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A-Z Barbecue Menu per persoon:

€ 11,50

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

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Genieten op Funpop
Op evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst werd ook dit jaar Funpop georganiseerd.
Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking had het weer echter niet mee. Op
zaterdag 25 mei liet de zon zich af en toe nog zien, maar de dag erna maakte deze plaats voor
wind en regen. Dit mocht de pret niet drukken, want er werd volop genoten van de optredens
van onder anderen Lange Frans, Xander de Buisonjé en Frans Duijts.

Misdaadcijfers 2012 bekendgemaakt

America blijft doelwit
criminaliteit
Horst aan de Maas is afgelopen jaar iets veiliger geworden. Minder inwoners krijgen gemiddeld met een
criminele activiteit te maken. Dat blijkt uit de Misdaadmeter die het AD afgelopen week publiceerde. In vergelijking
met Venray en Venlo vinden er in de gemeente Horst aan de Maas minder delicten plaats.
Kijkt men naar specifieke delicten,
dan zijn in 2012 in vergelijking met
het jaar ervoor meer woninginbraken
en diefstallen uit schuren of garages geweest. Dit cijfer is, ondanks
initiatieven van politie en gemeente,
al een aantal jaren stijgende. In de
drie grootste dorpen in de gemeente,
Horst, Sevenum en Grubbenvorst,
wordt in absolute getallen het vaakst

ingebroken. Opvallend is dat in America
in 2012 in totaal veertig inbraken
hebben plaatsgevonden, waarvan vijf
bij bedrijven. Ook in 2011 werd in
America opvallend vaak ingebroken.
Een deel van die inbraken is toe te
schrijven aan de vakantieparken in
het dorp. Ook diefstallen van en uit
motorvoertuigen vinden in verhouding
vaak plaats in America. Daarnaast

worden in Horst en Sevenum vaker
spullen uit voertuigen gestolen in
vergelijking met de andere dorpen.
In Grubbenvorst, de derde grootste
plaats in de gemeente, zijn die cijfers
juist opvallend laag. Het totaal aantal
gestolen motorvoertuigen in de
gemeente loopt al een aantal jaren
terug.
Lees verder op pagina 02

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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“Waar is dat feestje? Hier is dat
feestje. Waar is dat feestje? Hier
is dat feestje. Wij komen uit ZuidHollaannnddd”, schreeuwt een groep
bezoekers bij binnenkomst. Dat het een
feestje is, is te zien aan de gezichten
van de verstandelijk gehandicapten en
hun vrienden en familie. Het is genieten geblazen op het festivalterrein in
Horst. Overal waar je kijkt, wordt volop
gedanst, meegezongen en rondgerend.
Het is één groot feest. Ondanks het
slechte weer vermaken de bezoekers
zich goed. “Ik kom voor het plezier, de
muziek en het feesten. Dat het koud
is, maakt mij niet uit. Zolang ik maar
de smartlappen kan horen, vind ik het

helemaal top”, zegt Yara Bastiaan,
die voor de eerste keer het festival
bezoekt, blij.
Naast de optredens van bekende
Nederlandse zangers als Nielson,
Miss Montreal, Corry Konings en Jim
Bakkum, zijn er nog veel andere dingen
te beleven. Zo is er een knutselhoekje
waar mensen met een beperking
geconcentreerd knippen en plakken.
Ook is er een Silent Disco. Iedereen
die de disco bezoekt, heeft een eigen
koptelefoon op. Door de koptelefoon is
een radio-uitzending te horen, waarin
de nieuwste hits voorbij komen in
verschillende muziekstijlen.
Lees verder op pagina 25
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Professionalisering van Omroep Reindonk

‘Vergelijk ons met de lokale Hart van
Nederland’
Pieter Janssen, directeur van Omroep Reindonk, wil een centrale redactie
gaan instellen voor het verwerken van inkomende persberichten. Verder
streeft hij naar een continue bezetting tijdens kantoortijden van het pand
aan de Bemmelstraat 2a in Horst. Deze initiatieven dragen volgens Janssen
bij aan de professionalisering van de lokale omroep van Horst aan de Maas.
Pieter Janssen over de nieuwe
initiatieven: “Persberichten en tips van
instellingen, bedrijven en particulieren die binnenkomen bij de omroep

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
flyer
Man Men’s Wear en Vrouw
flyer
Spinesport Blerick
flyer (alleen voor Horst,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum
en Sevenum)

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

worden nu bij willekeur door een van
onze vrijwilligers opgepikt. Als dit een
medewerker van tv is, dan komt hier
waarschijnlijk een tv-item van. Hij of
zij is hier in de voorbereiding ongeveer
twee uur mee bezig, bijvoorbeeld met
bellen voor meer informatie. Een medewerker van radio kan met dat persbericht ook diezelfde tijd bezig zijn. Dat
moet gestroomlijnder, zodat het bericht
beschikbaar is voor tv, radio, kabelkrant
en internet”, aldus Janssen. “We zoeken
mensen die sec bezig zijn met het
bewerken van persberichten, gekoppeld
met aanwezigheid in het gebouw. Ik wil
dat medewerkers de telefoon opnemen
en bereikbaar zijn. Het gebouw moet
ook overdag, van 08.00 tot 17.00 uur
bereikbaar zijn.”

Vrijwilligerswerk, maar
geen vrijblijvendheid
De centrale redactie bestaat uit
minimaal één persoon. “Een redactie
met meerdere personen bemannen is
een utopie. Je moet realistisch blijven.
De interesse van de vrijwilligers is ook
verschillend. De een wil één uur in
de omroep steken, terwijl een ander
liefst twintig uur wil werken. Het is de
kunst om mensen niet te overbelasten
en ze hierbij te begeleiden. Ik wil dat
mensen hier in een warm bad terechtkomen: dat ze zich prettig voelen en
op collega-vrijwilligers terug kunnen
vallen. Het team kan niet groot genoeg
zijn, maar laten we eerst beginnen
met dat iemand aanwezig is”, aldus
Janssen. Het zijn voor hem belangrijke
voorwaarden om een basis te leggen
voor de omroep. “En als we afspraken
maken, dan moet je deze ook nako-

men. Het is vrijwilligerswerk, maar
geen vrijblijvendheid.”
Pieter Janssen: “We staan ergens
voor, we willen het nieuwsmedium
zijn voor Horst aan de Maas. Daarom
zijn we verkennend bezig zijn met
Kempen Nieuwsmedia, waarin we de
mogelijkheden om een gezamenlijke
nieuwswebsite te maken onderzoeken.
Deze site geeft input voor onderwerpen
op tv, radio, kabelkrant én voor
nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas. Het mes snijdt aan meerdere
kanten. Ook op die manier gaan wij
professionaliseren.”

Elk half uur lokaal en
regionaal nieuws
Een volgende stap is om meer
nieuws te brengen. “We brengen
nu eenmaal per twee weken een
nieuwsbulletin op tv. Een volgende
stap is dit eenmaal per week te gaan
verzorgen en in 2017 willen we

Vervolg voorpagina

America blijft doelwit criminaliteit
Het grootste aantal misdrijven
in de gemeente is nog elk jaar de
hoeveelheid vernielingen. Hoewel
het totaal aantal vernielingen in
gemeente Horst aan de Maas iets
terugliep (zo’n 2,5 procent), hebben
in America, Melderslo, Meterik en
Sevenum meer vernielingen plaatsgevonden dan vorig jaar. In Horst
werd juist bijna twintig procent minder vernield dan in 2011.

Drugshandel
Mishandelingen komen in de
gemeente het meest voor in dorpen
met een uitgaanscentrum. Het
aantal mishandelingen in de andere
kerkdorpen liep afgelopen jaar terug,
in lijn met de trend van de afgelopen
jaren. Het aantal incidenten met
betrekking tot drugshandel is in
2012 wel toegenomen, met name in

Grubbenvorst en Horst. Als men kijkt
naar de verhouding van delicten in
verhouding met het aantal inwoners
per dorp, hebben Evertsoord (48,9
delicten per 1.000 inwoners),
America (41,6) en Horst (29,7) met
de meeste misdaden per 1.000
inwoners te maken. Ook in Sevenum
(24,3) vinden meer incidenten plaats
dan het gemeentelijk gemiddelde.
Griendtsveen is dit jaar met nul
daadwerkelijke delicten (geen
pogingen tot) het veiligste dorp van
Horst aan de Maas. Ook Kronenberg,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
scoren relatief goed.
In vergelijking met buurgemeenten Venray en Venlo en het landelijk
gemiddelde is Horst aan de Maas een
relatief veilige gemeente. Zij staat
daarmee op de 264e plek op de ranglijst van 406 gemeenten.

dagelijks nieuws brengen. Daar zetten
we heel sterk op in. Op de radio willen
we bijvoorbeeld in de toekomst elk
half uur lokaal en regionaal nieuws
brengen.”
Of Reindonk daarmee een
journalistieke koers gaat varen?
“We zijn geen NOS-journaal, maar
vergelijk ons met de lokale Hart van
Nederland. Je moet als lokale omroep
inzetten op iemand die 100 jaar is
geworden, de zogenaamde feel goodberichten op radio en tv. We zullen
hoor en wederhoor toepassen, maar
we zijn geen onderzoeksjournalisten.
Daar hebben wij de middelen niet voor.
We zijn een laagdrempelige zender,
een feest der herkenning. Bijvoorbeeld
als een flat wordt afgebroken vragen
we omstanders wat ze ervan vinden.
Deze mensen en hun vrienden en
kennissen gaan ook de tv-uitzending
kijken. Maar hetgeen dat je brengt,
moet wel kloppen. Je moet geen
dingen gaan roepen, die flauwekul zijn.

Maar we gaan wel het nieuws op de
hoek van de straat brengen.”

We hebben geen pot
met geld staan
De ideale vrijwilliger bij Omroep
Reindonk gaat niet voor persoonlijk
gewin. “We zetten samen de schouders
onder het product Reindonk. Het gaat
er niet om dat iedereen met zijn kop
op tv komt. Alles voor het geheel. We
hebben geen pot met geld staan, dus
we moeten het op een andere manier
doen: enthousiasmeren en interesseren.
We hebben veel jongeren nodig. Ik wil
hen bereiken door op scholen te gaan
praten over de mogelijkheden en ze uit
te nodigen. Omroep Reindonk kan ook
een springplank zijn naar een vervolgopleiding. Ook technische mensen of
vrijwilligers die graag met computers
werken. Er zijn legio mogelijkheden,
zoals netwerken aanleggen en automatisering”, aldus Pieter Janssen.

Vernielingen Swolgen
Op de Mgr. Aertsstraat in Swolgen zijn in de nacht van zaterdag 25 op
zondag 26 mei rond 04.00 uur vernielingen aangericht. De politie is op zoek
naar getuigen.
Op de Mgr. Aertsstraat werd onder
andere een brievenbus op de kop voor
de deur teruggevonden, werd een prullenbak uit de grond getrokken en werd
een verkeerszuil op de weg vernield. In

een voortuin werden drie tuinsproeiers
afgebroken. Twee daarvan werden ter
plaatse aangetroffen.
De politie vraagt getuigen zich te
melden via 0900 88 44.

Exclusief 5-gangen diner
naar keuze

€59,95

€29,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Oranje verrassing voor
Will Faasen
Will Faasen (67) uit Horst is zondag 26 mei tijdens het jubileumconcert van het Seniorenorkest in ’t Gasthoes in
Horst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Ger van Rensch.

Wafels
kunnen altijd

Weer of geen weer
HORST • GRUBBENVORST

Will Faasen is al ruim twintig jaar
betrokken bij het Seniorenorkest van
Horst aan de Maas. Hij ontplooide
verschillende vrijwillige activiteiten
en vervulde de rol van dirigent en
bestuurslid van het Seniorenorkest
Horst aan de Maas. Daarnaast schrijft
hij arrangementen en is hij als dirigent medeverantwoordelijk voor de

repertoirekeuze. Verder heeft hij zich
meerdere jaren als secretaris ingezet
voor het Seniorenorkest. Naast het
Seniorenorkest is Will Faasen vanaf 2010
ook actief als cursusleider bij Stichting
Hobby-Gilde Horst. Met de onderscheiding is Will blij verrast. “Deze onderscheiding kwam volkomen onverwacht.
Ik wil mijn vrouw en alle andere men-

sen die dit mogelijk hebben gemaakt,
bedanken”, aldus Will. Nadat hij de
erespeld en de bloemen in ontvangst
had genomen, mocht hij tekenen in het
boek van de leden van Oranje-Nassau.
Vol enthousiasme tekende hij en vloog
hij zijn vrouw in de armen. Zijn orkest
speelde voor hem om op muzikale
manier haar dank te laten blijken.

Lintje voor Leo Hoefs
Leo Hoefs (63) uit Horst kreeg vrijdagmiddag 24 mei uit handen van locoburgemeester Ger van Rensch van
gemeente Horst aan de Maas een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Om 17.00 uur werd hij in ‘zijn’ scoutinggebouw onderscheiden.

In het voormalig Scoutinggebouw
in Horst loofde locoburgemeester Van
Rensch Leo Hoefs voor zijn inzet voor
Stichting Scouting Horst.
Zo’n 25 jaar was Hoefs als vrijwilliger penningmeester van de Scouting,

waar zo’n 120 meisjes lid van waren.
Intensieve samenwerking tussen
Scouting Horst en Jong Nederland Horst
leidde er vorig jaar toe dat de scoutinggroepen vanaf seizoen 2012/2013 zijn
ondergebracht bij Jong Nederland Horst.

Mede door de inzet van Leo Hoefs is
het samengaan van de buren, Scouting
Horst en Jong Nederland Horst, een feit
geworden.
”Binnen Scouting Horst waren vele
vrijwilligers actief als leider, in het
bestuur of in ondersteunende functies.
Eén van die enthousiaste, creatieve
en hardwerkende vrijwilligers was
de heer Hoefs. Al deze jaren heeft
de heer Hoefs op een bekwame
manier gezorgd voor het innen van
contributie van de leden, overleg
met wanbetalers, gezorgd voor de
afdracht van gelden ten behoeve van
de landelijke organisatie, gezorgd
voor betaling van materialen en
benodigdheden voor activiteiten,
afschrijvingen en reservering, de
onderhoudskosten perfect uitgevoerd
en bewaakt en de verhuur van het
clubgebouw aan andere verenigingen
geregeld. Bovendien heeft hij in zijn
zittingsperiode meegewerkt aan vele
projecten”, aldus locoburgemeester
Van Rensch.
Nu Scouting Horst bij Jong
Nederland Horst is gevoegd, is de heer
Hoefs gestopt als penningmeester.
Om hem toch extra in het zonnetje te
zetten voor zijn inzet voor de jeugd
in Horst, werd Leo Hoefs vrijdag dus
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
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Nieuwe
informatieborden
dorpskernen
Landschap Horst aan de Maas
plaatst op zaterdag 1 juni in de hele
gemeente informatieborden over de
geschiedenis en karakteristieken van
de dorpen en het landschap. Elk dorp
krijgt haar eigen informatiebord. De
borden maken deel uit van het
project Boerenlandschap
Routestructuren.
Landschap Horst aan de Maas wil
een kwaliteitsimpuls geven aan de
bestaande wandel- en fietsroutes in de
gemeente. Bestaande routes worden
beter op elkaar aangesloten en er
zijn nieuwe fiets- en wandelroutes
ontwikkeld. Ook wordt de bewegwijzering overal hetzelfde en komen
er informatieborden. Door de routes
en de bewegwijzering te verbeteren,
hoopt Landschap Horst aan de Maas de
beleving van het boerenlandschap te
versterken.
Het wandelnetwerk in Horst aan
de Maas wordt uitgebreid met ruim
150 kilometer nieuwe routes rond
Meerlo, Tienray, Swolgen, Hegelsom,
Meterik, America en Griendtsveen. Alle
routes worden met elkaar en met de
bestaande netwerken van Knopenlopen
Sevenum en Maasgaarden verbonden.
Hierdoor krijgt de hele gemeente een
volledig dekkend wandelnetwerk.
Daarbij is ook gezorgd voor een aansluiting met bijna alle vakantieparken en
toeristisch-recreatieve bedrijven. Ook
sluit het netwerk aan op de wandelroutes van de omliggende gemeenten.
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Horst aan de Maas in Beeld
09/16

