in de derde klasse, is het team ook nu kampioen
geworden in de tweede klasse van de Nederlandse Beugel Bond (NBB).

Door dit resultaat promoveert het
eerste team van de Sevenumse
beugelclub naar de eerste klasse. Het
team werd daarnaast bekerwinnaar van
de NBB. Ook het algehele kampioenschap van de tweedeklassers tegen de
andere kampioen Meijel 2 werd in een
finaleronde veroverd.
Ter ere van dit alles wordt voor

het eerste team van Bergerbaan een
receptie gehouden.
Piet Joppen, Ton Tiesen, Geert
Versteegen, Timo Versteegen en Thij
Verheijen worden op zaterdag
11 mei van 18.30 tot 20.00 uur op BC
Bergerbaan in Sevenum in het zonnetje
gezet. Na de receptie wordt de nieuwe
wedstrijdbaan feestelijk geopend.

De tuin met bloeiende planten,
vlinders en bijen op zoek naar honing
wordt het jachtterrein voor de jonge
fotografen. Met hun eigen fototoestel
leggen ze vast wat ze zien. In het

Zoemhukske worden de foto’s geprojecteerd en samen met de leden van de
fotowerkgroep bekeken. Iedere
fotograaf mag zijn beste foto’s
uitkiezen. Deze ‘top shots’ krijgen een

ereplaats op de IVN-website. Kinderen
van 8 tot 12 jaar kunnen zich voor meer
informatie of aanmelding richten tot
Marijke Lukker-Hirs via 077 467 33 84
of via mchlukkerhirs@gmaill.com
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Wedstrijd
landschappelijke erven

Jong Nederland
Horst

Voor de tweede keer vindt dit jaar de voortuinenwedstrijd in Horst aan de Maas plaats. Aanmelden kan nog tot
16 mei.

!
12:15u tot 15:30u
Kom kijken van

Nieuw dit jaar is de categorie
landschappelijke erven en tuinen.
Hierbij zijn stichting Groengroep
Sevenum en stichting Landschap Horst

aan de Maas nauw betrokken.
Deelnemers krijgen van gerenommeerde keurmeesters een oordeel en
meteen een advies over hun erf en tuin

in het landelijk gebied. Aanmelden
voor de voortuinenwedstrijd kan via
een mail naar info@horst-centrum.nl of
via genoemde stichtingen.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Gezamenlijke collecte
goede doelen
De gezamenlijke collecte voor de goede doelen 2013 in Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft in totaal
9.497,68 euro opgebracht, iets meer dan het bedrag dat vorig jaar werd opgehaald.
De fondsen worden zoals gewenst
verdeeld over de diverse goede

doelen. De vertegenwoordigers van die
goede doelen zullen, samen met de

dorpsraad, er zorg voor dragen dat
het geld tijdig overgemaakt wordt.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 11 mei 2013

4 gepaneerde schnitzels € 5.95
Pak bami/nasi, bak kip-saté
samen € 5.95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Bankje voor Julianaplein
Het Julianaplein in Sevenum is sinds kort in het kader van de Oranjefestiviteiten verfraaid met
een bankje. Een initiatief van stichting Groengroep Sevenum in samenwerking met gemeente,
Oranjecomité, Jongeren Gilde, KnopenLopen, de dorpsraad en alle scholen in het dorp.
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Gezondheidscentrum Grubbenvorst

Praktijk voor Chiropractie
Onze chiropractoren:

Erik Wolters

Sarah Briers

Gratis nek- en rugscan

Analyse van spierspanningen, blokkades en scheefstanden
Deze aanbieding is geldig op

woensdag 15 mei 2013

en uitsluitend na telefonische afspraak
Voor meer informatie of het maken van een afspraak
bezoek onze website

www.gezondheidscentrumgrubbenvorst.nl
of bel met: 077 - 320 19 19

Onze

nieuwe folder
is nu online

Volleybalclub AVOC America viert een dubbelkampioenschap. Na een zinderende finalewedstrijd
tegen Set Point uit Kronenberg op maandagavond 29 april, wist het Dames 1-team de buit met slechts
een paar setpunten verschil binnen te halen. Het team speelt volgend jaar in de eerste klasse, de
hoogste klasse in de recreantencompetitie. Enkele weken geleden werd het dames 3-team ook al
kampioen. Zij komen volgend jaar uit in de derde klasse.

Jubileum RKSV Griendtsveen

‘Speciaal dat wij als kleine club
nog steeds bestaan’
RKSV Griendtsveen bestaat in mei precies 65 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een feest dat op zaterdag
15 juni plaatsvindt. Na zoveel jaren weet de kleine vereniging het hoofd nog steeds boven water te houden.

en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

In 1948 werd RKSV Griendtsveen,
onder het genot van een drankje,
opgericht door een enthousiast
vriendengroepje. De naam van de
vereniging is hetzelfde gebleven als
van de vereniging van voor de oorlog.
Toen was er ook een tijdelijk voetbalclubje onder de naam RKSV
Griendtsveen. De contributie die leden
vanaf 1948 moesten betalen, bedroeg
10 cent per persoon per week. Dit
dekte natuurlijk niet alle kosten,
vandaar dat een renteloze lening werd
afgesloten met de plaatselijke
handboogvereniging. Tot 1958 waren
er geen kleedkamers. De voetballers
moesten zich thuis douchen en de
gasten konden zich met water uit het
kanaal wassen. In 1958 werden de
kleedkamers en kantine geopend.
Vanaf dat moment was de vereniging

helemaal compleet.
Nu, 65 jaar later, kampt de vereniging met een teruglopend ledenaantal. “We zijn een hele kleine club.
Momenteel hebben we twee seniorenteams, een E- en een F-team. Het miniF-team doet al samen met Helenaveen.
Het is moeilijk om de teams in stand te
houden”, vertelt Arno van Mullekom,
oud-bestuurslid en erelid. “De jeugd
vindt tegenwoordig andere dingen
leuker en ze willen geen verplichtingen meer hebben. Voor ons is het nu
belangrijk dat we de twee seniorenteams in stand kunnen houden. De
jeugdteams gaan daarom samen met
Helenaveen.”
Het toekomstplan van de vereniging is dan ook om het hoofd boven
water te houden en om de seniorenteams te behouden. “Gemeente Horst

aan de Maas stimuleert steeds meer
het fuseren van verschillende verenigingen. Maar bij voetbal heb je met
culturen te maken. Er moet een klik
zijn. We hebben eerder geprobeerd
om samen te gaan met Horst-America,
maar dat werkte niet. Toen zijn we in
contact gekomen met Helenaveen en
dat klikte wel meteen. Zodoende hebben we ervoor gekozen om sowieso de
jeugdteams samen te voegen. De fusie
bevalt erg goed. We doen er alles aan
om onze vereniging te behouden”, legt
secretaris Henk Likkel uit.
Het jubileum wordt op 15 juni
gevierd met een vijf-tegen-vijftoernooi
en een uitgebreide feestavond. “Het is
eigenlijk geen officieel jubileum, maar
we staan er wel bij stil. Het is natuurlijk
speciaal dat wij als kleine club nog
steeds bestaan”, aldus Henk Likkel.
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Clash of the titans Fusie korfbalverenigingen
voor Dames 1
Wittenhorst

De korfbalverenigingen ODOS, Vonckel Girls, Erica en Wittenhorst gaan fuseren naar één gezamenlijke
korfbalclub. Dit gebeurt vanaf het seizoen 2014-2015.

Door: Paul Verstappen, handbalvereniging Wittenhorst
De tribunes van de Jo Gerrishal in Roermond zaten zondag 28 april vol
met mensen die wilden genieten van een zenuwslopende halve bekerfinale
van de Dames 1 van Handbalclub Wittenhorst. De strijd om de beker ging
verder tegen het eerste team van MenG Optimo. Het team uit Mechelen
bleek de hele wedstrijd een geduchte tegenstander.
Tot op de laatste secondes was het
nog onduidelijk wie zou winnen. Toen
na zestig bloedstollende minuten het
eindsignaal klonk, waren het toch de
Horster dames die door mochten naar
de finale.
De eerste helft begon gunstig met
een treffer voor Wittenhorst. Daarna
volgde al snel een 0-2 voorsprong.
Maar MenG Optimo kwam terug,
Wittenhorst miste een aantal kansen en
dat maakte van de voorsprong meteen
een achterstand. Gelukkig had de
tegenstander ook moeite met scoren,
maar dat het de tweede helft toch
even anders moest, was duidelijk. De
ruststand was 9-6 in het voordeel van
MenG Optimo.
Dat het deze wedstrijd ging om
een ware strijd tussen twee titanen,
bleek pas in de tweede helft. Nu
werd het tijd voor een omschakeling.