Oneindig Nieuw Leven Meerlo

Het beeld Oneindig Nieuw Leven werd in 1998 onthuld door Truus Heijs, vrouw van de voormalige huisarts aan wie het beeld een eerbetoon is.
Het staat op de hoek van de Hoofdstraat en de Monseigneur Jenneskensstraat in Meerlo en is gemaakt door Rien Evers uit Maashees.
Het beeld Oneindig Nieuw Leven
toont abstracte figuren die een dansende jongen en meisje om een paal
voorstellen. Hier omheen kronkelt een
slang. Het beeld staat op een granieten
zuiltje met daarop een plaquette met
de tekst ‘Oneindig nieuw leven.’ Naast
het kunstwerk staan een granieten
tafel en banken, met in het midden
van de tafel een plaquette met de
tekst: ‘Het kunstwerk op dit plein is een
eerbetoon aan Dr. K.S. Heijs (huisarts te
Meerlo van 1.10.1950 tot 31.12.1981)
Voor hem was iedereen gelijk, zowel
vrouw als man, Nelly of Jan.’
De abstracte vormen die een
jongen en meisje voorstellen, staan
symbool voor de ‘gewone man’, het
kan iedereen zijn. Dit is, net als de
tekst op de plaquette, symbolisch voor
de gewoonte van de huisarts om zijn
patiënten ongeacht hun echte naam
Jan, Nelleke of Moeke te noemen. Hij
deed dit onder andere om te laten
zien dat voor hem iedereen gelijk was.
Hieruit blijkt de gemoedelijkheid van
de huisarts die door velen geroemd
wordt.
De slang op het kunstwerk is een
duidelijke verwijzing naar het bekende
symbool voor de medische wereld.
Om de staf kronkelt het embleem van
de geneeskunde. Het verjongen van

Hond sterft na vergiftiging
Na een wandeling in Grubbenvorst vorige week, werd de hond van Indra van Bergen ziek. Een paar uur later
was hij dood. De hond is hoogstwaarschijnlijk aan de gevolgen van een vergiftiging overleden. Politie Horst
onderzoekt de zaak.
Van Bergen herinnert zich dat haar
hond Barry vorige week maandag een
boterham langs de kant van de weg
vond en deze opat. De dag erna werd hij
gammel wakker en ’s middags was hij
dood. “Een verdrietige ervaring, Barry
is nog geen twee jaar mogen worden”,
vertelt Indra. Zij vertelt haar verhaal om
andere hondenbezitters te waarschu-

wen. “Wij gingen altijd wandelen in
het gebied dat ze in Grubbenvorst ‘het
veld’ noemen, bij de Burgemeester van
Kempenstraat het spoor over en dan
naar rechts. Daar meteen vooraan op de
kruising met de Brandakkersweg heeft
Barry brood gegeten. Dat brood lag overigens aan beide kanten in de berm.”
Indra hoopt dat getuigen of mensen die

iets weten zich melden bij de politie.
“Wellicht kunnen we dit stoppen.”
Wie het brood heeft gestrooid, is nog
onbekend. Politie Horst doet onderzoek.
Wijkagenten waarschuwen hondenbezitters ook via sociale media om op te
letten bij het uitlaten van hun honden
en verzoeken getuigen of slachtoffers
zich te melden via 0900 88 44.

Twee jongens aangehouden
Politie Horst heeft woensdag 22 mei na onderzoek twee verdachten aangehouden. De politie denkt dat zij betrokken zijn bij de overval die maandagmiddag 20 mei werd gepleegd bij een eetgelegenheid aan de Herstraat in Horst.
Rond 15.00 uur kwamen twee
personen maandagmiddag de eetgelegenheid binnen en bedreigden
een medewerker met een mes.
Zij waren uit op de inhoud van de
kassa. Er werd echter geen geld
buitgemaakt, omdat de kassa niet

openging. De daders gingen er daarop
vandoor. Bij de overval raakte niemand
gewond.
Al vrij snel ging de politie er op
basis van getuigenverklaringen van
uit dat het zou gaan om zeer jonge
daders. Na onderzoek van de politie

zijn de twee jongeren woensdag in de
middag en avond in hun ouderlijk huis
aangehouden. De verdachten zijn twee
13-jarige jongens uit Venlo en Horst.
Vrijdag werden de verdachten
voorgeleid aan de Rechter
Commissaris, die hun straf bepaalt.

Onderzoek naar schennispleger
Politie Horst stelt een onderzoek in naar een 30-jarige man die verdacht wordt van schennispleging. Een zesjarig
meisje werd dinsdag 16 april rond 16.30 uur slachtoffer op de Steffenweg in Horst.
De politie riep toen getuigen op
en onderzocht de zaak met gespecialiseerde zedenrechercheurs. Aan de hand
van een reactie op een Twitter-bericht
van de politie werd een onderzoek
gestart naar een man.

Dat onderzoek resulteerde in een
uitnodiging voor een gesprek op het
politiebureau. De 30-jarige man verklaarde donderdag 23 mei tijdens dit
gesprek dat hij zich al eerder schuldig
had gemaakt aan schennispleging. Ook

in april 2012 had hij schennis gepleegd
op de Meterikseweg. De politie
onderzoekt nog of de man voor meer
incidenten verantwoordelijk is. Naast
het justitiële traject, wordt er ook hulpverlening ingeschakeld voor de man.

de slang, door elk jaar een nieuwe
huid aan te nemen, symboliseert
het vernieuwende. De kunstenaar
beschreef het beeld na de plaatsing
door te zeggen dat er uit de staf
nieuw leven springt dat om de
slang heen danst: de kinderen.

Hoogste burgeronderscheiding
Karel Heijs begon na zijn tijd
in dienst als huisarts in Meerlo. In
1982 ging hij na meer dan dertig
jaar dienst als dokter, met pensioen. Vlak daarna kreeg hij van
carnavalsvereniging De Vöskes uit
Meerlo als eerste persoon in de
geschiedenis van de vereniging de
hoogste burgeronderscheiding die
het dorp kent: de Zilvervos. Deze
onderscheiding is bedoeld voor een
inwoner of een vereniging die zich
op een verdienstelijke wijze inzet
voor de dorpsgemeenschap. Dat de
huisarts gewaardeerd werd in het
dorp, blijkt hier wederom uit.
Karel Heijs overleed in 1993
op 76-jarige leeftijd. Vijf jaar later
onthulde zijn weduwe het beeld in
de kern van het dorp.
Bron: onder andere Gedenkbank
Van der Krogt

Winkeldiefstallen Horst
In een kledingwinkel en een drogisterij in Horst zijn vorige week
winkeldiefstallen geconstateerd, de politie Horst kreeg drie meldingen.
Een woordvoerder van de politie
geeft aan dat er nog geen dader in
zicht is. “Slechts in één geval konden

getuigen een idee geven wie het
geweest zou kunnen zijn, maar dat is
nog niet concreet.”
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Wethouder Dinghs terug op vertrouwde stek

‘Ook als het regent moet je buiten
durven staan’
Iets meer dan drie jaar geleden trad Huub Dinghs (63) af als wethouder van Sevenum. Nu heeft het CDA Horst
aan de Maas de ervaren Evertsoordse bestuurder gevraagd de periode tot aan de volgende collegeperiode te
overbruggen. “Eén ding staat vast: ik ga dit maar voor een jaar doen. Ik ga niet terug de politiek in.”

schien te kort geweest.” Ook Dinghs’
ervaring helpt volgens hem bij het snel
oppakken van de wethoudertaken.
Hij is van plan de ingezette koers
te volgen: “Ik ben ingehuurd om het
voort te zetten. Er zullen best nuances
komen, maar ik ben niet ineens tegen
het NGB of Ooijen-Wanssum. Dan had
ik nee moeten zeggen toen ze me
vroegen.” Maar alleen andermans
plannen uitvoeren, daar past Dinghs
voor. “Het is niet zo dat ik in m’n eentje
de wereld ga verbeteren, maar ik ga
ook niet alleen op de winkel passen.
Als ik dingen zie waar ik het niet mee
eens ben, dan ga ik ook draagvlak
proberen te creëren voor iets waarvan
ik denk dat het beter is.”

Even tijd nodig

“Ik had er nooit rekening mee
gehouden dat ik na zestien jaar in de
lokale politiek, na drie jaar weer voor
een jaar hier zit. Maar het is wel zo.”
Huub Dinghs zit in de wethouderskamer die tot voor kort nog in gebruik
was door Leon Litjens.
“Ik heb in die drie jaren veel
andere dingen opgepakt die ik nu weer
moet laten varen, dus mijn eerste
reactie was niet meteen ‘wow, dat
moet ik doen’ toen ze me vroegen”,
stelt Dinghs. Toch legde hij verschil-

lende functies bij verenigingen neer om
een jaar wethouderschap te vervullen.
Besturen is een passie? “Dit is heel leuk
werk. Het is heel veel, ook hectisch,
maar met mensen aan tafel zitten en
proberen dingen op te lossen, dat is
gewoon heel leuk. En dat kost toevallig
heel veel tijd, maar ik krijg er energie
van.”
Volgend jaar rond deze tijd neemt
een nieuwe wethouder de taken van
Dinghs weer over. “Dan stopt het echt.
Dat was wel een belangrijke voor-

Vanaf nu stroom GRATIS!
Zonnepanelen met subsidie

waarde. Als er uitzicht was op drie of
vier jaar, dan weet ik niet of ik het
gedaan had.”

Draagvlak creëren
Een jaar de tijd om ingelezen te
raken in de dikke dossiers die Litjens
achterliet en die ook uitvoeren, is dat
niet wat kort? “Een nieuwe collegeperiode begint vaak met een inwerkprogramma. Van mij wordt nu verwacht
dat alles snel opgepakt wordt. Als ik
nieuw was geweest, was een jaar mis-

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

De periode voordat de keuze van
het CDA op Huub Dinghs als interimwethouder viel, was een roerige voor
de partij. Zelf is Dinghs blij dat er weer
een beetje rust komt bij het CDA. “Er
is toch een aantal dingen gebeurd.
Dat komt gegarandeerd ook goed,
maar daar hebben we even tijd voor
nodig. Na de vakantie zijn we helemaal terug.” Tegen die tijd beginnen
ook de verkiezingscampagnes voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
“Ik doe wel mee, maar ter ondersteuning van iemand anders. Ik vind
verkiezingen sowieso niet de leukste
periodes. Ik blijf gewoon liever aan het
werk.”
Met twaalf jaar ervaring en een
rustperiode van drie jaar, heeft Dinghs
de tijd gehad zijn stijl van wethouderschap eens te bekijken. Wat zou hij
in de nieuwe periode anders doen
dan voorheen? “Ik heb wel een paar
dossiers gehad waarvan ik dacht: we

hadden in de communicatie meer
draagvlak moeten zoeken. Als ik ervan
overtuigd ben dat een plan goed is,
dan stoom ik snel door. Zo’n plan is dan
goed doordacht en dan ga je gewoon
door, terwijl je misschien wat meer had
moeten zalven, uitleggen.”

Bananen dreven door
de keuken
Bang voor moeilijke dossiers of
vervelende zaken is Dinghs niet. “Ook
als het regent moet je buiten durven
staan. Niet alleen als er bloemen
uitgedeeld worden.” Dat motto neemt
hij soms erg letterlijk: “Ik ben een keer
’s nachts gebeld na een stortbui. Bij
iemand thuis stroomde water via de
kelder de keuken in. Dan ga ik erheen.
Ik kan dan niks doen daar, maar als die
vrouw huilt omdat de bananen door
de keuken drijven, dan moet je er wel
zijn.”

‘Ik ben niet ingehuurd
om iedereen
tevreden te stellen’
Met een aantal zware dossiers
in zijn portefeuille, zal Dinghs ook
komend jaar een aantal pittige beslissingen moeten nemen. “Ik wil ook
in de schoenen gaan staan van de
mensen waar het over gaat. Dan kun je
de afweging goed maken. Maar ik ben
niet ingehuurd om iedereen tevreden
te stellen. Bij bepaalde ontwikkelingen
die heel goed zijn voor de gemeente,
moet ik de pijnpunten verwijderen.
Als dat niet overal gaat, dan moet je
het toch doen als het in het algemeen
belang is.”

LEKKER

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

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de belangstelling en het warme medeleven bij het afscheid
van ôs lieve mam, oma en superoma

Riek van Issum-Geurts
Het was voor ons hartverwarmend en een grote steun.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Horst, mei 2013

Geheel onverwachts werden wij in kennis gesteld
van het overlijden van ons gewaardeerde lid van het
ProgrammaBeleidsBepalend Orgaan van Streekomroep Reindonk,

Lei Jeucken
Lei was vanuit de werknemers vertegenwoordigd in het PBO
en had een actieve inbreng in dit controlerend orgaan.
Wij wensen Truus en de andere nabestaanden veel sterkte toe.
Bestuur, directie en medewerkers
Streekomroep Reindonk - Horst aan de Maas

De zeswekendienst is op zaterdag 8 juni om 18.00 uur
in de Lambertuskerk in Horst.
Geschokt namen we kennis van het plotseling overlijden
van onze voorzitter

Dankbetuiging

Op 12 april hebben wij afscheid genomen van onze moeke,
oma en superoma

Nella Buijssen-Zanders
Het gemis is groot.
We danken u hartelijk voor uw aanwezigheid
en oprecht medeleven. Dit is een enorme troost voor ons.
Familie Buijssen- Zanders
Kinderfeestje?
In onze nieuwe workshopruimte kunt u
terecht voor de leukste kinderfeestjes.
Vanaf € 5.00 per kind. 077 464 12 16
www.maria-hoeveamerica.nl
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 uur.
Za: 9.00-17.00 uur. Zo: op afspraak.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
www.maria-hoeveamerica
Bij ons kunt u terecht voor:
boerengolf, klootschieten, workshops
en kinderfeestjes. 077 464 12 16.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Boeken opruimen?
Wij halen gratis boeken bij u op.
Bel: 06 38 56 56 34.
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.
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.

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

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

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Info tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).

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)

Lei Jeucken
Op de laatste bestuursvergadering maakte Lei bekend dat hij
volgend jaar, na bijna 15 jaar, wilde stoppen als voorzitter.
Hij zou nog wel als kaderlid aanblijven om bepaalde zaken
nog te doen zoals Gemeente, radio Reindonk, jubilarissen
bezoeken en het infokrantje. Het nieuwste infokrantje had hij
donderdagmiddag nog rondgebracht naar de leden.
We verliezen in Lei een zeer gewaardeerde vrijwilliger die
steeds zijn vrijwilligerswerk voor de leden van FNV Bondgenoten
met veel plezier en toewijding uitvoerde.
Onze gedachten gaan uit naar Truus, Leon en Marcel met hun
echtgenotes en verdere familieleden en vrienden.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
Namens FNV Bondgenoten:
Bestuur woonafdeling Horst
W. Baltussen, Regiokantoor Weert
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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

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

Nu te huur bij Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst: Verliefd op Ibiza/
Django Unchained/Jack Reacher/
The Hobbit/The Impossible/Life of Pi/
Zambezia/Arbitrage/Zero Dark Thirty/
The Sweeny/
Actie: 2 dag + 2 weekfilms € 10.

Hortensia’s (veel srt)
Vlinderstruik (ook kleinblijvend),
Hebe, Viburnum e.a. heesters (ook veel
op stam). Buxus, bodembedekkers
v.a. € 0.85, zuilbeuk, liriodendron e.a.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83.

en restauratie

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

-AKTIE

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL. AKTIE T/M 12 JUNI 2013

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Roger Alards
& Inge Wijnen
zullen op 7 & 8 juni 2013
in het huwelijksbootje stappen.
U bent van harte welkom
op onze receptie
op zaterdag 8 juni
van 19.00-20.00 uur in
MFC de Zwingel,
Beemdweg 4 in Melderslo.
Roger, Inge
Maud, Juul & Floor
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur opslagruimte
140 m², goed bereikbaar.
Tevens enkele kleinere ruimtes.
Inl. tel. 06 23 85 49 61 Sevenum.
Spreekuur/open inloop,
wekelijks 09.00-11.00 dinsdag Horst
OJC Niks Doolgaardstraat 21; donderdag Sevenum praktijk Fysiotherapie
Sondertseveld 6. Zorgadvies en
Regelhulp Tel. 077 463 23 84.
Info www.zorgadviesenregelhulp.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Gezocht: vriendinnen! Vrouw, 44 jr.
Nieuw in Horst zkt gezellige dames
voor ‘n fijne vriendschap. Kenmerken:
wandelen, fitness, spiritualiteit,
uitgaan, winkelen, sauna en delen lief
en leed. ladival68@yahoo.nl
Buitenrozen tuin-terrasrozen.
Vanaf 29 mei Buiten/tuinrozen in pot/
container euro 3,50 p/st en 3 voor
euro 10,00. Klimrozen euro 4,00 p/st.
Stamrozen in pot 50 tot 90 cm hoog
euro 7,50 tot 12,50 p/st Veenweg 5 A,
America. Tel. 06 20 53 03 90.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Grafmonumenten

Nu unieke kans: alle rolluiken uit huis
van woningstichting aan Zouavenstraat
10 America, nieuwwaarde 6.000 euro.
Voor elk aannemelijk bod, zelf
demonteren. Tel. 06 52 61 99 04.

Hoera! Wij gaan trouwen!

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

www.theoarts.com

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

Piet Parkiet Dierenverblijven.
Nieuw in Horst. Webshop in
vogelkooien en accessoires. Gratis
bezorging bij bestelling vanaf 50 euro.
U kunt de bestelling ook afhalen.
Ook volop jonge grasparkietjes.
www.pp-dierenverblijven.nl
Gezonde bijverdienste/baan.
Werken vanuit thuis. Bel welzijnscoach
Jeannette 06 44 49 89 35.
Visagiestudio Susanne:
Galabal make-up nu voor 15,- !
Tel. 077 464 08 07.
Wie rijdt er regelmatig ‘s morgens
tussen 06.30 uur en 07.00 uur naar
Tilburg? Bel me even: 06 21 92 10 60.
Decorato, trendy bloemstyling.
Grafstukken, bruidsbloemen, boeketten, trendy blijvende en langhoudbare
bloemcreaties, bedrijvenservice,
workshops, enz. Alleen op bestelling
dus altijd vers! Kijk op www.decorato.nl
of bel 077 463 32 85.
Te huur 2-onder-1-kap woning,
Pr. Margrietstraat 29, vanaf 1 juli.
Info: 06 53 21 92 69.
Te koop gevraagd:
tuinbouwkas +/- 1.500 m2.
Kellenaers Hegelsom 077 398 51 29.
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Geboren

Jelle
26 mei 2013
Zoon van
Nicole Cuppen
en Niek Draak
van Sonsveldstraat 7
5961 SJ Horst

nieuws 07

60 jaar Sint Lambertuskerk

‘Een omslag in de kerkbouw’
Na de verwoesting van de oude Lambertuskerk in Horst in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, duurde het nog tot 1952 voordat de nieuwe kerk
in gebruik genomen kon worden. Tijdens een open dag op 2 juni wordt er stilgestaan bij het zestigjarig bestaan van de kerk.

Geboren

Caressa
22 mei 2013
Zusje en dochter van
Michiel en Lisanne
Ellen Rongen en Erwin Roelofs
Pieter Belsstraat 20
5961 DW Horst

Hallo, hier ben ik!

Rosalie
Geboren op
16 mei 2013
Dochter van
Willem en Annemiek
van Hoof-Hermans
Meterikseweg 90
5961 CZ Horst

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

Kinderdagverblijf

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

Ma 27 mei verloren tussen de
wendelwei en centrum donkerblauw
spijkerjas meisje lang model,
blink knoopjes, gespen, op de rug
zilverkleurig stiksel. Zou ‘m graag terug
willen. 06 13 11 02 85.
Het stiltehuis Massage, ontspanning,
gezondheid en welzijn.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Zorg goed voor jezelf.
Gezocht betrouwbare oppas
Wij zijn op zoek naar een betrouwbare
oppas voor onze 3 pubers. Ongeveer
10 weken per jaar voor dag en nacht.
Heb je interesse bel ons voor meer
informatie en een eventuele afspraak
te maken. 06 27 47 03 21.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur dvd’s die wij
opruimen: 5 films voor € 15 of 10 films
voor € 25. Op=op! Ster Videotheek
Horst, Venloseweg 2, Horst.
www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van (o.a. stress gerelateerde) ziektes....zie website!
Werk vanuit huis!
Wij zoeken met spoed mensen met
goede sociale vaardigheden die graag
vanuit huis willen gaan werken. PT of
FT mogelijkheden. Bel: 06 27 02 17 83.
Hallo, muziekvrienden die nog passie
voor “onze” goeie lp muziek hebben.
Ik wil mijn lp muziek op mijn pc
overzetten, heel makkelijk?
Wie helpt mij? 06 19 01 64 82,
alvast bedankt.

Het is lang geleden, erg lang
geleden, verzuchtten Horstenaren
Dré Bovens en Huub van Lieshout.
Herinneringen aan de verwoesting van
de oude en de opbouw van de nieuwe
Lambertuskerk zijn er wel, maar moeten van ver komen. “Wat ik nog weet
dat ik als jongetje van een jaar of acht
uit bed werd gehaald, omdat de toren
van de kerk in brand stond”, vertelt
Dré. “En ook dat de klokken enkele
jaren daarvoor uit de kerktoren werden
getakeld, weet ik nog goed.” Huub van
Lieshout was enkele jaren ouder en
woonde toentertijd met zijn familie aan
de Hoofdstraat. “Het is dat ik niet kan
tekenen, anders zou ik zo de puinhopen
van de kerk voor je op papier zetten. Ik
zie dat nog helder voor me. Maar om
eerlijk te zijn kan ik me een brandende
kerk niet meer herinneren.”

Mèrthal als noodkerk
Een eerdere brand in de kerk, op
12 oktober 1944, kon nog door inwoners van Horst zelf worden geblust. Het
laten springen van de toren ruim een
maand later, op 22 november, werd de
oude Lambertuskerk echter noodlottig.
Al wat overbleef van de middeleeuwse
kerk waren enkele muren en pilaren.
De terugtrekkende Duitse troepen
verwoestten niet alleen de Horster
kerk. Ook de kerken in onder andere

Melderslo en Meterik moesten het ontgelden. In juni 1946 werden de restanten van de Lambertuskerk gesloopt. De
Mèrthal diende tot de ingebruikname
van de nieuwe kerk, als noodkerk.
De Mèrthal stond zelfs bekend als de
kathedraal onder de noodkerken.
Dré: “In de noodkerk knielden we
op van die smalle, vervelende bankjes.
Soms buitelde er achterin wel eens
iemand naar voren en die nam meteen
de hele rij mee. Net een dominospel.”

Atrium was
punt van discussie
In 1951 werd gestart met de bouw
van de nieuwe kerk, naar een ontwerp
van architect Alphons Boosten. Een
revolutionair ontwerp voor die tijd en
niet bepaald traditioneel, mede door
de aanbouw van een atrium. Datzelfde
atrium zou jaren later nog onderwerp
van discussie worden bij de plannen
voor het centrum van Horst. Ook de
plek van de toren was lange tijd een
heikel punt. De adviescommissie, onder
anderen bestaande uit deken Debije
en burgemeester Van Grunsven, wilde
de toren op dezelfde plek als dat hij
eerst stond. De architect hield echter
vol dat de straatzijde, dus eigenlijk aan
de achterkant van het gebouw, een
betere plaats was. Uiteindelijk werd zijn

ontwerp toch aangenomen. Boosten
kon het eindresultaat echter nooit zien.
Hij overleed in 1951, nog voordat de
aanbesteding rond was. In november
1952 werd de nieuwe Lambertuskerk in
gebruik genomen, in juni 1953 volgde
de wijding van het gebouw door de
bisschop.
Dré Bovens laat weten dat hij, als
hij beide kerken vergelijkt, de oude
Lambertuskerk toch wel mooier vond.
“Ik hou wel van dat gotische.” Van
Lieshout heeft een andere mening.
“Ik moet zeggen dat ik de voorkeur
geef aan de nieuwe Lambertuskerk.

De toenmalige tandarts Vullinghs was
het daar trouwens niet mee eens. ‘In
Venray werd de oude kerk tenminste
in oude staat herbouwd, daar hebben
ze hun verstand gebruikt’, zei hij. De
oude had van die vervelende grote
pilaren waar je niet omheen kon kijken,
waardoor sommigen het altaar bijna
niet zagen. Daarbij is de nieuwe kerk
een omslag geweest in de kerkbouw.
Ook de aannemer, Nelissen uit Venray,
heeft me later verteld dat hij heel trots
was op de kerk.”
Bron: onder andere Oud Horst in het
nieuws deel 6 en 8

Geen schapen meer
op dijken Ooijen
Wie deze zomer tijdens een fietstocht over de dijken van Ooijen en
Broekhuizenvorst zoekt naar de Maasduinenschapen, komt bedrogen uit.
Tot dit jaar werden Maasduinenschapen ingezet om de dijken te
begrazen. De dijken worden vanaf dit jaar echter weer mechanisch
gemaaid, besliste Waterschap Peel en Maasvallei.
Tot voor kort graasden ingehuurde schapen van een herder op
de dijken langs de Maas bij Ooijen.
De Maasduinenschapen werden door
Waterschap Peel en Maasvallei ingezet voor het onderhoud van de dijken.
Tot in 2013, want vanaf dit jaar valt
de keuze op machinaal maaien.
Het Waterschap legt de keuze uit
met oog op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de dijken.
“De kwaliteit van de grasmat is daarbij essentieel”, vertelt een woordvoerster van het Waterschap. “Het is
het eerste beschermingsmechanisme
bij hoog water. De dijken hadden als
gevolg van langdurige begrazing een
kwaliteitsimpuls nodig.”
Volgens de woordvoerster moeten
de dijken geëgaliseerd worden en
moet er gras bij gezaaid worden.
Ook zijn andere plantensoorten aangetroffen dan vroeger op de dijken

voorkwamen. “Oorspronkelijk zijn de
dijken als tijdelijke oplossing aangelegd. Nu hebben ze een primaire
status gekregen. Dat betekent dat
ze ook aan andere eisen moeten
voldoen. Waar we de keuze voor de
methode via een aanbesteding eerst
aan de markt lieten, sturen we nu
zelf meer op de kwaliteit van het
grasveld”, verklaart de woordvoerster
de keuze voor machinaal maaien.
“Daarnaast is het ook goedkoper.
Na begrazing moesten de dijken
sowieso nog gemaaid worden.” Het
Waterschap geeft aan bij de keuze
geen rekening te hebben gehouden
met het belang van de schapensoort.
Het maaicontract geldt in
ieder geval de komende drie jaar.
Waterschap Peel en Maasvallei sluit
niet uit dat de schapen in de toekomst weer in het landschapsbeeld
terugkeren.
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KORTINGEN
TOT 50%
op schoenen,
dames- en
herenjassen

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

Drempel Bondserf aangepast
Ter versterking van onze service afdeling zijn wij op zoek naar:

Servicemonteur Elektro
Functieomschrijving:
• De functie is gericht op het verhelpen van storingen en het
plegen van onderhoud aan installaties.
• Het uitvoeren van kleine elektrotechnische werkzaamheden.
• Het oplossen van storingen en het uitvoeren van
wachtdiensten in de agro, utiliteit en industrie.
Functie-eisen:
• Affiniteit met de agro is een pré
• Kennis van meet- & regeltechniek
• Kennis van elektrotechnische voorschriften
• Klantgerichtheid
• Flexibiliteit

Service-monteur CV
& Regeltechniek
Functieomschrijving:
• De functie is gericht op het installeren en onderhouden van
CV ketels.
• Het oplossen van storingen en het uitvoeren van
wachtdiensten bij particulieren, agro, utiliteit en industrie.
Functie-eisen:
• Kennis van CV & W-installaties
• Kennis van regeltechniek
• Klantgerichtheid
Wij bieden:
• Een afwisselende en uitdagende functie.
• Daarnaast bieden wij volop opleidings- en
trainingsmogelijkheden.

Ben jij de persoon met de ervaring en interesse
die we zoeken?
Reageer dan snel!
Keijsers Manders Installatietechniek BV
T.a.v. Mevr. I. Claessens
Agrobaan 9
5813 EB Ysselsteyn
Of mail naar: i.claessens@keijsersmanders.nl

www.keijsersmanders.nl

De drempel op de T-splitsing Bondserf/Schadijkerweg in Meterik wordt momenteel aangepast.
Gemeente Horst aan de Maas heeft besloten, in overleg met de omwonenden, de drempel te verlagen.
Al jaren klagen bewoners van de Schadijkerweg in Meterik dat de verhoogde kruising ten hoogte van
het Bondserf overlast veroorzaakt. Trillingen tasten hun woon- en leefklimaat aan. De drempel wordt
daarom weggehaald, de bestrating en de taldustrepen blijven, zodat het lijkt alsof er een schijndrempel ligt.

Buitenschoolse opvang vooralsnog veilig

Peuteropvang
Griendtsveen op de wip
Wanneer er geen aanmeldingen meer bij komen voor het peuterprogramma in Griendtsveen, moet dit programma per 1 januari sluiten. De drie kinderen die nu deelnemen aan de dagopvang, zullen dan wellicht in America
ondergebracht worden. Dat stelt Karin van der Coelen, directeur van Kinderopvang ’t Nest.
Op een bijeenkomst met ouders,
dorpsraad en bestuur van gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen werd
duidelijk dat het huidige aantal van drie
kinderen dat aan het peuterprogramma
deelneemt, niet genoeg is om het
programma draaiende te houden. “De
berichten zijn helaas niet positief”, aldus
Van der Coelen. Eerder al plaatste ’t Nest
een oproep in het mededelingenblad
van Griendtsveen om aanmeldingen te
stimuleren. “Een werkgroep heeft nu
besloten nog één actie te houden. Zij
gaan toekomstige ouders persoonlijk
benaderen met de vraag of hun kinderen willen deelnemen.” Ook met oog op

‘samen spelen’, om de sociale interactie
van peuters te stimuleren, stelt Van
der Coelen dat een minimum van vijf
kinderen nodig is om het programma te
behouden.
Van der Coelen geeft aan dat ook de
dorpsraad het belang van kinderopvang
voor de leefbaarheid in het Peeldorp
onderstreept. “Zij hebben aangegeven
te kijken naar mogelijkheden om iets
bij te dragen als het aantal kinderen
even onder het gewenste aantal komt.”
Of dat überhaupt nodig is, ligt aan de
resultaten van de werkgroep.
Ook het Griendtsveense gemeenschapshuis krijgt het financieel moei-

lijker als een vaste exploitant weg zou
vallen. In de buitenschoolse opvang
heeft ’t Nest in Griendtsveen nog zeven
à acht kinderen, waardoor deze in
ieder geval het komende halfjaar veilig
gesteld is.
Het is nog onduidelijk wat
gemeente Horst aan de Maas volgend
jaar met subsidie voor bijvoorbeeld het
peuterprogramma gaat doen. “We kunnen de accommodatie nu nog aanhouden”, aldus Van der Coelen. Maar ook dit
kan volgens haar snel veranderen. “Het
is een doorgaand proces. Als een ouder
ontslagen wordt, is ineens ook geen
buitenschoolse opvang meer nodig.”