De tweede helft kwamen de dames
terug en het was enkel wachten op de
botsing op het scorebord. Na enkele
minuten was het 11-11. Wittenhorst
raakte haar kansen nu wel en bouwde
daarmee vervolgens een voorsprong op
van drie punten. De Mechelse dames
gaven echter nog niet op en een klein
dipje van Wittenhorst zorgde meteen
voor een nieuwe botsing: 14-14. De
spanning steeg tot een maximum toen
er in de laatste dertig seconden nog
gescoord werd door MenG Optimo. Het
was 17-18, terwijl Wittenhorst het even
met een speler minder moest doen.
Hard werd er gewerkt om de bal uit de
handen van de tegenstander te houden
toen eindelijk de drie verlossende fluitjes klonken. De dames uit Horst gaan
naar de finale.
De dames spelen de bekerfinale op
12 mei tegen ESC’90 uit Stein.

Melderslo degradeert
met opgeheven hoofd
Door: Ine Blenckers, RKSV Melderslo
RKSV Melderslo speelde zondag tegen Leunen. Er stond voor Leunen
veel op het spel. Ze waren namelijk met Sporting ST in gevecht voor
lijfsbehoud in de vierde klasse. Leunen begon direct fel aan de wedstrijd
maar Melderslo liet zich niet gek maken.
Over en weer waren er een paar
kleine kansen maar tot doelpunten
leidde dit niet. Na 45 minuten klonk
het rustsignaal en was er nog niet
gescoord. In de wetenschap dat het in
Swolgen ook nog 0-0 was, begon
Leunen de druk steeds meer op te
voeren in de tweede helft. Met een
paar mooie reddingen van Ruud
Hoeymakers bleef het echter 0-0. Het

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

bleef tot ver in de blessuretijd nog
spannend. De wedstrijd eindigde in
een gelijkspel.
Voor Melderslo maakte het niet
veel meer uit. Met opgeheven hoofd
gaat het eerste elftal terug naar de
vijfde klasse. Voor Leunen was dit
punt voldoende om in de vierde
klasse te blijven, omdat Sporting ST
verloor.

De verenigingen denken elk dat
zij als zelfstandige club in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben. Daarom is besloten een fusie-

vereniging op te richten die uiteindelijk
een tweehonderdtal leden gaat tellen.
De fusieovereenkomst wordt op 22 mei
ondertekend door de vier voorzitters.

Waar het eerste elftal klassebehoud niet wist te realiseren en degradeerde, werd het tweede elftal
van voetbalvereniging RKSV Melderslo afgelopen weekend kampioen in hun klasse. Zij wonnen
daarvoor van SV Kronenberg met maar liefst 7-0.

Wittenhorst pakt periodetitel
en tweede plek
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging Wittenhorst
Na de mooie 0-2 uitzege op donderdag 2 mei tegen Heidebloem/Bovitec moest voetbalvereniging Wittenhorst uit
Horst het in de laatste thuiswedstrijd opnemen tegen het sterke OSS’20 uit Oss.
De heenwedstrijd werd een
kansloze 3-0 nederlaag voor Horst.
Wittenhorst had bovendien de taak om
vijf punten achterstand op koploper
Bekkerveld te dichten. In de eerste helft
gebeurde er werkelijk niks. Beide
doelmannen kregen amper een schot te
verwerken. Mogelijk speelde het
zonnetje een negatieve rol. Het leek op
zaterdagavondvoetbal.
Na de pauze was het gelukkig een
heel andere wedstrijd. De thuisclub
pakte de zaken veel energieker aan.
Direct creëerde Wittenhorst een mogelijkheid met passend succes. Hieraan
vooraf noteerde Bart Verheijen een
solo, die in het strafschopgebied leek te
verzanden. Maar uiteindelijk belandde
de bal op de vrijstaande Gijs Hagens die

verwoestend uithaalde en de 1-0 op het
scorebord liet zich aantekenen.
Wittenhorst bleef de wedstrijd in
deze fase dicteren. Een volgende aanval
bereikte Will Spreeuwenberg, die net
langs het doel schoot. Bram Rubie had
met verschillende acties de kans om de
voorsprong te vergroten. Het geluk was
aan hem niet besteed.
OSS’20 pakte de draad weer op en
toen moest Wittenhorst alert blijven.
Met goed verdedigingswerk kon vooralsnog de nul vastgehouden worden. In de
67e minuut werd Gerd-Jan Buyssen in
stelling gebracht via een fraaie actie van
Bram Rubie. Gerd-Jan kwam oog in oog
met doelman Roel Rovers uit Oss. Het
schot dat volgde, vond zijn einddoel in
de linkerbenedenhoek en dus stond het

2-0. Wittenhorst leek de zaken onder
controle te hebben, maar de Ossenaren
bleven de aanval zoeken. Dit offensiefje
kreeg toch de beloning via de snelle en
goed spelende Irey Sadal. Hij verschalkte
doelman Sjors Witt en ineens stond het
2-1. Met nog meer power zocht OSS’20
naar de gelijkmaker. Door deze situatie
kregen de oranjemannen voorin meer
lucht en had het net zo goed de marge
kunnen verdubbelen. Een laatste kopbal
van de gevaarlijke spits Sander de Bont
ging maar rakelings over. Wittenhorst
won, maar doordat Bekkerveld makkelijk won van GSV’29 zijn de Heerlenaren
de terechte kampioenen. Een definitieve
tweede plek blijft over voor Wittenhorst,
dat hiermee wel de tweede periodetitel
behaalt.

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!
Datum: 30 mei om 19.00 uur | Locatie: Theater de Maaspoort, Venlo

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2013

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

U koopt uw
cadeau toch ook in de

€ 40P,r0ijs:
0 p.p.
(incl.
con
su
en ha mpties
pjes,
excl.
btw)

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Er is een aparte fusiecommissie opgericht die zich onder meer gaat buigen
over de locatie van de nieuwe club,
de organisatie en exploitatie.

Ien Derks

Lilian Keijsers-Soberjé

Sandra Baan

Tijdens deze avond wordt u geïnspireerd
door de persoonlijke drijfveren van de drie
genomineerde zakenvrouwen en vertellen zij
op welke manier zij zich onderscheiden.
Kaarten uitsluitend verkrijgbaar via

www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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Survival of the ﬁttest
voor Wittenhorst
Door: Paul Verstappen, handbalvereniging Wittenhorst
De Jo Gerrishal in Roermond was zondag 28 april het strijdtoneel van
veel handbalclubs. Dit gold ook voor de Heren 1 van handbalvereniging
Wittenhorst uit Horst die daar het gevecht aanging met het eerste team
van Zwart Wit uit Oirsbeek voor een plaats in de bekerfinale.
Wittenhorst had wel vaker tegen
het eerst van Zwart Wit gespeeld,
maar nog nooit gingen ze er met de
winst vandoor. Dit keer hielden de
Horsternaren echter goed stand tegen
deze altijd fanatiek spelende tegenstander. Toen in de slotfase van de
wedstrijd een mogelijke overwinning
in zicht was, zette Wittenhorst nog een
tandje bij. Horst won uiteindelijk van
Oirsbeek met 23-32.
Toch is de eindstand niet logisch
als men kijkt naar wat er aan vooraf
ging. Zoals altijd ontbrak het de
tegenstander niet aan felheid en dit
werd vanaf het begin af aan gevoeld
bij Wittenhorst. De eerste helft kenmerkte zich door het fenomeen actie
is reactie. Op elk doelpunt volgde een
tegendoelpunt. Dat spelletje werd
de hele helft in een hoog tempo
volgehouden. Zo was het kort voor rust
nog 14-14. De eindsprint van de eerste
helft was voor Wittenhorst en daarmee

De van origine Duitse Margrit woont sinds 1977 in Grubbenvorst. Ondanks haar leeftijd is zij een actief lid van
volleybalclub SV Aspargos. Vanwege haar rol als inspirator voor de recreanten van de vereniging, wordt er sinds vijf
jaar rond haar verjaardag een toernooi aan haar opgedragen: het Margrit Vervoort-toernooi.

kon nog net een positieve draai aan
de ruststand worden gegeven: 14-16
voor Horst. De tweede helft verdween
de kleine voorsprong en verviel men al
snel in hetzelfde spanningsritueel als
de vorige helft: de nek-aan-nek-race.
Zo werd het 18-18. Het hoog tempo
handbal zou uiteindelijk toch iemand
de kop moeten gaan kosten. En daar
had het iets jongere Wittenhorst wellicht net een voordeel. Toen Zwart Wit
even stopte om op adem te komen,
snelden de Horster heren vooruit. De
kleine voorsprong was echter nog een
lange tijd onzeker. Na verschillende
mokerslagen te hebben ontweken,
werd het team uit Oirsbeek in de laatste vijf minuten toch het slachtoffer
van de man met de hamer. De goals
knalden erin voor Wittenhorst. Het
team uit Horst staat net als vorig jaar
weer met beide benen in de finale.
Op 12 mei nemen de heren het in de
finale op tegen de mannen van Bevo3.

Schoolkorfbaltoernooi
Op sportpark De Merel in Melderslo vond het schoolkorfbaltoernooi plaats. Voor de vijfde keer werd het toernooi gehouden.
De winnaars mogen door naar de Limburgse finale op 15 juni in
Roermond. Jongens en meisjes verdeeld over meer dan veertig
teams waren deze middag bezig met de korfbalsport. De Grote
Wisselbeker ging naar Basisschool Onder de Wieken uit Meterik.

Zitmaaiers

80-jarige Margrit Vervoort
gaat door ’zolang het kan’

Tuintractoren

Loopmaaiers

Margrit noemt zichzelf liever “vier
maal twintig”, zoals de Fransen
gebruikelijk doen. “Achttien of tachtig,
ik ben nog steeds dezelfde”, vindt ze.
Of het nu aan deze instelling ligt of aan
haar sportiviteit, Margrit oogt nog
ontzettend jong en vitaal. Sporten geeft
haar energie.
In 1933 werd Margrit geboren in
het Duitse Koblenz. Zij groeide op ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Ze benadrukt de bedrukkende sfeer
waarin zij opgroeide. “We hadden geen
geld, we hadden geen eten. Er was
alleen angst.” Sport was een manier
om te overleven tijdens de oorlog. En
na de oorlog werd sport hét middel
om, zoals ze zegt, “de teruggewonnen
levensvreugde te uiten.”
Margrit was de jongste in een gezin
met vijf kinderen en werd naar eigen
zeggen “niet met fluwelen handschoenen aangepakt.” Zij begon al vroeg met
gymnastiek en ontwikkelde zich als
atlete. Margrit blonk uit in verspringen,
waarvoor zij als 16-jarige een zilveren

medaille won. Haar keuze voor fysiotherapie kwam dan ook niet als een
verrassing toen zij ging studeren.
Toen ze op 25-jarige leeftijd afstudeerde, vernam Margrit dat de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen op zoek
was naar een therapeute. Hierop vertrok ze dan ook naar Nederland, waar
zij op de afdeling reumatologie terechtkwam. In datzelfde jaar ontmoette zij
echter haar eerste man, waardoor ze
haar baan opzegde en naar Hattem
verhuisde. Margrit benadrukt dat de
tijden toen anders waren: “Als jonge
vrouw werkte je niet.” Samen kregen
zij drie kinderen. Toen haar man in
1975 overleed, besloot ze weer aan het
werk te gaan, “om geen verbitterde
moeder te worden.” Het sterkte haar
om met mensen te werken die ook pijn
ervoeren.
In 1977 verhuisde Margrit voor haar
tweede man naar Grubbenvorst, waar
zij zich meteen aansloot bij de gymclub. “Sport is een ideale manier om te
integreren”, aldus Margrit. Zij leerde er

veel mensen kennen en via via sloot
ze zich aan bij de volleybalclub. Zij
houdt van de elegantie en het techniek
van het spel, maar bovenal van de
goede sfeer die er hangt. “Ik zou het
voor geen goud willen missen,” zegt
Margrit. Na een blessure aan haar pink
moest Margrit vijf jaar geleden stoppen met actief trainen. Tegenwoordig
verzorgt zij elke week de warming up.
Alle oefeningen doet zij voor en waar
nodig stuurt ze bij.
“Ze is een grote inspiratie voor
ons”, aldus Hannie Verstegen, vriendin
en teamgenoot van Margrit. Dat zij
van grote waarde is voor de vereniging, blijkt uit het feit dat er ook
dit jaar in maart weer het Margrit
Vervoort-toernooi werd georganiseerd
in Grubbenvorst. Alle leden strijden
dan mee om de Margrit Vervoortwisselbeker. “Er spelen dan leden mee
die veertig jaar jonger zijn dan ik, die
kreunen en steunen,” lacht Margrit. Zelf
zal ze in beweging blijven. Altijd. “Want
wie beweegt, die leeft.”

van
huis
uit

Tuingereedschap
Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Compleet programma voor de particuliere en professionele gebruiker
Openingstijden ma t/m vrij 8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 13.00 uur

WWW.LOZEMAN.NL

Lozeman Tuinmachines BV - Markt 14 - 5973 NR - Lottum - tel:077-4632341 - lottum@lozeman.nl

www.proteion.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl
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Weekend ponysport
Ponyclub Wittenhorst organiseert op zaterdag 11 mei op evenemententerrein De Kasteelse Bossen in Horst de eerste Limburgse Bixiedag in
Limburg. Publiekstrekker zijn clinics met toppers uit de gemeente: Fried
van Stiphout en Freek Vestjens.
De Bixiedag is voor iedereen van
6 tot en met 13 jaar. Deelnemertjes
kunnen zich met hun pony inschrijven
voor verschillende Bixierubrieken,
voor lessen van topinstructeurs in
dressuur, springen of een crossles en
een ponyversierwedstrijd. De
topinstructeurs zijn Fried van Stiphout
voor het crossen, Freek Vestjens voor
het springen, Diana Smolders en
Lonneke van den Eijnden voor
dressuur. De menclinic wordt gegeven
door Sjoerd Lenssen.
Leden van ponyclub Wittenhorst
verzorgen een kür op muziek en er
zijn allerlei activiteiten. Men kan

een ritje met de huifkar maken, er is
een strodorp, kinderschminken en er
worden in verschillende disciplines
een aantal clinics met toppers uit de
wedstrijdsport gegeven.
Op zondag 12 mei is het jaarlijkse
ponyconcours op het evenemententerrein. Ruim 250 combinaties gaan
strijden om de hoogste plaats. De
wedstrijd is een selectiewedstrijd voor
afvaardiging naar de regiokampioenschappen van Limburg. Op dezelfde
dag is er ook een wedstrijd van de
recreatieruiters.
De Bixiedag en het concours zijn
gratis toegankelijk.

Het team C2G van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst is zaterdag 27 april met nog één
wedstrijd te gaan ongeslagen kampioen geworden. Door met 9-1 van een C-team uit Baarlo te winnen,
werd het team uit Grubbenvorst ongeslagen kampioen in de derde klasse 305.

Nederlands zwemrecord
Dennis Brouwers
Door: Bram Becks, HZPC
De Nederlandse Master kampioenschappen (ONMK) vonden afgelopen weekend plaats in het Pieter van den
Hoogenband zwemstadion. Vijf deelnemers kwamen uit voor zwemvereniging HZPC uit Horst en mochten het
opnemen tegen de rest van Nederland.

Handboogsportvereniging ’t Trefpunt organiseerde op zaterdag 4
en zondag 5 mei handboogwedstrijden in de bossen tussen Tienray
en Swolgen. Er werd geschoten op doelen die verspreid door de
bossen stonden opgesteld. De wedstrijd stond onder auspiciën van
de NHB en twee scheidsrechters hielden de wedstrijden nauwlettend in de gaten.
Voor meer foto’s van de handboogwedstrijden,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Een nieuw Nederlands record was
er voor Dennis Brouwers. Op de 200
meter rugslag zwom hij een tijd van
2 minuten en 17 seconden. Dit betekende Nederlands kampioen en een
Nederlands record. Hij haalde in totaal
tweemaal goud, tweemaal zilver en
eenmaal brons, waarbij het Nederlands
record op de 200 meter rugslag een
hoogtepunt is. Jannie Janssen zwom de
langere afstanden, 400 en 800 meter
vrije slag stonden voor haar op het
programma. Een tijd van 11.36.36 werd

11.26.34 seconden: een superprestatie.
Ook zij mag tevreden terugkijken op
de Nederlandse Master kampioenschappen. John Kranendonk kwam
uit op de 50 meter vrije slag en 100
meter vlinderslag. Op de 100 meter
vlinderslag met Patrick Janssen naast
hem in de baan, was het alles geven.
John zwom 1.07, een keurige vierde
plek. Patrick eindigde in 1.08 op een
zevende plek. Tevens was het voor
hem en Bram Becks de eerste keer dat
ze mochten starten op de Nederlandse

Master kampioenschappen. Op zondag
werd er begonnen met de 200 meter
schoolslag. Patrick ging er als een
speer vandoor met een tussentijd van
1.19.8 seconden en een eindtijd van
2 minuut 50 seconden was een vierde
plek voor hem. Ook zwom Bram de
200 meter schoolslag. Hij zwom deze
in een tijd van 2.47.7 seconden, wat
resulteerde in een bronzen medaille.
De derde plek voor HZPC was binnen
op de Nederlandse Master kampioenschappen.