33 zaken gecontroleerd

‘Hygiëne en veiligheid
staan voorop bij horeca’
Een derde van de gecontroleerde horecabedrijven in Horst aan de Maas houdt zich niet aan de hygiëneregels.
Dat blijkt uit cijfers van de Nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).
De NVWA controleerde in 2012, 33
horecabedrijven in Horst aan de Maas.
Van deze bedrijven was 33,3 procent in
overtreding. Deze elf bedrijven werd in
totaal dertien maatregelen opgelegd.
Dat suggereert dat het slecht gesteld is
met de horeca in deze gemeente. Hans
Vredenborg laat namens Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Horst aan

de Maas weten zich niet in dit beeld
te herkennen. “Kijk, voorop staat dat
hygiëne en veiligheid in de horeca op
nummer één staan. Notoire overtreders
moeten hard aangepakt worden, dat
staat als een paal boven water. Door
de cijfers op deze manier te presenteren, ontstaat er naar mijn mening een
vertekend beeld. Ze worden uit hun

verband gerukt. Het is ook moeilijk om
verder inzicht te krijgen in de cijfers,
omdat niet alle informatie wordt gegeven. Persoonlijk vind ik dat het verhaal
behoorlijk opgeklopt is. Het is bijna een
vorm van bangmakerij.”
Alleen bedrijven die in het verleden
al eerder in overtreding waren, werden
door de NVWA bezocht.
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Parkje wordt parkeerplaats

‘Ik wil niet tegen parkeerblik van
ondernemers aan kijken’
Richard Westland kwam drie jaar geleden met zijn gezin vanuit de Randstad wonen aan de Hoogstraat in
Broekhuizen. “We zijn jaren bezig geweest om hier terecht te komen. We wilden graag wonen tussen het groen.”
Zijn droomplek lijkt in gevaar te komen nu de gemeente het parkje voor zijn deur wil veranderen in een parkeerplaats.

komen, geen tijdelijk lapmiddel.” Veel
fiets- en wandelroutes starten in het
Maasdorp. “Dit is geen oplossing voor
het probleem, maar een oplossing voor
de ondernemer die voor zijn vergunning een aantal parkeerplaatsen moet
realiseren”, aldus Westland.
Eerder vielen plannen voor parkeerplekken elders in het dorp in het water
nadat omwonenden protesteerden.
“Ik wil ook niet kijken op het parkeerblik van ondernemers aan de Maas.
De gemeente heeft al erkend dat dit
geen structurele oplossing is. Maar zo
is de vergunning wel mogelijk”, aldus
Coenders. “We begrijpen niet waarom
de gemeente meewerkt aan dit plan.”
De wethouder vertelde de mannen
dat er nog geen geld is voor een grote
parkeerplaats. Een woordvoerder van

de gemeente bevestigt dit nogmaals.
“We zijn op zoek naar een oplossing.”
“Het plan was voor de gewone man
niet duidelijk. Het is niet met de buurt
besproken, omdat ze wisten dat er
dan tegenstand zou komen. Het is een
oneerlijke en malafide manier om zo
vergunningen er doorheen te duwen”,
vindt Westland. Ook de bekendmakingsprocedure riep vragen bij de heren
op. Ze hebben na twee gesprekken
met de wethouder en ambtenaren
bezwaarschriften ingediend. “We willen
het plan tegengaan en anders zo lang
mogelijk rekken.”
Zienswijzen konden tot vandaag
ingezonden worden. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan voor
die tijd niet inhoudelijk te kunnen
reageren.

Concert Harmonie
van Horst met LSO
“Nu moeten we straks weer uitkijken op blik, terwijl we juist hier zijn
gekomen om daarvan weg te komen.”
Westland begrijpt niets van de plannen
voor negen parkeerplaatsen recht voor
zijn deur. Ook buurman Hay Coenders
is niet blij. De heren hebben allebei
dan ook al bezwaar ingediend op de
vergunningaanvraag voor het pand aan
de Veerweg, waar de parkeerplaatsen
bij horen.
Aan de Veerweg aan de Maas

worden een horecagelegenheid en
twee appartementen gebouwd. Omdat
ter plaatse geen ruimte is voor de
vereiste parkeerplekken die bij deze
ontwikkelingen horen, zijn initiatiefnemer en gemeente overeengekomen
deze te plaatsen op een stukje grond
aan het einde van de Veerweg. Op de
punt die ontstaat bij de T-splitsing met
de Hoogstraat, bezit gemeente Horst
aan de Maas een stuk grond, waar
nu bomen staan en groen groeit. De

De vrienden van het verpleeghuis Elzenhorst
blijven normaal doorwerken
Uit de bouwactiviteiten bij Hof te Berkel, en het op termijn slopen
van de huidige gebouwen van verpleeghuis Elzenhorst, wordt
kennelijk vaker de conclusie getrokken dat de Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst zullen gaan stoppen met hun activiteiten.
Maar niets is minder waar.
Voor alle duidelijkheid:

de Vrienden gaan gewoon door met hun werk
De Vrienden kunnen nog wel geholpen worden met een passende ruimte
waar zij straks hun werk kunnen voortzetten. De vrienden kunnen ook nog
geholpen worden met spullen die u wenst op te ruimen.
Voor informatie neem s.v.p. contact op met Frans Litjens tel. 06 - 41 57 64 15

gemeente stelt grond beschikbaar aan
de initiatiefnemer, die de kosten voor
de verbouwing tot parkeerplaatsen
betaalt.
Broekhuizen heeft volgens
Coenders en Westland al jaren grote
parkeerproblemen. “Er komen hier
veel auto’s want het is een toeristische
trekpleister. Zo’n lukrake plek is geen
oplossing. Er moet een grote parkeerplaats aan de rand van het dorp komen.
Er moet een structurele oplossing

De Koninklijke Harmonie van Horst deelt op vrijdag 14 juni het
podium met het Limburgs Symfonie Orkest (LSO). Dit gezamenlijke
concert, met als titel Strings & Winds vindt plaats in ’t Gasthoês in Horst
en begint om 20.00 uur.
Dit concert maakt deel uit van het
project HaFaBra en LSO waarbij het
LSO op bezoek komt bij muziekverenigingen in Limburg. Zowel het harmonieorkest onder leiding van Björn Bus,
als het LSO onder leiding van Lucas
Vis, verzorgen een toegankelijk programma. Het harmonieorkest brengt
onder andere werken van Guiseppe

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

Verdi en Johan de Meij ten gehore.
Daarnaast gaat het orkest de LSOtrombonist Sandor Hendriks begeleiden in de Ballade pour Trombone van
Eugene Bozza. Op het programma van
het LSO staan onder andere werken
van Dvorak, von Weber en Brahms.
Kijk voor meer informatie over het
concert op www.harmonievanhorst.nl

•

h u i s r a a d

Dankzij u ligt onze winkel bomvol, kom dus nu
snuffelen en sla uw slag. Wedden dat ook u iets
leuks tussen het gigantische aanbod kunt vinden?
LET OP: Alleen goederen brengen tijdens openingstijden.
Grote goederen en partijen eerst bellen (06 21 23 88 89).
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Wil jij ons team komen versterken?
Wegens uitbreiding zijn wij op
zoek naar een

Chauffeur
varkenstransport
Heb je interesse
neem dan contact op met:

Bart Camps
Varkenshandel
Buskensven 2
5807 EC Oostrum
Tel.0478-583331
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Leven met de ziekte van Huntington
Ze wonen met z’n viertjes in Horst: Miranda Fahner (42), Johan Korstjaans (44) en hun twee zonen Gijs (8) en
Joost (14) Roorda. Alles leek normaal, tot bij de oudste zoon de ziekte van Huntington werd geconstateerd. Samen
geven ze een kijk in het leven van Joost, die door deze erfelijke ziekte langzaam aftakelt. Miranda: “Soms word ik
er moe van. Het is een stille sluipmoordenaar.”

De ziekte van Huntington plaagt
Joost op alle terreinen: sociaal,
psychisch en lichamelijk. Waar andere
jongens van zijn leeftijd voetballen, zit
Joost binnen achter de spelcomputer.
Miranda: “Hij heeft verschillende
verenigingen geprobeerd, maar hij kon
zich nergens echt thuis voelen. Sociaal
is hij niet in orde.”

Bij de jeugdbrandweer
Joost moet zich met andere
dingen buiten school proberen te
vermaken. “Op bezoek bij Zorgboerderij
Wieneshof in Hegelsom, daar mag ik
konijnen knuffelen”, vertelt hij trots.
“Dat is voor Joost echt een goede
dagbesteding”, bevestigt zijn moeder.
“En de jeugdbrandweer. Daar mag hij
slachtoffer spelen. De jongens in Horst
omarmen Joost”, vertelt ze met tranen
in haar ogen. “Dat is toch geweldig.”
Voor het gezin betekent de ziekte
van Joost anders leven dan anderen.
“Je moet dingen laten die Joost
niet kan”, vertelt Miranda. “Het kan
best zwaar zijn. Als moeder ken je
dat kleuter-pubergedrag. Hij vraagt

constant je aandacht en soms denk je
dan wel eens bij kleine kinderen ‘houdt
het dan nooit op?’ Maar bij Joost houdt
het al snel op. Hij moet de komende
jaren genieten, voordat het voorbij is”,
vertelt Miranda moedig.
Voor Joost en zijn gezin bestaat
het leven uit losse dagen. Ze proberen
er elke dag iets moois van te maken.
Joost: “Ik kijk alleen naar vandaag en
morgen en de leuke dingen die ik ga
doen”, vertelt hij. “En de feestjes”, vult
Gijs zijn oudere broer aan.
Op zaterdag 1 juni organiseert
een dierenspeciaalzaak uit Horst
en Venray de Dag van Joost. Naast
bezoek van de Peelkabouters zijn
er schminkers, een clown, wordt er
een tekenwedstrijd gehouden en
kan men knuffelen met konijnen of
springen op een springkussen. De
opbrengst van de dag is bedoeld om
de familie te ondersteunen en te
ontzorgen. “Dat mensen zoiets voor
je doen, is overweldigend”, aldus
Miranda.
Voor meer informatie over Stichting
Joost, kijk op www.stichtingjoost.nl

Eindexamenleerlingen

Joost (r) en zijn broertje Gijs
“Ik houd van vrachtwagens en
konijnen”, begint Joost. Hij staat nog
vol in het leven, maar krijgt ook besef
dat het voor hem geen jaren meer
duurt. Als zijn moeder vraagt wat
de ziekte van Huntington voor hem
inhoudt, antwoord hij: “Dat ik nooit
oud word.” “Het is heftig, maar wel
de waarheid. Die kun je maar beter
weten”, zegt Miranda.
Miranda verloor haar eerste man,
de biologische vader van Joost en Gijs,
ook aan de ziekte van Huntington. Voor

haar was de diagnose voor Joost een
bevestiging van wat ze al vermoedde.
“Ik herkende de symptomen in het
gedrag van Joost”, vertelt Miranda.
Afgelopen Kerst besloot ze het samen
met Johan aan iedereen te vertellen.

Opvallende jongen
Inmiddels gaat Joost steeds verder
achteruit en is hij niet meer leerplichtig. “Als ouders vinden wij het vooral
belangrijk dat hij een dagbesteding
blijft houden”, zegt Miranda. Joost gaat

naar school in Tegelen en krijgt daar
alle zorg die hij nodig heeft: logopedie
om te kunnen blijven praten en therapieën om niet stijf te worden.
Joost is altijd een opvallende jongen geweest. Zo vertelt Miranda waar
hij allemaal last van heeft. “Schrijven,
lopen, praten: eigenlijk pakt de ziekte
alles van hem af wat hij nodig heeft
om een normaal leven te kunnen
leiden.” Als voorbeeld geeft ze het feit
dat Joost nooit vrienden heeft gehad.
“Dat gaat niet met zijn ziekte.”

Galabal Dendron
Ook dit jaar zullen eindexamenkandidaten van het Dendron College in
Horst na het afronden van hun examens feest gaan vieren. Dit jaar is de
opzet van het feest echter iets anders dan afgelopen jaren. Op donderdag
6 juni trekt de galastoet door het centrum van Horst.
De route van de galastoet
loopt dit jaar grotendeels door het
centrum van Horst. De stoet vertrekt
om 19.00 uur vanaf de Hertog van
Gelresingel. De route vervolgt daarna
via de Dr. van de Meerendonkstraat,

NIEUW IN VERKOOP
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6 COMFORtaBElE EENgEzINSWONINgEN

de Gasthuisstraat, de Kerkstraat en
de Steenstraat tot op het Wilhelminaplein. Het feest is aansluitend bij
Blok10. De galastoet wordt traditioneel gevormd door leerlingen in
galakleding en bijzondere voertuigen.
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BOUWKaVElS VaNaF € 89.000,- V.O.N.

6 COMFORtaBElE EENgEzINSWONINgEN

ScHIttEREnD wOnEn VlakbIj
HEt cEntRUm Van SEVEnUm

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Uitzicht op groen
• Standaard buitenberging
• Diverse kopersopties mogelijk
• Verkoopprijzen vanaf € 172.000,- v.o.n.
• Starterslening van toepassing*
* Informeer naar de voorwaarden

KIJK EENS OP

WWW.CREEMERHOF.Nl
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Uw eigen keuzes
Gezond en veilig
Energiezuinig
Hoogwaardige isolatie
Onderhoudsvriendelijk
Financieel aantrekkelijk
Prettige woonomgeving
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15 VRAGEN aan Judith Tielen

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Judith Tielen
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is uniek aan jou?
Ik praat niet 100 procent Sevenums
dialect. Dit komt doordat mijn moeder
uit Maasbree komt en mijn vader uit
Sevenum. Als ik praat, mix ik de twee
dialecten met elkaar. Mensen hebben
dat vaak direct door. Ze vinden dat wel
grappig klinken.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik wil veel van de wereld hebben
gezien, veel concerten bezocht hebben
en een leuke vriend hebben. Ook hoop
ik dan op een mooi huisje in Sevenum
of omstreken en werk te hebben in
iets waar ik goed in ben. Ik wil dan ook
nog steeds samen volleyballen met
mijn volleyvriendinnen. Ik volleybal al
ongeveer een jaar of acht en dat doe ik
nog steeds met plezier.
Wie is je grootste held?
Mijn twee opa’s, omdat ze nog steeds
elke dag op het platteland of op de

boerderij van mijn ooms werken.
Ze wonen zelf niet meer op de boerderijen, maar nog steeds zijn ze iedere
dag aanwezig. Ze zijn allebei al ouder,
maar toch weerhoudt hen er niets van
om thuis te blijven.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Pinkpop-kaartjes, om daar samen met
mijn zus en moeder een heel weekend
naar toe te gaan. Ik ben vorig jaar al
één dag naar Pinkpop geweest en dat
vond ik toen heel erg leuk. Ik heb Bruce
Springsteen en Mumford and Sons toen
gezien en dat zijn toch wel echt twee
van mijn favoriete artiesten.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Op een strand, in een warm land, met
mijn voeten in het zand en tijdens
zonsondergang. De man moet dan wel
een ring bij zich hebben. Ik vind dat bij
een aanzoek een ring hoort.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Lieke Oomen. Ze zit niet bij mij
in de klas, maar ze zit iedere pauze bij

ons. Ze gaat vaak mee film kijken of
met ons mee uit. Dit jaar hebben we
samen onze verjaardag gevierd, dat
was erg gezellig.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig omdat je dan
met mensen in contact blijft. Maar
volgens mij zit er ook een nadeel aan:
je hebt mensen minder te vertellen,
omdat je al alles op Whatsapp hebt
besproken. Ook vinden mensen vaak
dat je direct moet reageren als je
online komt op Whatsapp.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van alle uitgaansgelegenheden en de
winkels. Er zijn veel activiteiten in de
buurt en we moeten heel blij zijn met
Toverland in Sevenum. Toen ik jonger
was, ging ik daar heel vaak naar toe met
mijn abonnement. Carnaval en kermis
vind ik ook hoogtepunten van het jaar.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 5,4 voor natuurkunde.