Genieten
aan de Maas
Vernieuwde kaart!
Heerlijke asperges
Genieten op ons terras

www.hetmaashotel.nl

Op zon
de hele dag
d
geope ag
nd
vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

Uw velgen weer als nieuw?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

24

sport

08
05

Olympisch zwemmer
geeft clinic in Horst
Door: Bram Becks, HZPC
In het zwembad van Horst vond op woensdag 1 mei een zwemclinic
plaats van Olympisch zwemmer Dion Dreesens.
De twintigjarige zwemmer zwom
afgelopen zomer bij de Olympische
Spelen in Londen. Hij kwam uit op
de 200 meter vrije slag. Ook heeft hij
verschillende keren meegedaan met
de Europese jeugdkampioenschappen
en de Europese kampioenschappen.
Vele minioren van HZPC konden
zich ervoor opgeven. De opkomst was

Sparta’18 kampioen
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum is dankzij een 2-3 overwinning bij Panningen voor het tweede jaar op
rij kampioen geworden. Waar Sparta aan een puntje genoeg had, moesten de gastheren eigenlijk winnen om zeker
te zijn van lijfsbehoud.

dan ook erg groot. Vooral de meiden
waren goed vertegenwoordigd.
Afgelopen woensdag stond in het
teken van de onderwaterfases en de
keerpunten. Een goed gestroomlijnde
onderwaterfase en snelle keerpunten
zijn heel belangrijk tijdens wedstrijden. Hiermee kun je veel winst behalen tijdens wedstrijden.

Horizon Limburgs
Kampioen
Twee teams uit groepen 6 en 7 van basisschool De Horizon in Sevenum
zijn zondag 5 mei Limburgs kampioen volleybal geworden. Zij wonnen bij
de Limburgse kampioenschappen scholenvolleybal in Eindhoven.

Sparta begon voortvarend aan de
wedstrijd. Na twee minuten stond het
al 0-1. Een afgeslagen corner kwam
voor de voeten van Erik Minten die
verwoestend uithaalde en de doelman
kansloos liet. Na nog enkele goede
kansen in het eerste kwartier, zakte het
niveau van Sparta behoorlijk en werd er
in plaats van te voetballen te vaak de
lange bal gespeeld. Panningen knokte

zich terug in de wedstrijd en was een
paar keer dreigend, maar scoorde niet
voor rust.
Ook in de tweede helft werd
niet het niveau van de laatste weken
gehaald en zo bleef het lang spannend.
Rob Peeters zorgde voor wat opluchting door op aangeven van Erik Minten
halverwege de tweede helft de 0-2 te
maken. Na nog wat kansen te hebben

gemist, scoorde Paul Bussemakers de
0-3 door zeer alert te reageren bij een
corner. Hierna verslapte de concentratie
en kwam Panningen met twee treffers
in vijf minuten nog terug. Verder liet
Sparta het niet komen, waardoor een
2-3 overwinning een feit was. Het feest
kon beginnen, want hiermee werden
de Sevenumse mannen kampioen in
hun klasse.

Team 4.2 VCM rayonkampioen
Door: VC Meterik
De meiden van team 4.2 van volleybalclub Meterik gingen zondag 21 april op weg naar het rayonkampioenschap in Weert. Ze moesten daar drie wedstrijden spelen, tegen VC Fortutas uit Weert, VC Athos uit Sevenum en Set
Up uit Meerlo. De eerste twee teams zouden doorgaan naar het regiokampioenschap op 11 mei in Reusel.

Beide teams van De Horizon wisten
alle aanwezige teams, ook die van
Brabant, achter zich te laten in een
spannend toernooi. Voor het team van

groep 5 was een vierde plaats het
hoogst haalbare deze dag. De
kampioensteams gaan door naar de NK
Scholenvolleybal op 22 juni in Houten.

De eerste wedstrijd van VC Meterik
was tegen Athos. Deze wedstrijd
begonnen de meiden met volle moed.
Het eerste setje verloren ze met zeven
punten verschil. De tweede set
wonnen ze met acht punten.
Uiteindelijk hebben ze deze wedstrijd
dus gelijkgespeeld. Ze moesten de
tweede wedstrijd tegen VC Fortutas.
Weer werd gelijkgespeeld.
Na deze wedstrijd twijfelden de
meiden of ze nog bij de eerste twee
konden komen, omdat hun laatste

je hebt

nog één week
om in te schrijven
de cursus start op 13 mei

tegenstander van Athos en VC Fortutas
had gewonnen. Na een uurtje pauze
gingen de meiden er onder leiding van
coaches Peter Bergs en Emmy Mooren
met volle moed tegenaan. De eerste
set was heel erg spannend. Het ging
steeds puntje voor puntje tegen elkaar
op.
Uiteindelijk wisten de Meterikse
meiden te ontsnappen en voorop te
raken. De eerste set wonnen ze met
vier punten verschil, waardoor het
zelfvertrouwen groeide. In de tweede

set hadden ze een goede start, ze
stonden al meteen voor. De tegenstanders deden hard hun best om het
moeilijk te maken, maar de meiden
van VCM waren sterk genoeg om
puntjes te blijven pakken. Uiteindelijk
wonnen ze deze set met zes punten
verschil en wonnen ze de wedstrijd.
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat
de eerste en tweede plek een gelijk
aantal gewonnen sets had. Toch won
VCM op puntenaantal. Hiermee werden
ze rayonkampioen.

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

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Geopend vanaf 4 mei
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Val 4 tot 10 kilo af in acht weken.
Met behulp van deskundig wekelijks voedingsadvies en
groepstraining garanderen wij blijvend resultaat.
De totaalprijs voor deze cursus bedraagt €125,-

www.ikzoektuingrind.nl
Voor meer informatie:
bel: 077 - 398 35 53 of kijk op www.ancolifestylecentre.nl

tel. (077) 320 97 00
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Setokids spelen zelfgeschreven toneelstuk
De jeugdleden van toneelvereniging Setokids 2 spelen binnenkort de productie De Hotelrel. Nu is dat op zich niet zo heel bijzonder. Wel bijzonder is dat dit toneelstuk geschreven is door één van
de eigen spelers, de 13-jarige Lou Mertens uit Sevenum.
Wat Lou later wil worden? Creative
director of regisseur zegt hij zonder
aarzelen. Een stuk zelf schrijven,
regisseren en er dan ook nog in spelen,
dat lijkt hem wel wat. De eerste aanzet
hiertoe heeft hij al gezet met De
Hotelrel, een toneelstuk dat hij twee
jaar geleden al op papier zette. “Ik had
heel veel ideeën voor verhalen in mijn
hoofd. Het leek mij leuk om een verhaal
zoals van Het Huis Anubis (tv-serie,
red.) te schrijven dat zich afspeelt hier
in de buurt. Dat lukte niet helemaal,
maar die ideeën heb ik wel verwerkt in
het uiteindelijke toneelstuk.”

Voormalige
gemeentehuis
van Sevenum
Ongeveer vier maanden werkte Lou
elke avond aan zijn verhaal en legde
het daarna voor aan regisseuse Miek
Raedts. “We hebben er toen samen
naar gekeken en het hier en daar
aangepast”, vertelt deze. Miek regisseert het toneelstuk samen met Anniek
Verheijen. “Het verhaal gaat over een
aantal hotels dat failliet gaat, waarna
enkele gasten op onderzoek uitgaan
om er achter te komen hoe dit kan”,

legt Anniek uit. Het toneelstuk wordt
opgevoerd in het voormalige gemeentehuis van Sevenum, nu basisschool
De Dobbelsteen. Miek:“Dit gebouw
heeft aan de buitenkant de uitstraling
van een hotel, dus dat vonden we wel
toepasselijk.”
De Setokids tellen twee groepen,
Setokids 1 voor kinderen van 8 tot 12
jaar en Setokids 2 voor jeugd van 12
tot 16 jaar. “Deze groep telt dertien spelers, vier jongens en de rest allemaal
meiden”, zegt Miek. “Dit is de tweede
maal dat we met deze groep een
voorstelling hebben. Ieder heeft een
rol in het toneelstuk en we laten ze zo
veel mogelijk zelf doen, ook het licht
en geluid bijvoorbeeld.” ”Leuk is dat
de spelers al voordat de voorstelling
begint in hun rol zitten”, vult Anniek
aan. “De directrice begroet de gasten,
de piccolo loopt al rond. Mensen krijgen
echt het gevoel dat ze zich in een hotel
bevinden.”

in een verhaal. Ik vind het leuk om op
het podium iemand anders te zijn. Het
leukste lijkt me om later musicals te
maken. Maar ik ben nog niet zo goed in

het componeren van muziek.”
De Hotelrel wordt twee keer op
de bühne gebracht, op 18 en 19 mei
om 20.00 uur. Volgens Lou moeten we

zeker gaan kijken. “Het is een absurdisch stuk met herkenbare typetjes. Het
is erg leuk om mijn ontwerp zo op het
podium te zien.”

De directrice
begroet de gasten
Voor Lou is toneelspelen een
uitlaatklep. “Ik heb Asperger, een vorm
van autisme. Door toneel te schrijven
en spelen kan ik mijn gedachten kwijt

Miek, Lou en Anniek

OPEN DAGEN

Donderdag 9 mei (Hemelvaart)
Maandag 20 mei (2e Pinksterdag)
U bent welkom tussen 12.00 en 17.00 uur

Win een sloep van 6,5 meter!
We verloten onder de eerste 10 kopers
van een chalet een sloep van 6,5 meter.
Er zijn er inmiddels nog 4 te koop, dus
kom kijken op de Open Dagen op 9
mei (Hemelvaartsdag) en op 20 mei
(2e Pinksterdag) en overtuig uzelf wat
Residentie De Kooy te bieden heeft en
misschien legt u deze sloep wel aan uw
eigen bootslip vast.
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Rendementen en investeringsmogelijkheden

TE K

SPECIALE AANBIEDING

Uw eigen chalet vanaf

€ 47.500,-

Residentie De Kooy is onderdeel van Perfect Parken

De Kooy 13, 5861 EH Wanssum
T 0478 - 53 29 57 | 06 27 62 37 46
www.residentiedekooy.nl

7,3%

Perfect Parken Nederland B.V. biedt u een breed scala aan mogelijkheden om de door u te verrichten
investering optimaal te laten renderen. Basis van al deze beleggingsvormen is dat de door u aangekochte
recreatiegrond en chalet dan wel woning, via onze organisatie worden verhuurd. Dit kan ook voor een deel
van elk jaar zodat u uiteraard ook zelf met uw gezin gebruik kunt maken en kunt recreëren. Alles wordt in
onderling overleg met u geheel afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen.
Het zou te ver voeren alle mogelijkheden in deze
advertentie aan u voor te leggen en voor u in detail uit
te werken. Vandaar dat u hieronder enkele belangrijke
voordelen/aspecten aantreft.
- Uw eigendom wordt optimaal verhuurd via door ons
in te schakelen, gerenommeerde verhuurorganisaties
specifiek toegelegd op de recreatiebranche.
- Wij regelen het gehele traject van verhuur vanaf het
moment van reserveren tot aan de eindschoonmaak
toe. U heeft nergens omkijken naar.
- De recreatieve markt qua verkoop en verhuur is bijna
de enige vastgoedmarkt welke zich nog steeds positief ontwikkeld.

- U krijgt de opbrengst maandelijks uitgekeerd.
- U bepaalt zelf hoeveel u gebruik maakt van uw
woning.
- U kunt de door u betaalde BTW terugvorderen.
- U draagt de eerste 10 jaren slechts 6% BTW over de
ontvangen huurpenningen af.
- Uw inkomsten vallen in box 3. Er wordt dus geen
inkomstenbelasting geheven. U krijgt te maken met
een heffing Vermogensbelasting van 1,2% over de
waarde van uw object minus de schulden.
- Vaste rente van 7,3%.
- Nu ook mogelijkheid alleen aankoop chalet.
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Inzegening gerestaureerde Mariakapel

Steen voor steen hersteld

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

titi

tititi

De Joepenkòmpeneej uit Meerlo restaureerde jaren geleden de Sint Josefkapel in het dorp. Met hulp van
vrijwilligers en donateurs knapten Joepen, Jossen en Jozeffen uit het dorp de kapel op. Jan Poels uit Meerlo maakte
toen een belofte: “Maria, als het ons lukt om de Jozefkapel op te knappen, dan knap ik u ook op.” Het einde van die
belofte komt nu in zicht.

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Sportief Wandelen is
meer dan wandelen alleen

Wandelen in de natuur & ConditieSpierversterkende oefeningen-coördinatie
Waar: Locatie Peelrunners (Tienrayseweg parkeerplaats Maasdal/Boscafé)
Wanneer: vrijdag 12.30 uur tot 13.30 uur

Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

Past. Vullinghsplein 5 • T 077 366 30 20 • M 06 20 44 39 30 • info@simonshek.nl

Het Mariakapelletje in 1925
De Mariakapel op de Megelsum in
Meerlo was dringend toe aan restauratie. “Bij een eerste inspectie met de
monumentenwacht kwamen we
erachter dat het voegwerk zo verweerd
was, dat je de voorgevel bij wijze van
spreken zo kon omduwen”, legt
initiatiefnemer Jan Poels (61) uit. “We
hadden geen jaren meer kunnen
wachten.”
De kapel uit 1821 is gebouwd
in opdracht van de familie Cocq van
Haeften, maar werd rond 1900 cadeau
gedaan aan het kerkbestuur van
Meerlo. Jarenlang doorstond de kapel
weer, wind, grote boomwortels en
vocht. Uiteindelijk lag de kapel tussen
de struiken en kon ze wel een opknapbeurt gebruiken, vond Poels.

Mariakrènske
In opvolging van de
Joepenkòmpeneej nam hij daarom het
initiatief voor een Mariakrènske: alle
vrouwen uit het dorp die Maria of een
afgeleide naam droegen, werden bijeen geroepen om mee te denken over
de restauratie van de Mariakapel. May,

Maria, Mariet, Mia en Maria besloten
de schouders onder het project te zetten en begonnen op allerlei manieren
sponsoren te zoeken. “Dat liep als een
trein”, zegt Jan.
Met hulp van Stichting Kruisen en
Kapellen kon al snel begonnen worden
met het omvangrijke project. “Ik noem
het wel eens het Sjaak Wijnhovenkapelletje, want die heeft er heel veel
tijd in zitten. Hij heeft steen voor steen
eruit gehaald, gerepareerd en teruggezet.” Het dak werd onder leiding van
timmerman Jos Willers gerepareerd.
“Een restaurateur eerste klas”, zegt
Poels. “Hij kent de bouwstijl en wist
precies wat wel en wat niet mag.”
Uiteindelijk werd ook de fundering
van het kapelletje verstevigd. “Het
is vroeger gewoon op het losse zand
gebouwd. Omdat de weg een paar
keer is verhoogd, ligt het nu een beetje
laag. We wilden het niet verhogen
maar wel verstevigen om verzakkingen te voorkomen”, legt Jan uit. Het
opknappen van de kapel is echt een
vrijwilligersproject geworden: “De
buurvrouw van de kapel, ook Maria,

heeft het gras ingezaaid en maait de
omgeving nu.”

De kapel
blijft origineel
Met man en macht werd gewerkt
om de Megelsumse Mariakapel in originele staat te herstellen. “Een aantal
van de tegeltjes aan de binnenkant
was gebarsten. Via een oproep in de
krant kwamen we erachter dat bij een
tante van mij in Wanssum diezelfde
tegels als paadje gebruikt werden. Die
zijn wel wat verweerd, maar de kapel
blijft zo authentiek”, aldus Jan.
Volgende week wordt het
Mariabeeld, dat intussen ook een
opknapbeurt heeft gehad, teruggeplaatst. Op 25 mei wordt de kapel
officieel ingezegend door pastoor Ruud
Verheggen. Daarvoor echter organiseert
de restauratiegroep twee wandelingen: een start om 11.00 uur vanuit
Kevelaer, waar men zo’n 18 kilometer
naar Meerlo loopt. De ander leidt langs
kapellen in de omgeving en gaat via
Tienray.