Natuurkunde is voor mij een verschrikkelijk vak. Ik heb het drie uur in de
week. Het interesseert me niet en ik
heb er ook de kennis niet voor. Voor
volgend jaar heb ik een pakket gekozen
zonder natuurkunde.
Leukste feestje ooit?
Laatst had ik een bruiloft van mijn
buurvrouw. Zij ging trouwen met een
docent van het Dendron College. Het
was een gezellig feest, met leuke
voordrachten, lekkere hapjes en veel
leuke gasten.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Risotto met champignons of lasagne.
Het heet natuurlijk niet voor niets
een geheim ingrediënt, maar mama
gebruikt wel allemaal verse producten:
verse groenten uit ons eigen tuintje bijvoorbeeld. Ik vind risotto het lekkerste.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik eerst een wereldreis gaan
maken met het gezin, daarna koop
ik een Mini Cooper cabrio in de kleur
zwart, ga ik met mijn vriendinnen
winkelen en ga ik met mijn rozenknipcollega’s naar McDonalds.
Foto of video?
Video. Ik vind het heel leuk om video’s
te zien van toen ik klein was. Ik vind
het leuker dat een foto, omdat het
echter is dan een foto, doordat het
beweegt.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, omdat ik
‘s ochtends niet zo goed kan opstaan en
ik tot best laat kan doorgaan ‘s avonds.
Meestal hoop ik dan dat ik ‘s ochtends
uit kan slapen. Als ik toch vroeg op
moet staan, heb ik de wekker naast
mijn bed staan en maak direct de lamp
aan als de wekker afgaat. Als de lamp
aan is geweest, ben ik wel echt wakker
en kan ik niet meer verder slapen.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, omdat ik van de muziek
hou die ze daar draaien. Bijvoorbeeld
als er een keer een dj of zo komt: dat
vind ik leuk. Ook zijn er veel meer
mensen in een discotheek dan in een
kroeg.

Flores in Terra BV

De specialist in kuipplanten, exoten en mediterrane planten.
Met vele nieuwe en onbekende producten

OPEN DAGEN 2013 op 20.000 M2
Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 1 juni
t/m zondag 9 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54

Mies
Column
Wondermiddel
Dit weekend werd me een
ongelofelijk goed
wondermiddel geïntroduceerd.
Ik stond perplex, dit middel is
namelijk overal en zonder
problemen verkrijgbaar, voor
weinig geld en o ja, opraken zal
het niet snel. Dat de hele
huishoudwereld en de wereld
vol doktoren hier nog geen
gebruik van maken, dat
verbaast me enorm...
Geloof het of niet, maar juist
de voetbalwereld leerde me dit
miraculeus weetje: water helpt
tegen alles en laat pijn direct
verdwijnen. Dat klinkt
fantastisch, toch? Twee keer op
een rij werd me dit bewezen.
Zowel op internationaal gebied,
als op lokaal Horst aan de
Maasniveau wordt dit
ongelofelijke wondermiddel
gebruikt tegen de meest
dramatische blessures. Eerst op tv
liet een drinkfles water een
rampzalig getroffen voetbalspeler
weer ’tot leven komen’: met
behulp van een aantal druppels
water op zijn enkel stond hij op
en voetbalde direct verder,
zonder enige problemen of
mankementen. Ook op lokaal
terrein blijken ze op de hoogte te
zijn van dit wondermiddel. Een
drinkfles gevuld met
doodnormaal water, tenminste
daar ga ik vanuit, is blijkbaar ook
op het voetbalveld in het
nuchtere Horst aan de Maas geen
overbodige luxe. Ook hier zorgt
een scheutje water voor optimale
en razendsnelle genezing.
Rollend over de grond van de
pijn, vijf druppels water en
huppakee: zonder problemen
weer op de been en als een gek
terug achter die bal aan.
Merkwaardig. En ik maar van die
dure en moeilijk door te slikken,
ibuprofen kopen. Als ik deze
internationale en lokale
voetbalmomenten kan geloven
hoef ik dat dus ook niet meer te
doen. Een flesje water en ik ben
voorzien.
Een gouden tip voor doktoren
en de mamahuishoudwereld lijkt
me zo. Niet duur, geen moeilijke,
ellenlange namen, geen
vervelende bijwerkingen,
herhalingsrecepten zijn niet meer
nodig en kunnen dus ook niet
meer kwijtraken, geschikt voor
alle leeftijden, prikt niet en altijd
en overal beschikbaar: water.
Niets meer dan dat dus.
Mies
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Kanokampioen test wildwaterbaan
Attractiepark Toverland in Sevenum werd dinsdagochtend 28 mei bezocht door Robert Bouten, zesvoudig
Nederlands kampioen wildwaterkanoslalom. Hij testte de baan van nieuwe wildwaterattractie, Djengu River. Samen
met twee teamgenoten testte hij of de baan geschikt is voor een kanokampioenschap.
Al voordat Djengu River officieel
open ging, toonden de kanovaarders
interesse in de baan. Voordat Toverland
dinsdag de deuren opende, werkten
Robert Bouten en zijn teamgenoten
Maarten Hermans en Maartje Otten een
bijzondere training af. Daarbij probeerden zij in verschillende kano’s de
stroming en golven te bedwingen en

ondertussen manoeuvres uit te voeren.
Het drietal kwam enthousiast het
water uit. “Dit was hartstikke leuk”,
oordeelde Bouten. “Het is een snelle,
avontuurlijke baan met soms onverwachte golven.”
Voor een officieel kampioenschap
kanoslalom is de baan van Djengu
River te smal, maar de discipline Boater

X kan er wel in gehouden worden.
Daarbij vertrekken meerdere kanovaarders tegelijkertijd vanaf de start en het
gaat het er om wie als eerste het einde
van het traject bereikt. Bouten gaat
met de kanobond in gesprek om eventueel in het najaar een kampioenschap
bij Toverland te organiseren.
(Foto: Mark Linssen)

Starters in de regio De Smaak van Horst
Bedrijf
De Smaak van Horst
Eigenaar Contactpersoon
Ton Baetsen
Pastoor Debijestraat 64
Adres
Plaats
Hegelsom
Telefoon 088 020 54 94
E-mail
info@
desmaakvanhorst.nl
Website desmaakvanhorst.nl
Sector
food & business
Start
12 december 2012
Activiteiten
De Smaak van Horst is
gelegen in de rustieke omgeving

van Hegelsom op het terrein van
PTC+. Bij de Smaak van Horst kan
men terecht voor (h)eerlijke
streekproducten ontbijt-, lunch- en
dinerbuffetten en wijn- en
spijsproeverijen. Wie een keer
buiten de deur wil vergaderen,
een bedrijfspresentatie wil
houden of een teambuildingsactiviteit wil organiseren, kan bij
De Smaak van Horst terecht.
Het bedrijf beschikt over vergaderen kantoorruimten en flex-werkplekken die van alle gemakken
zijn voorzien.

Doelgroep
Bedrijven uit de regio die op
zoek zijn naar een inspirerende
groene omgeving, waar zij
gebruik kunnen maken van
vergaderruimtes, flex-werkplekken in combinatie met een lunch,
diner of borrel gemaakt van
(h)eerlijke streekproducten.
Onderscheidend vermogen
De Smaak van Horst biedt
voor een betaalbare prijs de
beste kwaliteit en service aan.

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

Lozon en Te Baerts
worden Wiell
Lozon Transport en Logistiek en Te Baerts Transport en Logistiek uit Horst
gaan samen verder onder de naam Wiell, food & flower logistics. Lozon nam
transportbedrijf Te Baerts in januari over.
Wiell, food & flower logistics wordt
een logistieke dienstverlener die zich
richt op geconditioneerd vervoer van
groenten, fruit, bomen en sierteeltproducten. Volgens het bedrijf blijven
zij vanuit historie en jarenlange

betrokkenheid geworteld in de
agrarische sector. De nieuwe naam en
huisstijl worden de aankomende
periode geïmplementeerd binnen de
organisatie en wordt ook voor de markt
steeds meer zichtbaar.

Vrijdag 31 mei

Zaterdag 1 juni

ZONDAG 2 juni

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOM
OCCASIONSHOW
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L. van den Hombergh

L. van den Hombergh
Maaspoort
Venlo

L. van den Hombergh
AutoArena

AutoArena

Ford Focus 1.6 16v Futura, 2006,
97.061 km, blauw metallic, airco, cruise
control, electr. ramen en spiegels,
centrale vergr.,
Nieuwprijs € 23.260,-

Peugeot 308 5 drs active 1.6 vti
120 pk, 2012, 15386 km, metallic brun,
veel extra’s, LED verlichting,
16” LM velgen
Nieuwprijs € 28.500,-

Volkswagen Polo 1.2 Tsi 90 pk
Comfortline Bluemotion Technology, 2012,
5-drs, 20.749 km, grijs metallic, airco,
cruise control
Nieuwprijs € 18.126,-

Audi A1 1.2 Tfsi 86pk Attraction Pro Line
Business, 2011, 29.352 km, zilver
metallic, airco, armsteun voor, cruise
control, sportstuur
Nieuwprijs € 21.500,-

NU € 7.950,-

NU € 15.840,-

NU € 13.950,-

NU € 15.950,-

ro
www.d
L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl

sionsh
omocca

AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

ow.nl

jonge
5
2
2
Ruim
AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

r
j elkaa
i
b
s
n
o
occasi
AutoArena | SEAT - ŠKODA
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

30
05

opinie 13

Bespreking Poll week 20

Flex-plekken zijn iets voor in de stad
Gemeentepanden die leeg staan kunnen goed dienen als flexibele werkplekken. Dat is althans de mening van de gemeenteraad. De werkplekken, die
een openbaar karakter krijgen, moeten toegankelijk zijn voor ondernemers,
vrijwilligers of studenten, zodat deze hier hun werk kunnen doen. In januari zou
begonnen kunnen worden met een proef.
De vraag is echter of er wel behoefte is aan zulke flex-plekken. Kan dat geld

niet beter in andere projecten worden gestopt? Dat vindt in elk geval 29 procent
van de stemmers op deze stelling. Anderen moeten ook zelf hun werkplekken
regelen. Wellicht is dit iets dat beter in een stad past.
Het merendeel van de stemmers, 71 procent, denkt echter dat flex-plekken
wellicht juist stimulerend kunnen werken: het kan naast kantoor dienen als
ontmoetingsplek.

Politieke
Kop
praat
Tekst

Waak voor Inbraak is een mislukking
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In 2008 startte onder andere gemeente Horst aan de Maas met het project
Waak voor Inbraak. Doel was om met onder meer politie, het Openbaar Ministerie
en de woningcorporaties het aantal woninginbraken in de regio terug te dringen. In de tussentijd zijn er al diverse voorlichtingsavonden gehouden, sieren de
bordjes Inbrekers vangen hier bot de wegen in de gemeente en zijn er meerdere
acties opgestart.
Uit de onlangs gepubliceerde cijfers van de Misdaadmeter blijkt echter dat het
aantal woninginbraken in deze gemeente al een aantal jaren stijgende is. In de

drie grootste dorpen Horst, Sevenum en Grubbenvorst wordt in absolute getallen
het vaakst ingebroken. Heeft zo’n project als Waak voor Inbraak dan wel überhaupt zin? Inbrekers kun je toch niet buiten de deur houden. Is het niet beter om
met dit project te stoppen en het geld ergens anders voor te gebruiken?
Aan de andere kant maakt Waak voor Inbraak mensen alleen maar meer
bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er niet bij
hen wordt ingebroken.
Waak voor Inbraak is een mislukking. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > Ik heb last van de evenementen in de Kasteelse bossen > eens 28% oneens 72%

.

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

Nieuw
assortiment
perkplanten

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Top kwaliteit, lage prijzen
eigen kweek

pachysandra €0,80 - lavendel hidcote
hortensia’s €1,85 - viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85 - laurier €1,85
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 - photinia €1,85

Verbouwd! Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

6 vaste planten

€ 10,00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT
OF MIST U TANDEN OF KIEZEN?
IMPLANTATEN KUNNEN DE OPLOSSING ZIJN!

Loszittende protheses behoren
tot het verleden!
Wilt u meer informatie over de laatste
nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van het klikgebit of implantaten?
Al meer dan 19 jaar in Horst!

D BIJ
U KUNT VRIJBLIJVEN
OP
ONS BINNENLOPEN
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een tandprotheticus
een tandtechnicus

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel: 077 398 78 01

D!rk

Reacties:
Als journalist kom ik
www.hallohorstaandemaas.nl
regelmatig
op het gemeente-

huis of bij politieke partijen.
Als ik daar één ding geleerd
heb, dan is het dat taalnuances
allesbepalend kunnen zijn:
voeg een ‘in principe’, ‘in
beginsel’ of ‘de intentie om’
aan je zin toe en je besluit
feitelijk niks, terwijl het lijkt
alsof je dat wel doet. Niets
zeggen als kunstvorm.
“Geachte aanwezigen, wij
zijn hier allen samen (nee,
beter: gezamenlijk) bijeen om te
kijken naar het algemeen belang
voor de samenleving en de
leefbaarheid in kleine kernen. In
de discussie vanavond staat de
maat van de mensen centraal
(nee, beter: gaan we terug naar
het menselijke). Het dorp is van
de samenleving (nee, beter:
voor iedereen). In principe is
leefbaarheid een maatschappelijke (nee, beter: publieke)
verantwoordelijkheid.
Leefbaarheid staat hoog in het
vaandel in deze prettige
gemeente met al haar diverse
(nee, beter: haar variatie aan)
kerkdorpen, waar burgers en
ondernemers, jong en oud,
gebroederlijk en gezusterlijk
naast elkaar leven. En dat
nemen we serieus. Ik begrijp uw
standpunt, maar we moeten
anticiperen en eruit halen wat
erin zit. Wij doen wat nodig is,
want het gaat per slot van
rekening om de toekomst. En die
van onze kinderen. We zoeken
dus een nieuwe impuls (nee,
beter: een toegevoegde waarde)
over de volle breedte van het
beleid, zodat we gezamenlijk de
positie van de dorpen in
gemeente nog beter kunnen
maken (nee, beter: de strategische positie van de dorpen
kunnen versterken). Wij doen
wat noodzakelijk is en staan bij
uitstek dicht bij de mensen. En
daarom hebben we de intentie
om de huidige koers voort te
zetten en op een hoger niveau
te tillen. Ik zal u de antwoorden
op eventuele vragen schriftelijk
doen toekomen. Dank u wel voor
uw aandacht.”
Gelukkig is een beleidsmedewerker van gemeente Horst aan
de Maas onlangs gekozen tot
Ambassadeur Heldere Taal voor
de Overheid 2013, omdat ze zich
inzet om de communicatie van
en binnen de overheid te
verhelderen. Waarvoor hulde.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
30 mei 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Verkeershinder Molenveldweg
Op de Molenveldweg in Horst vinden op dit moment bouwwerkzaamheden plaats. Deze zullen
nog ruim zes weken duren.
Vanwege het laden en lossen van leveranciers
en graafwerkzaamheden kan de komende tijd
verkeershinder voorkomen. Om die reden is op
de Molenveldweg tijdelijk een maximum snelheid ingesteld van 30 km/uur.
Afsluiting weg
Op vrijdag 7 juni zal de Molenveldweg geheel
worden afgesloten. Hierbij wordt een omleidingsroute ingesteld. Gedurende de maand juni

zal de weg nog twee keer volledig afgesloten
worden. De exacte data zijn op dit moment nog
niet bekend.
Informatie
Voor inlichtingen over de uitvoering van de
werkzaamheden en de verkeerssituatie kunt
u contact opnemen met Jac Linders via
077 - 477 97 77.