Graanproject en zendamateurs
Altijd al willen weten wat het werk van molenaars inhoudt? Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 11
en zondag 12 mei leggen zij alles uit.
Tijdens het molenweekend zetten
ruim negenhonderd molens in
Nederland hun deuren open.
Tijdens het molenweekend is
de molen in Meterik van 11.00 tot
17.00 uur open voor bezoekers. Voor
jong en oud zijn er rondleidingen en
demonstraties. De nieuwe gewasveldjes kunnen bezocht worden, alles kan
in en rond de molen bekeken worden
en eigen granen kunnen gemalen
worden om vervolgens heerlijke pan-

nenkoeken te bakken.
Op zondag wordt om 14.00 uur
het officiële startsein gegeven voor
het project Van Grond tot Mond. Met
dit educatieve project wordt aandacht
besteed aan het eigen, lokale voedsel en aan de authentieke productie
hiervan. Schoolklassen en andere
belangstellenden kunnen in en rondom
de molen de hele voedselketen van
granen beleven.
Na het succes van vorig jaar zijn

ook dit jaar weer groepen radiozendamateurs actief vanuit verschillende
molens in Nederland. Zij experimenteren met radiofrequenties om
verbindingen te maken met andere
zendamateurs over de hele wereld.
Voor deze dagen worden speciale
roepletters afgegeven. De zendamateurs bouwen voor elke frequentie
een andere antenne bij de molen.
Vanaf de molen in Meterik is radio
Treffen Maasbree actief.
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Tour de Limbourg in Horst

Optreden blaaskapel
bij Houthuizermolen

Het religieus museum in Vaals staat op zondag 2 juni van 14.00 tot 17.00 uur in het atrium van de
St. Lambertuskerk in Horst. Tijdens de open dag van de Horster kerk komt de ‘Tour de Limbourg’ langs “om te
voorkomen dat Jezus op de afvalhoop terechtkomt.”

Op het terras van de Houthuizermolen vindt op 12 mei een optreden
van de bekende Original Blaaskapelle uit Wessem plaats.
Deze blaaskapel bestaat uit veertien leden en staat onder leiding van
Bert Adams. De kapel heeft inmiddels
tien cd’s uitgebracht en heeft als doel
om gezellige muziek te brengen voor
jong en oud.
De Houthuizermolen is geopend

Het Museum Vaals is een grote
inzamelactie gestart om cultureel
erfgoed als kruisbeelden, heiligbeelden, wijwaterbakjes, rozenkransen
en religieuze schilderijen te bewaren
voor komende generaties. Wie deze
huisdevotie op zolder of in de garage
heeft liggen, kan hier een bestemming
vinden. Mensen kunnen hun religieuze

vanaf 11.00 uur in verband met de
Nationale Molendag. Er worden broden en pannenkoeken gebakken, er
zijn meelproducten te koop en er zijn
rondleidingen. De entree is vrij. Het
optreden van de kapel staat gepland
vanaf 13.30 uur.

Accordeontrio Buddiger organiseert op maandag 20 mei een
accordeonmiddag in samenwerking met cafe ‘t Kruispunt in Meterik.
willen spelen op de middag, kunnen
contact opnemen bij de organisatie in
de zaal. Voor meer informatie, bel
naar 077 398 13 96.

plafondschilderingen. Het museum
heeft een unieke verzameling van ruim
tweehonderd heiligenbeelden met een
hoogte van een tot wel 3,5 meter.
Voor meer informatie, neem contact op met de St. Lambertusparochie in
Horst via 077 398 14 16 (tussen 10.00
en 12.00 uur op werkdagen) of via
www.rkhorst.nl

In Museum De Locht in Melderslo
wordt ook op zondag 12 mei het
verleden springlevend gehouden,
door een demonstraties met
stationaire motoren en aangedreven
machines uit de begintijd van de
mechanisering in de landbouw.

Christelijke meditatie
In het Parochiehuis in Sevenum is het tijd om de accu even op te
laden. Rust vinden, stilte vinden, inspiratie vinden in meditatie. Pascale
den Bekker laat deelnemers kennismaken met christelijke meditatie.
Christelijke mediteren is
mediteren vanuit het geloof in
Christus. De dichter Guillaume van
der Graft verwoordt dit als volgt:
Maar de stilte is een tweestemmig

objecten aan het museum schenken.
De stukken worden gebruikt bij
komende tentoonstellingen of voor de
oprichting van een geheel nieuw
museum.
Museum Vaals presenteert sinds
april 2009 tentoonstellingen in een
monumentale kloosterkapel met
gebrandschilderde ramen en wand- en

Demonstratie
landbouwmachines

Accordeonmiddag
De middag begint om 13.00 uur
en is afgelopen om 18.00 uur. De
accordeonmiddag is voor iedereen
gratis toegankelijk. Mensen die graag
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Naast de demonstratie met oude
landbouwwerktuigen is de smederij
ook in bedrijf. Bezoekers kunnen ook
een tweetal wisselexposities bezoeken.
Van Baby tot Bengel gaat over
opgroeien in grootmoeders tijd en Mijn
beeld van Beatrix toont een vijftigtal
artistieke creaties rondom dit thema.
Het museum is van april tot november
elke dag open van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om 13.00
uur. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

lied, waarin God en mens elkaar
raken.
De meditatie begint dinsdagavond 14 mei om 20.00 uur in het
Parochiehuis in Sevenum.

Open Podium
OJC Cartouche

Optreden Sinnerboy

Het jaarlijkse Open Podium van OJC Cartouche wordt zondag 12 mei
weer gehouden in America. Jonge en talentvolle bands kunnen hun
kwaliteiten laten zien op het podium van de soos.

De Rory Gallagher tributeband Sinnerboy treedt zaterdag 11 mei om 22.00 uur op in muziekcafé De Buun in Horst.
Tijdens het open podium staan
bands als Tenac, Original Red, Kelly K
&nd Band, Sinister Kids en The Naked
Sweat Trips op het programma.

De soos is geopend om 13.30 uur
en de bands beginnen om 14.30 uur
met het spelen van hun muziek.
Entree is gratis.

Voor Barry Barnes, de zanger,
gitarist en drijvende kracht voor
Sinnerboy, is zijn inspiratie de herinnering aan de Ierse legende. Hij zag Rory

Gallagher voor het eerst met zijn band
Smaak in 1969 en is sinds die tijd fan.
Na Rory’s dood in 1995, besloot Barry
Rory in leven te houden door het spelen

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Groente en
Sla planten
tomaten,
komkommer,
paprika,
kruiden planten
enz.
Fruitbomen struiken
goede smaakvolle rassen
en ziekte tolerant speciale
rassen voor particulieren
teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

€ 0,10 per stuk

Perkplanten,
kuipplanten
eigen kweek.
goed afgehard
met voorraad
bemesting.
Surfinias € 0,89

Tuinplanten,
heesters, hagen,
vaste planten

Top kwaliteit,
lage prijzen
eigen kweek

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Vers
van het
gs
Limbur
land

50%

pachysandra €0,80
lavendel hidcote €0,80
hortensia’s €1,85
viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85
laurier €1,85
door eigen kweek
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 Hemelvaartsdag geopend
photinia €1,85 enz.
van 09.00 tot 17.00 uur
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
Verbouwd!
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
Nu overdekt.
.00 uur gesloten

Kuipplanten € 6,95

St. Jansstraat 43, Meterik

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen
tot wel

van zijn muziek, waar en wanneer hij
maar kon. Zijn band heeft gespeeld over
de hele wereld en hij houdt jaarlijks een
tributeshow in Engeland.

korting

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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Kinderconcert
in ’t Gasthoês
De opleidingscommissie van de Koninklijke Harmonie Horst organiseert
op zondag 12 mei een concert voor alle basisschoolleerlingen van Horst en
de Maas. Jonge slagwerkers en blazers van de harmonie laten kinderen
kennismaken met blaas- en slagwerkmuziek.

Muziekfabriek opent
met Amuzant!
De Muziekfabriek in Meerlo opent op zondag 30 juni haar deuren met een programma genaamd Amuzant.
Het programma start op zondagochtend met een muzikale wandeling, gevolgd door workshops in de middag en
als afsluiting een open podium in de avond. Als finale staat een spetterend optreden van rockband No-xcuze op
het programma.
Deelnemers aan de muzikale
wandeling komen op de mooiste
plekjes in en rondom Meerlo, waar
verschillende muzikale groepen hun
repertoire ten gehore brengen. De
wandelaars worden geamuseerd
door troubadours die onderweg
vertellen over de omgeving en haar
geschiedenis. Wandelaars kunnen
vanaf 10.00 uur bij café Oud Meerlo
starten. De wandeling eindigt bij De
Speulplats, de thuisbasis van De
Muziekfabriek.
Het middagprogramma bestaat

Kinderen kunnen alle verschillende
instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden, leren kennen.
Het wordt een leuk, interactief en
leerzaam concert waarbij kinderen
mogen luisteren, vragen stellen en
instrumenten uitproberen. Zo krijgen

uit workshops, bijvoorbeeld zang, dans,
dj’en, percussie, blaasinstrumenten
en paaldansen. Rond 19.00 uur start
Amuzant! met een open podium voor
muzikanten van singersongwriters en
cabaretiers, solozangers of instrumentalisten tot aan bands, joekskapellen,
muziektheater, musical try-outs en
stand-uppers, koren en dansgroepen.
De avond wordt afgesloten met een
optreden van rockband No-xcuze met
als specialact een optreden van Denzz
Workshops.
De Muziekfabriek is een muziek-

platform gericht op iedereen die zijn
of haar passie voor het maken van
muziek met anderen wil delen: jong
en oud, ervaren en beginnende
muzikanten. De Muziekfabriek is er
voor blaas-, percussie-, snaar- of
toetsinstrumenten, zang en dans.
Wie wil deelnemen aan
een optreden tijdens de muzikale
wandeling of het open podium
kan contact opnemen via info@demuziekfabriek.eu of kijk op
www.demuziekfabriek.eu en www.
facebook.com/muziekfabriekmeerlo

kinderen inzicht in de taken van een
dirigent, hoe muziek te maken met je
handen en hoelang ze zelf een toon uit
een instrument kunnen laten klinken.
Het concert vindt plaats in ’t Gasthoês
in Horst en begint om 14.00 uur.
Entree is gratis.

Rock ’n roots
in Boëms Jeu
De band The Diesel Ducks speelt op zaterdag 11 mei in café Boëms
Jeu in America. Deze drie mannen uit Eindhoven en Deurne hanteren de
drums, gitaar en bas op ambachtelijke wijze.
Het rock ‘n rootstrio speelt blues,
rock en country. In hun zelfgeschreven
nummers worden verhalen verteld
over eenzame mannen, onwillige

vrouwen, kogelvrije vesten, lijkwagens en Clint Eastwood.
Het optreden begint om 22.00 uur
en de entree is gratis.

Frühshoppen Reulsberger
Muzikanten
Blaaskapel Reulsberger Muzikanten organiseert zondag 12 mei frühshoppen bij Center Parcs de
Limburgse Peel in America. Dit zal plaatsvinden van 11.00 tot 13.00 uur.

Wij zoeken een fulltime

interactive designer
m/v

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl/vacatures
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ACTIE BIJ KWEKERIJ DE LIFRA!

KNOLBEGONIA’S ACTIE NU € 0,50
DAHLIA’S ACTIE NU € 0,50
VERDER VELE SOORTEN
BLOEIENDE GERANIUMS, PERKPLANTEN,
KUIPPLANTEN.
GAZANIA DE ZOMERTOPPER NU € 0,50
GERANIUMS € 0,75
LOBELIA’S 12 VOOR € 1,50
VELE SOORTEN HANGPLANTEN EN VETPLANTEN.
MEER DAN 200 SOORTEN EN KLEUREN.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop)
za. 9.00 t/m 17.00 uur en zo. 10.00 t/m 15.00 uur

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 T/M 16:00 UUR
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97

De meikermis in Horst luidt al jaren het begin van het echte voorjaar in. Ook van zaterdag 4 tot en
met donderdag 9 mei is de kermis in Horst weer te bezoeken. Van botsauto’s en touwtje trekken tot
ruigere attracties als de Experience en de Booster: er is voor elk wat wils.
Kijk voor meer foto’s van de Horster kermis op www.hallohorstaandemaas.nl

Muziekweekend in
D’n Toerstop
Tijdens het Hemelvaartweekend staat er weer volop muziek op het programma van café D’n Toerstop in
Melderslo. Op vrijdag 10 mei staat de band Wide Open op het podium. Zaterdag is het de beurt aan de Brabantse
rockcoverband Idiot Proof.

Rockcoverband Idiot Proof
Na een sabbatical van drie jaar
kwamen de bandleden van Wide Open
weer bij elkaar tijdens een spontane
jampartij. De muzikanten hadden
zoveel plezier, dat ze in 2012 besloten
om de draad weer op te pakken. Wide
Open speelt in de traditie van acts als

Pat Travers, ZZ-top, Kenny Wayne
Shepherd, Jimi Hendrix, Joe Bonamassa
en Rory Gallagher.
De band combineert eigen songs
met niet-alledaagse klassiekers uit de
bluesrock en classic Rock. In 2008
speelde Wide Open op het rockfestival

Bospop, samen met onder andere
ZZ-Top, Europe en Santana. Zaterdag
11 mei staat de Brabantse rockcoverband Idiot Proof op het podium.
Beide optredens beginnen om
21.30 uur. Toegang tot de optredens is
gratis.

Schitterend geplooid bij de bieb
In de bibliotheken Horst en Venray is in mei een impressie te zien van de expositie Schitterend geplooid van
Ien Rappoldt. In Museum de Kantfabriek in Horst is tot 25 augustus de volledige tentoonstelling te bewonderen.
Ien Rappoldt reist al vijftien jaar
jaarlijks naar de Miao- en Dongvolken
in Zuidwest-China om daar de met
borduurwerk en patchwork versierde
textiel te bestuderen. Ien heeft van
haar reizen vele kleurrijke voorbeelden meegebracht, van lapjes tot

volledige kostuums.
In de bibliotheken zijn jasjes,
rokken, schortjes, schoentjes, een
babydraagzak, geweven banden, beenwarmers en foto’s te zien.
In Museum de Kantfabriek zijn
onder andere een dertigtal kostuums te

bewonderen en een prachtige verzameling garenboekjes.
Het Miao-patchwork en de diverse
borduurtechnieken worden uitvoerig
belicht.
Voor meer informatie, kijk op
www.biblionu.nl/actueel/activiteiten
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Opening expositie

Demonstraties motoren

za 11 mei 15.00 uur
Locatie: De Mèrthal

zo 12 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Bandaid

Meterik

America
wo 8 mei 13.30 – 16.30 uur en
zo 12 mei 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Optreden Sinnerboy

Optreden Stunning Suzy

za 11 mei 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

do 9 mei 21.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Flauwe Power

Nationale Molendagen

za 11 mei 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Cursus ‘Wat bloeit daar?’

za 11 en zo 12 mei
11.00 -17.00 uur
Locatie:
Molen Eendracht maakt Macht

zo 12 mei 09.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Gezamenlijke
collecteweek

Frühshoppen
zo 12 mei 11.00 uur
Organisatie: Blaaskapel
Reulsberger Muzikanten
Locatie: Center Parcs
De Limburgse Peel

Open podium
zo 12 mei 14.30 uur
Locatie: OJC Cartouche

Openbare dorpsraadvergadering
wo 15 mei 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen
Garage-sale

za 11 mei 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Horsterweg 21a

Griendtsveen

zo 12 mei 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

ma 13 t/m zo 19 mei

do 9 mei 14.00 – 17.30 uur
Locatie: Hof van Meterik

do 9 mei 13.00 – 17.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: clubgebouw Stapvast

Dorpsraadvergadering
met B&W

Expositie Lijf en smaak

wo 15 mei 20.00 uur
Locatie: café-zaal Wilhelmina

do 9 t/m zo 12 mei
14.00 – 17.00 uur
Locatie: Atelier De Stal

Tienray

Grubbenvorst
Grubbenvorster
Bridgetocht

za 11 mei 10.30 – 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorster Horeca

Horst
Kermis

t/m do 9 mei
Locatie: centrum

Optreden
The Nick Sparks band

zo 12 mei 14.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

Voorlichtingsavond
Dag van je Leven

Dorpsraadvergadering
do 16 mei 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 8 mei 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

19e Hemelrit
do 9 mei 10.30 uur
Locatie: start kerkplein

Levend Ganzenbord

wo 8 mei 22.30 uur
Locatie: De Lange

zo 12 mei 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

do 9 mei 22.00 uur
Locatie: Blok10

vr 10 mei 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Kermis

za 11 t/m di 14 mei
Locatie: centrum

Melderslo

do 9 mei
Organisatie: VC Olsredlem
Locatie: sportpark De Merel

Optreden Wide Open
Regionale Bixiedag
za 11 mei 09.30 – 17.30 uur
Organisatie:
Ponyclub Wittenhorst
Locatie: evenemententerrein
Kasteelse Bossen

do 16 mei 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

vr 10 mei
Locatie: OJC Gaellus

Gezamenlijke collecte
ma 13 t/m vr 17 mei

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zonder veel moeite je zegje doen

TipHorstaandeMaas.nl
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 8 mei t/m zaterdag 11 mei 2013.