Coördinatieregeling Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde

Ontwerpbestemmingsplan en
ontwerpvergunningen/beschikking
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken ter uitvoering van het raadsbesluit
d.d. 11 september 2012 en ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 3.30, 3.31 en 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bekend, dat de volgende stukken ter inzage
liggen:
ontwerp bestemmingsplan ‘Centrale
Verwerkingsinstallatie Raaieinde’
(NL.IMRO.1507.BPGRCVIRAAIEINDE-ON01).
Bevoegd gezag: de gemeenteraad;
ontwerp omgevingsvergunning. Bevoegd gezag:
burgemeester en wethouders (B&W);
ontwerp ontgrondingsvergunning. Bevoegd
gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg;
ontwerp watervergunning. Bevoegd gezag: de
Minister van Infrastructuur en Milieu
ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder. Bevoegd gezag: B&W.
Ligging en doel
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de
kern Grubbenvorst en wordt globaal begrensd
door de spoorlijn Venlo-Nijmegen, de A67 en de
Maas. Naar aanleiding van de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 is besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de gebieden
langs de Maas beter te beschermen tegen
hoogwater. Hiertoe is de afgelopen jaren in
Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk
deel van Noord-Brabant het project Zandmaas /
Maasroute ontwikkeld, bestaande uit meerdere
deelprojecten. Eén van de onderdelen van
dit plan betreft het verbreden van de rivier op
bepaalde trajecten, waarbij ook de vaarroute
wordt verbeterd (verdiept). Om de uitvoering
van een aantal van deze projecten mogelijk
te maken, en om het afgegraven materiaal op
een maatschappelijk en bedrijfseconomisch
verantwoorde wijze te kunnen verwerken, is
het noodzakelijk dat er in de omgeving van
de rivierverruimingsprojecten één centrale
verwerkingsinstallatie (CVI) wordt gerealiseerd.
De CVI Haven Raaieinde zal in deze behoefte
gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied
tussen Venlo en Arcen. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Voorliggend bestemmingsplan en
ontwerpvergunningen/beschikking hebben betrekking op de ontwikkeling van de CVI Haven
Raaieinde. Burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas coördineren de besluitvorming op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling).

Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag
na de publicatiedatum gedurende 6 weken (van
31 mei t/m 11 juli 2013) op de volgende locaties:
Alle ontwerpen: in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00
tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00
uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u contact opnemen met de
gemeente, tel. (077) 477 97 77. Wanneer u een
toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.
Ontwerpbesluit 3 (ontgrondingsvergunning):
in de bibliotheek van het Gouvernement,
Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische
afspraak, 043 - 389 78 12.
Ontwerpbesluit 4 (watervergunning):
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue
Ceramique 125, Maastricht, op werkdagen van
9.00 tot 16.00 uur. Ook buiten kantooruren na
telefonische afspraak, tel. 043 - 329 44 44.
De stukken kunnen ook geraadpleegd
worden op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen).
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbesluit 3 wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/
vergunningen
Zienswijzen
Iedereen kan gedurende genoemde termijn
van 6 weken schriftelijk (heeft de voorkeur) of
mondeling zienswijzen indienen bij:
ontwerp 1: de gemeenteraad van Horst aan de
Maas, t.a.v. de Afdeling Projectbureau, postbus
6005, 5960 AA Horst;
ontwerp 2 en 5: burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, t.a.v. de Afdeling
Projectbureau, postbus 6005, 5960 AA Horst;
ontwerp 3: Gedeputeerde Staten van Limburg,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht;
ontwerp 4: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
postbus 25, 6200 MA Maastricht.
Email geen rechtsgeldige correspondentie
Houdt u er rekening mee dat officiële reacties
op procedures ondertekend moeten worden en
daarom niet per email ingediend kunnen worden.
Horst, 30 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
C.H.C. van Rooij, burgemeester
G.J. Keijsers, loco-secretaris

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Mensen die elkaar helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen
blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed
gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

Best Bijzonder:
Samen nadenken
over mogelijkheden
Anita Joosten is moeder van twee dochters (17 en 14 jaar) en een zoon (12 jaar).
“Doordat zowel mijn man als onze zoon Thomas autisme heeft zie ik dagelijks de mooie
én de lastige gevolgen van ‘best bijzonder’ zijn. Ik ervaar hoe het is om samen te leven
met iemand die op sommige vlakken anders functioneert dan de gemiddelde mens.
Ik heb mijn weg er aardig in gevonden, al zijn er altijd weer momenten waarop je
ongewild voor een uitdaging komt te staan”, vertelt ze.
Haar thuissituatie was voor Anita aanleiding om in 2010 samen met twee andere
moeders te starten met het initiatief ‘Best
Bijzonder’. “Met Best Bijzonder willen we
ouders die zorgen hebben over het functioneren van hun kinderen bij elkaar brengen
zodat ze ervaringen kunnen delen en elkaar
steun en begrip kunnen geven. Maandelijks
organiseren we een bijeenkomst waarbij
we eens in de twee maanden een thema
centraal zetten, zoals pesten, sociale media
of ‘zorgen voor jezelf. Verder sturen we
maandelijks een nieuwsmail naar zo’n 50
mensen in Horst. Ook doen we ons best om
met de gemeente mee te denken over de
komende veranderingen in het zorgstelsel”,
vertelt Anita.
“We zijn er voor ouders van kinderen waarbij
een duidelijke diagnose – bijvoorbeeld autisme of dyslexie – is gesteld, maar nadrukkelijk ook voor ouders van wie de kinderen om
nog onbekende reden ‘niet in de pas lopen’.
Juist deze mensen hebben veel baat bij
verhalen van anderen waarin ze hun eigen
kinderen wel of juist niet herkennen. Vaak
zie ik mensen met een last op de schouders
binnenkomen en twee uurtjes later met een
opgewekt gevoel naar huis gaan. Dan weet
ik waar ik het voor doe…”
“Het doet goed om dingen te kunnen delen,
zowel lastige als mooie ervaringen. Zo leerde onze Thomas door zijn beperkte motoriek
pas fietsen toen hij 10 jaar was. Ik kreeg

daar wel opmerkingen over van mensen,
maar op de Best Bijzonder-avond begrepen
de aanwezige ouders mijn trots over het
behaalde doel en waren oprecht blij voor me.
De grootste kracht van deze ontmoetingen is
dat we samen kijken naar de mogelijkheden
van onze kinderen en niet te lang stilstaan
bij de beperkingen. Daar haal je als ouder
kracht uit!”
Meer over dit best bijzondere initiatief is te
vinden op www.bestbijzonder.nl.

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode. Vanaf 6 juni is de afdeling Burgerzaken open van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Dit betreft de data 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag
op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak
zelf via de website inboeken. Heeft u op het
moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen
computer ter beschikking Geen probleem. Belt
u het gemeentehuis (077 - 477 97 77) en onze
medewerker zal graag voor u deze afspraak
reserveren.

Denk eraan dat uw kind bij de aanvraag en het
afhalen van het reisdocument aanwezig moet
zijn en eventueel in het bezit hebbende reisdocumenten moet inleveren.
U kunt op de website bekijken of het door u
aangevraagde paspoort of Nederlandse identiteitskaart klaar ligt.
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1 juni 2013 Dag van de Bouw

Breng een bezoek aan hof te Berkel in Horst
Op zaterdag 1 juni vindt de achtste editie van de Dag van de Bouw plaats. Op deze dag zet bouwend Nederland kleine en grote bouwprojecten open voor het publiek. Smeets Bouw zet de deuren
open van het eerste nieuwe woongebouw in hof te Berkel. Iedereen mag een ‘kijkje in de keuken’ komen nemen en zien hoe mooi en functioneel het gebouw wordt.
In het woongebouw presenteert De Zorggroep
een groepswoning voor mensen met dementie.
Dichterbij zet de deur open van een groepswoning voor mensen met een verstandelijke
beperking. Verder kunt u een bezoek brengen
aan een zorgappartement en één van de drie
buurtkamers. Wonen Limburg laat de huurappartementen zien. Verder kunnen de bezoekers
een blik werpen op de binnentuin. In het gebouw laten de tuinarchitecten wat de mogelijk-

heden zijn voor de binnentuin.
Tijdens de wandeltocht door het grote gebouw
krijgt u informatie van diverse deelnemende
partijen. Zo geeft de gemeente Horst aan de
Maas informatie over de stimuleringsmaatregelen voor de aan- en verkoop van woningen
en kavels. CRA Vastgoed geeft informatie over
de geplande nieuwe woningen in hof te Berkel.
Daarnaast zijn er nog installateurs die de laatste ontwikkelingen op het gebied van domotica
en duurzaamheid laten zien. Het woongebouw
is op 1 juni opengesteld van 10.00-16.00 uur.
Het gebouw is nog in aanbouw en de lift is
nog niet gereed. Dit betekent dat de trappen
gebruikt moeten worden. Dit maakt dat het
gebouw helaas nog niet voor iedereen toegankelijk is op deze ‘Dag van de Bouw’. Mensen
met een rolstoel kunnen wel de diverse ruimtes
en presentaties op de begane grond bezoeken.
Bezoekers kunnen gebruik maken van de parkeervoorzieningen in de omgeving. De voorkeur
heeft het om lopend of met de fiets een bezoek

Nieuwe exploitant
Strandbad Kasteelse Bossen
Vanaf 1 mei jl. is het strandbad in Kasteelpark ter Horst weer ofﬁcieel open voor het publiek.
Jaarlijks maken zo’n 30.000 mensen gebruik van het bad. Voor het grootste gedeelte zijn het
inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas.
De exploitatie van het strandbad is vanaf dit
seizoen in handen van mevrouw Siebers,
Tienrayseweg 10-B in Horst.

Mevrouw Siebers is bereikbaar via
telefoonnummer 077 – 397 03 34 of via
info@boscafehetmaasdal.nl.

te brengen aan hof te Berkel. De toegang is via
de Dr. Van de Meerendonkstraat ter hoogte van
de achterzijde van Verpleeghuis Elzenhorst.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Griendtsveenseweg 91
Grubbenvorst
Coördinatieregeling Centrale
Verwerkingsinstallatie Raaieinde
De Akkervrouw 3
Sevenumseweg 10
Hegelsom
Grubbenvorsterweg 72
Horst
Rietbos 62

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

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

25
jaar

De groepswoningen en zorgappartementen zijn
in december 2013 gereed. De hele woonwijk
hof te Berkel is in 2017 klaar.

ARGO
Fauteuil uitgevoerd
in leder Madras.
Leverbaar in diverse
stoffen en kleuren.
NU 309

MEERN
Complete hoekbank uitgevoerd in leder en voorzien
van relaxfunctie. Leverbaar in diverse uitvoeringen
en leerkwaliteiten. B297 x D221/95 x H95 cm.

Steenstraat 1
Industriestraat 7
Korverstraat 15
Venrayseweg 101
Lottum
Zandterweg 35
Grimmelsweg 1a
Laag Veldweg 999,
Arcen-Lottum
Melderslo
Broekhuizerdijk 18
Broekhuizerdijk 49

Meterik
Bergsteeg 20
Sevenum
Van Vlattenstraat 115
Van Vlattenstraat 117
Klassenweg 57
Eric de Rodeweg
Horst aan de Maas
Ontwerp-bestemmingsplan
‘Werkgelegenheidsgebieden 1’

16

politiek

30
05

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.

Demonstreer mee op 8 juni in Amsterdam
Rutte wil nog steeds ruim 170.000 mensen hun thuiszorg afnemen. Dat
kost meer dan 50.000 mensen hun baan. Rutte is van plan om verzorgingshuizen te sluiten en fors te bezuinigen op onder meer de dagbesteding en
de gehandicaptenzorg. Daarom gaan we, ook in Horst aan de Maas, door
met actie voeren.
Kom op 8 juni naar Amsterdam.
Daar organiseert de Abvakabo een
grote demonstratie tegen de asociale
bezuinigingen van dit kabinet. Wij

moeten laten horen hoe belangrijk
onze zorg is. Kom daarom op zaterdag
8 juni naar Amsterdam met duizenden anderen om de Tweede Kamer te

overtuigen dat ze moeten kiezen voor
goede zorg. Alle politieke partijen zijn
bij de demonstratie aanwezig om de
zorgmedewerkers en zorggebruikers te
horen.
Wil je mee doen? Geef je op. Dat
kan bij de Werkgroep Wmo Horst
aan de Maas via pgeurts1@home.nl
of 06 57 31 10 11. Via de Abvakabo
worden gratis bussen naar Amsterdam

geregeld. De actie is van ongeveer
12.00 tot 15.00 uur. Het programma
staat binnenkort op de
www.strijdvoorthuiszorg.nl
Bezuinigen in de zorg kan
prima, maar dan op andere
plaatsen. Zorgverzekeraars
maakten het afgelopen jaar 1,4
miljard euro winst. De eigen
vermogens van zorginstellingen

waren nooit zo hoog (3,3 miljard
euro alleen al van thuiszorg- en
verpleeghuisorganisaties). Onze
oplossing: pak de bureaucratie
aan, net als de verspilling en
de topsalarissen en stop met de
marktwerking. Dit levert miljarden op.
Paul Geurts, namens Werkgroep
Wmo Horst aan de Maas

PvdA regio waardeert wij(k)initiatieven
PvdA Noord-Limburg organiseerde zaterdag 25 mei in Grubbenvorst
een bijeenkomst over de zogenaamde kanteling binnen het sociale
domein.
Samen met wethouders Birgit op
de Laak (Horst aan de Maas), Ramon
Testroote (Venlo) en Twan Jansen
(Venray) werd in een enthousiaste
setting concreet vormgegeven aan
het anders inrichten van onder andere
de WMO, de arbeidsmarkt en het
aanbod van zorg (de kanteling). De

belangrijkste conclusie is dat de kanteling in Noord-Limburg alleen kan slagen
als we de randvoorwaarden regionaal
vastleggen.
Tijdens de discussie werd duidelijk dat de PvdA focus wil leggen op
mensen in plaats van instituten en
procedures. Niet meer kijken naar de

uren die de zorg kosten, maar naar de
prestatie die wordt geleverd. Mede
door het zoeken naar verbindingen met
verenigingen en het fysieke domein en
door het investeren in het wijkgerichte
aanbod van zorg investeren we in het
nieuwe WIJ-gevoel.
Tevens werd duidelijk dat in alle
drie de gemeenten de kanteling
zichtbaar wordt in concrete initiatieven.
Van de dorpsdagvoorzieningen in Horst
aan de Maas, de huizen van de wijk in

Venlo tot de nieuwe maatschappelijke
activeringsprojecten in Venray. Om door
te kunnen pakken en op basis van deze
pilots een wijdverbreid aanbod van
voorzieningen te realiseren, zullen echter eerst regionaal afspraken moeten
worden gemaakt over randvoorwaarden als wijkgerichte aanpak, inzetten op vraagverheldering, maatwerk
binnen de verschillende steden en
kernen en inzetten op een heldere en
ontschotte financieringsstructuur.

Op 15 juni geeft staatssecretaris
Jetta Klijnsma tijdens een openbare
bijeenkomst in Kronenberg het startsein voor deze waarderingsactie door
de eerste wij(k)initiatieven in het
zonnetje te zetten. Vanaf dat moment
gaan de verschillende afdelingen de
wijken in om aan al die hardwerkende vrijwilligers hun waardering uit
te spreken.
namens PvdA Horst aan de Maas,
Roy Bouten, raadslid

er nog voldoende uitdagingen voor de
dorpsraad. Het leefbaar houden van de
kern is er een van. Op dit gebied is de
dorpsraad de afgelopen periode actief
en succesvol geweest en is het van
belang dat hier aandacht voor blijft in
de toekomst.
Recent bemiddelde de dorpsraad
van Lottum nog bij een verhaal over de
Maasoever. Hier waren verschillende
partijen vanuit de gemeenschap bij
betrokken. Ook dit is, door de goede
neutrale rol die de dorpsraad speelt

in het gemeenschappelijk belang,
opgelost.
We gaan er vanuit dat de
dorpsraad in Lottum blijft bestaan.
Toch? Hiervoor is wel actie nodig.
Bij deze mijn oproep: meld je aan
bij de dorpsraad van Lottum als
contactpersoon of als lid van de
dorpsraad. Geef je op en zorg samen
met de gemeenschap dat het goed
toeven blijft in Lottum.
Eric Brouwers
CDA raadslid Horst aan de Maas

Dorpsraad Lottum
Dorpsraden zijn een erg belangrijke schakel en adviesorgaan tussen
het dorp en de gemeente. Het CDA ziet ook in de toekomst een belangrijk
rol weggelegd voor de dorpsraad. Het advies van de dorpsraad (gevraagd
of ongevraagd) bij aangelegenheden die een kern aangaan zijn erg
belangrijk voor de gemeente en ook voor raadsleden. Er wordt steeds meer
van ons als burger verwacht in het kader van zelfredzaamheid. De dorpsraad kan een belangrijke adviserende rol spelen bij het vormgeven van dit
onderwerp.
De dorpsraad in Lottum is op
zoek naar nieuwe dorpsraadleden.
Als er geen nieuwe leden worden
gevonden zal de dorpsraad er,

totdat nieuwe leden zijn gevonden,
voorlopig mee stoppen. Zover moeten
we het niet laten komen.
De belangrijke punten die door de

Cambrinus 20 jaar

CAMBRINUS

gemeenschap in Lottum zijn aangereikt
en verwerkt in het in 2007 opgestelde
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) zijn
nagenoeg allemaal gerealiseerd. Dit is
een grote verdienste van de dorpsraad.
De dorpsraad heeft verder
een goede rol gespeeld bij andere
projecten in Lottum zoals de herbouw
van de Houthuizer Molen en het eerste
BIEB-project in gemeente Horst aan de
Maas.
Ondanks dat de punten uit het
DOP nagenoeg zijn afgehandeld, zijn

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

vaart een andere koers!

Feest in het weekend?
Concert op zaterdag?

Na het feestweekend 31 mei-2 juni meer!
www.cafe-cambrinus.nl

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

en zo 17
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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.

Frans Kunnen

Op deze zaterdagochtend zit Frans Kunnen gebukt over de krant.
Normaal gesproken is hij rond deze tijd aanwezig in de studio van omroep
Reindonk, maar voor dit interview maakt hij een uitzondering. Frans Kunnen
wordt deze week geplukt.

Koken met

wel,” lacht Kunnen. Zijn vrouw en zoon
zeggen hem wel eens dat hij vaker
nee zou moeten zeggen. “Maar daar
werk ik nog aan.” Langzaam wil hij
zijn activiteiten afbouwen, maar dit is
lastig gezien hij het werk graag doet.
En van het ene rolt hij in het andere.
Meermaals benadrukt Frans dat zijn
vrijwilligerswerk in functie staat van de
gemeenschap. Het is hem niet te doen
om persoonlijke motieven of de wens
om “overal vooraan te staan.”

Vier jaar geleden
ontving hij een lintje
Erkenning voor zijn werk is er wel.
Vier jaar geleden ontving Frans een
koninklijke onderscheiding, vanwege
zijn werkzaamheden destijds voor het
Zorgplatform, een inspraakorgaan van
de gemeente voor zorg, met name
voor mensen met een beperking.

Randy

Wandelgemeente
van het jaar

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.

De leukste herinnering die Frans
heeft aan het doen van vrijwilligerswerk, is uit de tijd dat hij voorzitter
was van de lokale tennisvereniging.
Tien jaar geleden werden daar een
nieuwe kantine en nieuwe banen
aangelegd. Frans benadrukt de leuke,
actieve groep vrijwilligers die het toen
voor elkaar kreeg de verbouwingen te
kunnen financieren en in goede banen

Doperwtensoep

te leiden. “Mensen vragen elkaar om
gunsten. Het is als een olievlek die zich
verspreidt,” aldus Frans.
Ook was Frans Kunnen betrokken bij de planning en uitvoering van
de wandelroutes KnopenLopen in
de voormalige gemeente Sevenum.
De routes die werden uitgezet door
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord,
werden naast paaltjes met nummers
van knopen, voorzien van kunstwerken,
bruggen en natuurprojecten.
Voor de derde keer wordt dit jaar
de culinaire KnopenLopentocht gehouden, die voorgaande jaren telkens een
groot succes was. Door deze initiatieven werd de voormalige gemeente
Sevenum wandelgemeente van het
jaar 2010. “Dat geeft voldoening,” zegt
Frans.

Thuis gaat voor
Naast al zijn activiteiten gaat Frans
er vaak op uit met zijn vrouw Wilma.
Zodra het weer goed is, gaan zij op
pad, vaak met de fietsen achterop de
auto. Ze rijden dan naar de Veluwe of
naar Duitsland. Maar ook grotere reizen
stonden er sinds Frans zijn pensioen op
het programma, zoals de mooie reis die
zij maakten naar Israël. Ook voor zijn
twee kleinkinderen maakt hij geregeld
tijd. “Want wat er hier thuis gebeurt,
dat gaat altijd voor,” zegt Frans.
Desondanks kan hij zijn
vrijwilligerswerk nog niet loslaten.
“Daar is het veel te mooi voor.”

DINGEN

ONZE AANBIE

Benodigdheden:

EEK

VOOR DEZE W

• 500 gram (diepvries)
doperwten
• 3 uien
• 500 gram water
• 1 bouillonblokje
• olie

Bereiding:
• Maak de uien schoon en snij deze
in ringen;
• fruit deze gaar in olie tot ze mooi
goudbruin zijn;
• blus de uien dan af met het water;
• voeg nu het bouillonblokje toe en
laat deze massa koken en de uien
gaar worden;
• doe nu de doperwten erbij (tip: als
je de erwten van tevoren ontdooit,
behouden ze een mooiere kleur);
• kook de soep nu nog 5 minuten;
• pureer de soep met de staafmixer
glad en groen;
• zeef de soep om de liesjes van de
doperwten eruit te halen.
Serveer de soep met een stukje
gerookte zalm en een dotje crème
fraîche.

De 69-jarige inwoner van Sevenum
zit ondanks dat hij vervroegd met pensioen ging, niet stil. Nadat hij afscheid
nam van zijn baan als onderwijzer en
directielid van College Den Hulster in
Venlo, had hij tijd om allerlei andere
taken op zich te nemen. Zo is hij naast

Gemarineerde halslapjes
Kipfilet met parmaham
Zigeuner gehaktschnizel
Gekookte achterham

100 gram € 0,99
100 gram € 1,25

€ 5,00
100 gram € 1,95
4 stuks

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

BONUS
PUZZEL
Aanbieding geldig t/m zaterdag 01 juni 2013

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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5
€
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Oplossing vorige week:
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Randy
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Eet u smakelijk!

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

secretaris van Omroep Reindonk sinds
dit jaar coördinator van de gezamenlijke collecte in Sevenum en bestuurslid van de wandelroutes Stichting
KnopenLopen.
“Voor mijzelf is dit allemaal niet
te veel. Voor mijn omgeving soms
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coca- cola 4-pacs
4 x 1,5 liter van € 6.68

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Grubbenvorster vierdaagse
De tweede wandelvierdaagse in Grubbenvorst werd vorige week door werkgroep De-4, onderdeel van stichting
Gewoën Grubbenvorst, georganiseerd. Ruim 750 wandelaars schreven zich in. Zij moesten minimaal drie van de vier
dagen hun afstand lopen om voor de medaille in aanmerking te komen.

Een droomvlucht
met topsprekers
Ronde Tafel 160 Venray-Horst organiseert een seminar op woensdag 5
juni. Het seminar Walking on the Moon vindt plaats in de
Evenementenhal in Venray. Ronde Tafel 160 Venray-Horst organiseert
voor de veertiende keer een bijeenkomst voor ondernemers. Ditmaal zijn
er twee sprekers aanwezig: André Kuipers én Floris van Bommel.
Het seminar wordt jaarlijks
georganiseerd met als uitgangspunt geld in te zamelen voor lokale
goede doelen. Alle opbrengsten van
het seminar worden komende jaar
verdeeld tussen gemeentes Horst aan
de Maas en Venray. De opbrengst van
dit jaar ging onder andere naar de
imkervereniging Horst, schoolpleinen
in Broekhuizenvorst en Hegelsom en
Jeu de Boules Club Horst.
Astronaut André Kuipers deelt
tijdens deze avond zijn ervaringen en
geeft een inkijk in de wereld van de
ruimtevaart, zijn missie, zijn passie en

onze planeet. Floris van Bommel is
het creatieve brein van Schoenfabriek
Van Bommel. Deze sprekers beschrijven op basis van eigen ervaringen
hun verhaal op weg naar de top.
De Ronde Tafel Venray-Horst is
een serviceclub voor ondernemende
jongeren die inzicht willen krijgen
in de wijze waarop anderen zich
ontplooien en die elkaar willen stimuleren bij de ontwikkeling. Ook het
bevorderen van onderlinge (internationale) vriendschap en wederzijds
begrip, behoort tot de doelstelling van
de Ronde Tafel.

Fotowedstrijd
Op zaterdag maakten honderd
wandelaars gebruik van de
mogelijkheid om een 25 kilometertocht
te lopen. De vierdaagse was volgens
de organisatie een groot succes,
mede door het goede weer, de
verzorging en de routes. Op diverse
momenten en plekken kregen de

wandelaars een muzikale aubade.
Op zaterdag kwamen alle routes uit
in het Ursulinenpark waarvandaan
de lange stoet, voorafgegaan door
gelegenheidsgezelschap Kloéte
Joseph, naar het centrum trok. Op het
kiosk werden de medailles uitgereikt
door de organisatie en wethouder

Loes Wijnhoven. De deelnemende
kinderen van de basisschool ontvingen
een wandeldiploma. De vierdaagse van
Grubbenvorst wordt in 2014 gehouden
van 21 tot en 24 mei.
Voor meer foto’s van
de wandelvierdaagse, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ik doe mijn
boodschappen
online

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert met supermarkt Jan Linders in
Horst een fotowedstrijd voor de jeugd. Het is de bedoeling dat jeugd zelf
een foto maakt van een vogel in de vrije natuur.
Foto’s kunnen vanaf 1 tot 30 juni
ingezonden worden. Daarna worden
ze op de website getoond. Jeugd
van 4 tot en met 16 jaar mag met
maximaal twee foto’s deelnemen.
De foto’s worden door een vakkun-

dige jury beoordeeld. De mooiste of
leukste foto wint een prijs. Voor meer
informatie over de wedstrijd, kijk
op www.vogelwerkgroephokske.nl
of mail naar
info@vogelwerkgroephokske.nl

Nestkastjescontrole
Jeugd en Natuur Horst aan de Maas heeft afgelopen weken twee keer
nestkastjes gecontroleerd in Kasteelpark ter Horst. Zij werden daarbij
geholpen door kinderen van basisscholen de Doolgaard, De Weisterbeek
en De Twister uit Horst.

Samen met leden van
vogelwerkgroep ‘t Hökske hebben
de leerlingen ruim vijftig kastjes
bekeken en genoteerd wie de
bewoners waren. Het grootste deel
van de kastjes was bewoond door
kool- en pimpelmezen en in een
kastjes lagen zelfs zes eitjes van

een pimpelmees en negen van een
koolmees. In veel nestjes lagen nog
eitjes, wat volgens Jeugd en Natuur
aangeeft dat de natuur ruim twee
weken achter loopt op het normale
schema. Alleen de boomklever met
vijf grote jongen had geen gebrek
aan voedsel.
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’t Bliekske onthult
jeugdsteiger
Hengelsportvereniging ’t Bliekske heeft op zaterdag 25 mei, nationale hengelsportdag, haar nieuwe jeugdsteiger onthult. Met de opening van de steiger viert de hengelsportvereniging tevens haar 55-jarige jubileum.

Actieweekend
i.v.m. 65-jarig bestaan

Rivièra Maison
Van donderdag 31 mei tot en met zaterdag 1 juni:

10% korting op alle meubels
(op sommige RM classics zelfs 25%)
Bij besteding van iedere E 25,- aan accessoires
van Rivièra Maison ontvangt u E 5,- korting
Bezoek onze facebookpagina en bekijk de gehele actie.

Bonikki meer dan winkel alleen!
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

OPRUIMING
15 PERKPLANTEN VOOR € 1,50

PERK-, KUIP- EN HANGPLANTEN TEGEN
DE LAAGSTE PRIJZEN BIJ KWEKERIJ DE LIFRA

Een van de jongste leden, Levai
Olders (6), bedacht voor de steiger
de winnende naam ’t Vlotje van
’t Bliekske en mocht deze aan het
publiek onthullen. “De naam heb
ik samen met opa bedacht”, zegt
hij. Na het omhoogtrekken van de
Nederlandse vlag klonk er luid applaus
bij de visvijver. “Dan is de steiger nu
officieel geopend”, roept voorzitter
Wim Opbroek. “Hier ben ik trots op.
Wat een plaatje”, zegt hij over de
nieuwe steiger.

Ook wethouder Ger van Rensch van
gemeente Horst aan de Maas is erg te
spreken over de nieuwe aanwinst voor
de visvijver in Kasteelpark ter Horst.
“Het is een ontzettend mooie aanwinst voor ‘t Bliekske. Hopelijk wordt
in de toekomst ook de hengelsport
als een erkende sport gezien in onze
gemeente. Daar doen we ons best
voor”, verklapt hij.
Terwijl de een nog een hengel
moet kopen bij een marktkraampje,
werpt de ander zijn lijn vanuit de

steiger al uit. Leden van ’t Bliekske
genieten volop van hun nieuwe steiger.
“Vanuit de steiger kan er fatsoenslijk
gevist worden met zowel lange als
korte hengels”, vertelt voorzitter Wim.
“Zo kunnen kinderen ook vissen in deze
vijver.”
Het is de bedoeling dat de steiger
ook in de toekomst wordt gebruikt door
jongeren en mindervaliden om deel te
nemen aan de activiteiten die worden
gehouden bij de visvijver in Kasteelpark
ter Horst.

NU DAHLIA EN KNOLBEGONIA’S € 0,25 OP=OP
NU MILLION BELLS, HELICHRYSUM € 0,50
12 AFRIKANEN, VLIJTIGE LIESJES VOOR € 1,99
GAZANIA’S € 0,50
SURFINIA € 0,50 ENZ.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr van 9.00 t/m 18.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 16.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

Kom winkelen
en sla uw slag!
Van 27 mei t/m 1 juni
mag iedereen een draai
aan het rad geven.
Hierbij zijn leuke prijzen te winnen!

25% korting op zomerjassen

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

Onze

nieuwe folder
Leerlingen op groentour
Leerlingen van basisschool De Krullevaar uit Sevenum gingen vorige week op groentour. Zij brachten
een bezoek aan het Blakterbeekpark. De keuzecursus van de basisschool liet zien leergierige jeugd
bladeren zoeken en herkennen. Ook leerden zij nestjes te zoeken en leuke wetenswaardigheden te
horen. Met een schepnetje kikkervisjes vangen en tellen, bleek wel erg spannend.

is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
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42.500 euro voor onderzoek

Zevende keer

Ruby en Rose tegen kanker Gezamenlijke
De vierde editie van golfevent Ruby and Rose vond op vrijdag 24 mei plaats bij De Golfhorst in America.
Stichting Ruby and Rose steunt wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van gynaecologische kanker. De volledige opbrengst van het event ging naar de stichting.

Professor Massuger (UMC St. Radboud)
neemt de cheque in ontvangst (Foto: Fotografie Kiki Venray)
Jaarlijks krijgen 1.200 meisjes en
vrouwen in Nederland eierstokkanker.
Bijna 85 procent van deze groep

sterft aan deze vorm van kanker.
Een onderzoeksteam onder leiding
van professor Massuger van het

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst
gigantische
kortingenj:

8.00

d!
eem van Nederlan

bijvoorbeeld bi

evende spaarsyst

Het meest winstg

arten u inlevert,
en... hoe meer kade korting!
r
ge
hoe ho

PROEFLES
KLASSIEK BALLET

Plus Lucassen
Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

Ben je 4 jaar of ouder
en ben je dol op dansen,
dan is ballet misschien
wel iets voor jou!