500 GRAM

3.

49

Asperges
AA-wit, de allerbeste
Rechtstreeks van onze aspergeboer
100 GRAM

1.99

1.79

Lekker Ouderwetse
Slagersachterham
Rechtstreeks van Slager Keulen uit Nuth

Meerlo

Jan en allemantoernooi
Breicafé

za 11 mei 18.30 – 20.00 uur
Org.: Beugelclub Bergerbaan
Locatie: Bergerbaan

Dorpsraadvergadering

Molendagen met optreden
Original Blaaskapelle

Club Du Longue XL

Optreden
The John Henry Orchestra

Oldtimers avond
Kampioensreceptie

Lottum

za 11 en zo 12 mei
Locatie: Houthuizermolen

do 9 mei 18.00 uur
Locatie: café De Buun

do 9 mei 15.00 uur
Locatie: kerk

za 11 mei 16.00 uur
Locatie: kerk

wo 15 mei 19.30 – 20.30 uur
Organisatie: afdeling Horst aan
de Maas- Venray Rode Kruis
Locatie: Rode Kruisgebouw

wo 8 mei 22.00 uur
Locatie: De Buun

Optreden Gadﬂy

Marialof
Kinderzegening

Kinderconcert

Dorpsraadvergadering
wo 15 mei 20.00 uur
Locatie: De Zaal

Swolgen

di 14 mei 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Rommelmarkt

ma 13 t/m do 16 mei

Fotoworkshop
voor kinderen

wo 8 mei 14.00 – 20.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark ‘t Spansel

Plantenruilbeurs

Optreden The Diesel Ducks
za 11 mei 22.00 uur
Locatie: Boëms Jeu

Christelijke meditatie

Regionale Keepersdag

Gezamenlijke collecte

za 11 mei 21.00 uur
Organisatie:
Arrested on the Seventh
Locatie: De Lange

Openstelling

Sevenum

Aspergesaus
Hollandaise

za 11 mei 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Palingfilet

Garde d’Or
De lekkerste Nederlandse
aspergesaus
Pak 250 ml

4.49

(duurzaam palingfonds)
Passie voor vis
Rechtstreeks van de palingboer
uit Sevenum
Per pakje ca. 100 gram

7.99

1.49
Auxerrois

5.99

Landgoed Overst Voerendaal
Rechtstreeks van de wijnboer
uit Voerendaal
Fles 75 cl

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag open!

Geopend van 8.00 tot 13.00 uur

vr 10 mei 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Optreden Idiot Proof

100 GRAM

PLUS Lucassen Horst
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Patronaat 13c
5961 TD Horst

Tel.: 077-3961390
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst

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

Hegelsom

MOEDERDAGAKTIE: SCHITTERENDE HANGPOTTEN E 5,95

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

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

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Rehoboth

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

zondag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Melderslo

Verloskundige zorg

T

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

Lottum

vrijdag

112

Hemelvaartsdag geopend!

Kronenberg

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 mei
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Brand, ongeval of misdrijf

DE GROOTSTE KEUZE

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

zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Poels-Janssen Logistics in Horst/Melderslo is per direct op zoek naar een:

Administratief
medewerk(st)er
parttime m/v

Tienray
Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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 16.00 - 17.00 uur

PERKPLANTEN

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

Poels-Janssen Logistics is een sterk groeiend transportbedrijf gelegen in Horst/Melderslo. Wij zijn daarom op zoek
naar een jonge, ambitieuze en flexibele medewerk(st)er die
ons kantoorteam wil komen versterken.
Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor de orderinvoer en overige
lichte administratieve werkzaamheden. Het betreft een parttime
functie en in de vakantieperiode eventueel fulltime in overleg.
Naast deze functie zijn er altijd mogelijkheden om door te groeien
binnen het bedrijf. Wij bieden jou een goede werksfeer en ruimte om
jezelf te ontwikkelen.
Ben jij accuraat, flexibel, gemotiveerd en heb je interesse in bovenstaande functie, reageer dan voor 20 mei door een mail te sturen
met daarin je cv en je motivatie naar: natascha@poels-janssen.nl of
een brief naar: Herenbosweg 45, 5962 NW Melderslo, t.a.v. Natascha.

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

SANDRA, IEN EN LILIAN GENOMINEERD VOOR
FINALE ZAKENVROUW NOORD-LIMBURG 2013!
Op donderdagavond 25 april vond de Meet & Greetbijeenkomst
plaats bij Verhaag Parket in Sevenum. Op de foto van links naar
rechts: Sandra Baan, Lilian Keijsers-Soberjé en Ien Derks.

Burgemeester Kees van Rooij sprak zijn waardering uit voor deze
zakenvrouwen die uit de schaduw stappen. Vrouwen zijn vaak minder
zichtbaar in het bedrijf maar spelen wel degelijk een heel belangrijke
rol. Deze genomineerde zakenvrouwen bewijzen dat ze zeer kundige
ondernemers zijn.
Alice van den Tillaart, directeur Bedrijfsmanagement bij Rabobank
Horst Venray, sprak namens de Rabobank de waardering uit voor de
stichting die vrouwen belicht die ondernemerschap combineren met
hun gezinssituatie. Dat is meestal heel erg druk en hectisch.
De Rabobank vindt het bijzonder lovenswaardig dat ze daarnaast een
succesvolle ondernemer zijn.

D

De jury onder leiding van Carla Pluijmaekers toetste de kandidaten o.a.
op visie, leidinggevende capaciteiten, vrouwelijke uitstraling, energie,
innovatie, doorzettingsvermogen en stimulans. Maar de kandidaten
werden ook beoordeeld op het feit of hun bedrijf groeipotentieel heeft
en of zij de regio kunnen vertegenwoordigen. Uiteindelijk werden Sandra
Baan, Ien Derks en Lilian Keijsers-Soberjé gekozen als finalisten. Zij gaan
door naar de finale op donderdag 30 mei in de Maaspoort te Venlo.
e 10 genomineerde zakenvrouwen werden geïnterviewd door
sponsors. Aan bod kwamen o.a. de beweegredenen en motivatie van hun ondernemerschap. Uiteraard werd er ook ingegaan
op het specifieke vakgebied van deze zakenvrouwen.

De Rabobanken Horst Venray, Peel en Maas en Venlo wensen de
finalisten Sandra Baan, Lilian Keijsers- Soberjé en Ien Derks.
veel succes toe.

Bouwplannen voor oud
gemeentehuis in
Broekhuizenvorst

B

egin april plaatste Rabobank Horst Venray een bouwbord
bij het oude gemeentehuis in Broekhuizenvorst. Een pand
dat al 13 jaar leeg staat. De drie kopers van dit pand gaan dit
pand verbouwen tot drie woningen in een stijl die past
binnen de dorpskern van Broekhuizenvorst.
Deze bouwplannen - waar de kopers als sinds 2005 mee bezig zijn kunnen nu eindelijk gerealiseerd worden.
Een initiatief dat Rabobank Horst Venray graag ondersteunt!

OPENINGSTIJDEN
TWEEDE
PINKSTERDAG
Op Tweede Pinksterdag
(maandag 20 mei) zijn onze kantoren
gesloten. Regel uw bankzaken veilig online
via Rabo Internetbankieren of Rabo Mobielbankieren. Wij wensen u fijne Pinksterdagen
toe!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

KORT NIEUWS
De Rabobank wil graag
dat iedereen van haar
diensten gebruik kan
maken. Maar internetbankieren is niet voor
iedereen vanzelfsprekend.
Regelmatig krijgen wij
het verzoek van senioren
om workshops te
organiseren op gebied
van internetbankieren.
Wilt u leren hoe u per
computer uw bankzaken
kunt regelen? Onze
adviseurs Hay Hoeijmakers en Jacqueline Boots
leren u graag hoe u kunt
Internetbankieren.
Interesse?
Bel 077 389 84 00 of
mail naar particulieren@
horstvenray.rabobank.nl).
Bij voldoende deelnemers
start er een workshop in
groepsverband die ca 2
uur in beslag neemt.
KORT NIEUWS
Ontvangt u een valse
e-mail (phishingmail)?
Ga nooit in op het
verzoek in een vermoedelijk valse e-mail en klik
nooit op een link. Het
klikken kan schadelijk zijn
voor uw computer. Heeft
u wel geklikt? Neem dan
contact op met uw
eigen Rabobank of bel
met de helpdesk
Internetbankieren,
telefoonnummer
0900-0905 (lokaal tarief).
Stuur de valse e-mail
door naar valse-email@
rabobank.nl daarna
direct verwijderen.