Om je eens te laten kennismaken met klassiek ballet
organiseren we op woensdag 12 juni een proefles
Deze les begint om 13.30 uur. Na de grote vakantie starten we dan met
de reguliere lessen. Graag even van tevoren aanmelden bij Stichting
Balletschool Horst, Christianne Riswick, tel.nr. 077 - 398 43 35
Tevens willen wij iedereen er op wijzen dat er op donderdagavond
ook aan volwassenen les wordt gegeven in klassiek en jazz ballet.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus meld je aan!
Je kunt ook altijd onze site bezoeken: www.balletschool-horst.com

Radboud ziekenhuis in Nijmegen
heeft de afgelopen maanden extra
energie gestoken in onderzoek naar
de ziekte. Er lijkt een doorbraak te
zijn. Het onderzoek zal zeker nog
een aantal jaren duren, maar er is
goede hoop dat deze ziekte in de
toekomst bij een grote groep vrouwen
voorkomen kan worden. Voor dit
onderzoek is geld nodig en daarom
steunt stichting Ruby and Rose
wetenschappelijke onderzoeken
financieel. Dit deden ze ook vrijdag op
het jaarlijkse golfevent met Ruby and
Rose in America.
De professor sprak gasten toe
omtrent de ernst van de ziekte en de
huidige onderzoeken, de ambassadeur
van Stichting, Anouk Smulders, was
aanwezig, net als onder anderen
André Ooijer, Willy en René van de
Kerkhof, Winston Post, bestuurslid
Mental Theo, Toine van Peperstraten en
Wim Rijsbergen. De avond bestond uit
optredens, een diner en een veiling.
Aan het eind van de avond mocht
Gladys van den Munckhof, organisator
en bestuurslid van Stichting Ruby and
Rose 42.500 euro overhandigen voor
wetenschappelijk onderzoeken.

collecte America
In America wordt in de week van 3 tot en met 7 juni voor de zevende
keer de gezamenlijke nationale collecte gehouden.
Er wordt alleen gecollecteerd voor
fondsen met het CBF-keurmerk en
een contactpersoon in America. Dit
jaar zijn dat: Alzheimer Nederland,
Nederlandse Brandwonden Stichting,
Diabetes Fonds, Epilepsiefonds,
Fonds Gehandicaptensport, Fonds

Verstandelijk Gehandicapten, KWF
kankerbestrijding, Longfonds,
MaagLeverDarm stichting, stichting
MS Research, Nierstichting, Prinses
Beatrix Spierfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, het Nederlandse Rode
Kruis en de Vastenaktie.

Belevingskas

Opbrengst Aspergie
voor De Naobere
Kiwanis Horst aan de Maas organiseerde vorige week donderdag de
eerste Kiwanis Aspergie. Deze werd gehouden in de Houthuizer molen in
Lottum. De opbrengst was bestemd voor de bouw van de belevingskas bij
stichting De Naobere.
Ongeveer tachtig gasten waren
deze avond aanwezig en genoten van
een menu waarbij natuurlijk asperges
de hoofdrol speelden. De avond werd
gesponsord door diverse bedrijven.

De droom van Kiwanis Horst aan
de Maas voor de belevingskas
voor kinderen met meervoudige
beperkingen is weer een stukje
dichterbij gekomen.
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Van vier naar één

Korfbalvereniging Horst aan de Maas
Korfbalverenigingen ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik, Erica uit America en de korfbalafdeling van RKsv Wittenhorst uit Horst hebben de
intentie uitgesproken om vanaf seizoen 2014-2015 samen te gaan in één korfbalvereniging. Woensdag 22 mei tekenden ze hier een overeenkomst voor.

“Voor komend seizoen hebben we bij
onze korfbalafdeling maar liefst dertien
teams, waarvan vier seniorenteams.” In
juni viert de club hun 75-jarig bestaan.
“Voor ons is van een fusie dus nog
geen sprake.” De vereniging deelt de
accommodatie en het bestuur met de
afdeling voetbal.

Samenwerking met
voetbalclubs
Ook korfbalvereniging De Merels
uit Melderslo heeft met dertien teams
nog ruim voldoende leden. En ook hier,
net als in Swolgen en Tienray, biedt een
samenwerking met de voetbalclub in
het dorp uitkomst.
“Natuurlijk merken we in Melderslo
ook dat er krimp is, maar de korfbalvereniging is nog steeds groot.
Onze accommodatie delen we met de
voetbalvereniging. We hebben als De
Merels dan ook geen behoefte of noodzaak om te fuseren met een andere
korfbalclub”, vertelt Miek Vullings,
voorzitter van De Merels. Wel is de
intentie uitgesproken voor een fusie
met de voetbalvereniging. De twee
Melderslose clubs werken al veel
samen: ze hebben onlangs gezamenlijk
kleedlokalen bijgebouwd. De voorzitter kan de keuze voor fusie van de vier
verenigingen wel begrijpen.
“Natuurlijk is het jammer dat
de noodzaak er is om een fusie te
onderzoeken en jammer dat er minder
regioteams overblijven in de competitie, maar beter fuseren dan dat het
mogelijk helemaal gaat stoppen.”

Voorzitters Marieke van Asten van Vonckel Girls en Marly Kleeven van RKsv Wittenhorst,
bestuurslid Bianca van den Munckhof van Erica en voorzitter Jan Peters van Odos
Reden voor de fusie is dat de
verenigingen alleen geen bestaansrecht voor de toekomst meer zien. De
nieuwe vereniging zal, onder de naam
korfbalvereniging Horst aan de Maas,
zo’n tweehonderd leden tellen. Om
dit feit te bekrachtigen tekenden de
voorzitters van de vier verenigingen
op woensdag 22 mei een intentieovereenkomst in het Parkhotel Horst.

Ze zijn er weer!

verse
aardbeien

Wethouders Ger van Rensch en Paul
Driessen van gemeente Horst aan
de Maas waren bij de ondertekening
aanwezig.

Onderzoek naar
locatie
De vier verenigingen startten een
fusiecommissie die onderzoek doet

Crist Coppens

elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Naast de vier verenigingen die de
fusie aangaan, bestaan in Horst aan de
Maas nog drie korfbalclubs: De Merels
uit Melderslo, SV Lottum en Sporting
ST uit Swolgen en Tienray. Die lijken
vooralsnog zelfstandig of in samenwerking met de voetbalclub in het dorp, te
kunnen blijven bestaan. Volgens Petra
van Horck, bestuurslid van SV Lottum
heeft hun club nog genoeg leden.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
energie & hormonale balans,
blessures, tennisarm, ischias.

geldig tot en met zaterdag 1 juni 2013

van ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
za 08.00 - 16.00 uur

aardbeiautomaat

naar de beste locatiekeuze en exploitatie voor de nieuwe vereniging. Voor 31
oktober wil de commissie duidelijkheid
hebben over een mogelijke nieuw te
bouwen locatie. Als dat niet lukt, zoekt
de commissie welke van de bestaande
locaties geschikt zijn voor de nieuwe
korfbalvereniging. Op 31 oktober zou
ook de uiteindelijke fusieovereenkomst
vastgelegd moeten worden.

500 gram spareribs
met saus € 5,95

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

Gepaneerde kipschnitsels
4 stuks € 5,95

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Bonsai Infodagen
30 mei t/m 2 juni

Met tentoonstelling van de Bonsaivereniging (m.u.v. vrijdag)
Tegen inlevering van deze advertentie:

Boeddha watervalarrangement

Spirit E-210 classic black
25 jaar garantie

pot 29cm, hoogte 30cm

34,99

4 juni:
Opa & Oma
Dag!
Maak a.s. zo
ndag
van 12-16u
GRATIS
een mooi sc
hilderijtje

OP
=
OP

14,99

Tuincentrum Leurs • Straelseweg 370 Venlo • 077-3216000 • w w w.leurs.nl

449,-

399,-
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Afscheid
voorzitter Madrukro
Majorettevereniging Madrukro nam vorige week tijdens de bestuursvergadering afscheid van voorzitter Ria Wijnen.

E2 SV Lottum kampioen
Met een duidelijke 9-1 overwinning in het Brabantse Wilberoord is het E2-team van SV Lottum
zaterdag 25 mei ongeslagen kampioen geworden van de tweede helft van de veldcompetitie. De
meiden van de E2 werden na de wedstrijd in de Lottumse kantine gehuldigd met een oorkonde en
snoepzak. De E2 wordt getraind en geleid door Mireille en Anne.

Ze deed haar intrede als bestuurslid
bij Madrukro in 1999. Dochters Linda
en Monique waren al lid van Madrukro.
Volgens de vereniging heeft Ria Wijnen
eerst als bestuurslid en later als voorzitster vele jaren haar steentje bijgedra-

gen. Alle verenigingsspullen konden
bij haar opgeslagen worden en tevens
regelde ze vele zaken omtrent de
show- en trainingskleding. De vereniging hoopt dat ze nog lang betrokken
blijft bij de club.

Kampioensreceptie
Sparta
Zowel het eerste elftal als het tweede van voetbalvereniging
Sparta’18 uit Sevenum is kampioen geworden in de afgelopen competitie. Het eerste elftal won in de derde klasse C en het tweede in de reserve
derde klasse E in district Zuid II van de KNVB.
Voor het vaandelteam is dit het
tweede kampioenschap op rij. Het
eerste elftal keert door hun kampioenschap na 24 jaar terug in de tweede
klasse. Dit heuglijke feit wil voetbal-

vereniging Sparta’18 graag vieren.
Ter ere van de kampioenen houdt
Sparta’18 op vrijdag 31 mei van 19.30
tot 21.00 uur een kampioensreceptie
op sportpark ‘t Spansel in Sevenum.

Deze week staat bij Jeu de Boulesclub Horst het Damestoernooi 2013 voor de deur. Ruim zestig
personen nemen deel aan de wedstrijden. Op donderdagmorgen gaat de eerste groep van start.
‘s Middags wordt de strijd vervolgd en op vrijdagmiddag komt de laatste groep aan bod voor de
voorronden. De beste 32 speelsters strijden op zondag 2 juni om 13.15 uur in de finale.

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Beleef een

super dagje uit,
kom eens discobowlen
en/of waterskieën!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77
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De Boer opent seizoen goed Jako-voetbaldagen
Door: Paul de Boer
Het eerste weekend van het raceseizoen 2013 begon voor Bob de Boer uit Broekhuizenvorst met de
Ducati clubrace in de German Supermono Association-klasse (GSA) in Assen. De Broekhuizenvorstenaar behaalde
daar afgelopen weekend de eerste plaats in de GSA.

in Lottum

Ook komende zomer worden bij en door SV Lottum de Jakovoetbaldagen georganiseerd. Dit jaar vallen de dagen in de eerste week
van de schoolvakantie, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli.
In 2012 was een recordaantal van
230 deelnemers ingeschreven voor de
voetbaldagen. Ook dit jaar verwacht
de organisatie veel aanmeldingen.
Toch zijn er nog plaatsen vrij in alle
leeftijdsgroepen, van zes tot en met
veertien jaar.

De Boer staat klaar voor de start van de tweede race
Na een winter waarin Bob en zijn
vader Paul veel gesleuteld hebben en
van alles verbeterden, zijn ze aan het
eerste weekend van dit raceseizoen
begonnen. De motor waarop Bob
rijdt, is eigen bouw. Op vrijdag 24
mei stond de dag in het teken van
de vrije trainingen, die voor Bob

voorspoedig verliepen. Zaterdag
volgden de kwalificatie en de eerste
wedstrijd. Hier kregen Bob en zijn
team problemen met een lekkage van
de tank, waardoor ze benzine tekort
hadden. Bob viel hierdoor in de laatste
ronde uit. Na wat laswerk op zaterdag
en zondag, begon het team op zondag

aan de tweede race. De tank hield
het deze wedstrijd wel, waardoor
Bob op een eerste plek in de GSAklasse eindigde. Bij de Supermono,
de Europese rijders, eindigde hij op
een zevende plek. Het team besluit:
“al met al een fijne start van het
seizoen.”

Wie zich nog wil aanmelden, kan
dat doen via www.sportevents4kidz.nl
via de rubriek: inschrijven. Voor meer
informatie, kijk op deze website of bel
Sjef Bongers van Sportevents4kidz op
06 36 31 81 58 of of Jok Relouw van
SV Lottum op 06 22 25 85 42.

Uw radiator roestvrij
en in een nieuwe frisse kleur?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

BOUWKAVEL

1300 m2, uit te breiden
tot 2300 m2!

Finn Nederlands jeugdkampioen triatlon

Vraagprijs:

€ 249.000,- v.o.n.

VRIJ WONEN,
ZELF ONTWERPEN,
MOOI ZICHT, TUIN
OP HET ZUIDEN,
LANDELIJK, RAND
VAN METERIK,
RUST, NATUUR.

Door: Frank Timmermans
De 14-jarige Finn Timmermans uit Broekhuizenvorst werd afgelopen zondag Nederlands kampioen triatlon bij de
jeugd in Weert. Op 21 april werd hij ook Nederlands kampioen duathlon tijdens de Powerman in Horst.
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

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

Het Nederlands Kampioenschap
triatlon vond plaats in Weert onder
gure omstandigheden. De 400 meter
zwemmen werd afgelegd in het ZuidWillemsvaart. Een wetsuit was verplicht
omdat de watertemperatuur slechts
14,9 graden was. Finn kwam als derde
uit het water in een tijd van 7.16 minuten. Tijdens de 11,2 kilometer wist hij
op te schuiven naar de tweede plaats

met een fietstijd van 19.19 minuten.
Lopen is zijn sterkste onderdeel, hier
nam hij de koppositie over. De 2
kilometer lopen legde hij af in 6.51
minuten. Met een eindtijd van 36.16
minuten werd hij Nederlands kampioen
van de jeugd tot 16 jaar.
Finn toonde zijn sterke vorm al
tijdens Powerman in Horst in april.
Hiervoor moest hij 2,5 kilometer

rennen, 10 kilometer fietsen en 1,5
kilometer rennen. In een tijd van 32.12
minuten wist hij de Nederlandse titel te
veroveren.
De volgende uitdaging is het open
Nederlands kampioenschap triatlon in
Amsterdam op 16 juni. Finn heeft een
wildcard gekregen om hier aan deel te
nemen zodat hij zich kan meten met de
elitetriatleten.

Heerlijke
verse asperges
te koop!!
5kg twee grof

10 euro!

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

Eelco
“Deze week heeft iemand
voor het eerst aan me
gevraagd of ik dikker ben
geworden. Ik vond dit
leuk om te horen omdat
mijn lichaam dus toch
verandert. Omdat ik de
ene keer aankom en de
andere keer weer gewicht
verlies, is vooruitgang nog
lastig vast te stellen.

Maar de komende
tijd worden de
oefeningen een
stuk zwaarder,
zodat er sneller
resultaat ontstaat.”
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie
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Limburgse kampioenschappen

Medaille-oogst
van HZPC

Door: Bram Becks, HZPC
Het vervolg van de Limburgse kampioenschappen lange baan stond
afgelopen weekend, 25 en 26 mei, op het programma. Deze wedstrijd werd
gezwommen in D’r Pool in Kerkrade, een 50 meter-bad. Ook zwemvereniging HZPC Horst was van de partij.

Veteranen in het nieuw
Het veteranenteam van AVV America is in het nieuw gestoken. Deze trainingspakken werden
geschonken door Henk Litjens van cafe Boëms Jeu.

Twee weken eerder, in het
weekend van 11 en 12 mei, ging deze
wedstrijd al van start. De Limburgse
kampioenschappen van het wedstrijdzwemmen duren namelijk altijd
twee weekenden. Dit wegens de vele
verschillende afstanden die gezwommen worden.

Tweede plaats
algemeen klassement

Nieuwe kleding voor F1
Het F1 team van RKSV Melderslo werd het afgelopen seizoen in het nieuw gestoken. De trainingspakken werden gesponsord door Installatiebedrijf van de Lisdonk.

Een mooie tenniszomer
in Sevenum...
Een zonnig
proeflidmaatschap
voor 4 maanden.

E 25,-

Voor maar
Een hele zomer sporten
vanaf juni tot oktober.

Geef je op via de website www.tvapollo69.nl
of vraag via de site naar de mogelijkheden

Het eerste weekend begon wat
moeizamer maar dit werd gedurende
de wedstrijd goed opgepakt door de
zwemmers. Het resultaat is een totaal
van zo’n vijftig medailles waarvan achttien gouden, twintig zilveren en twaalf
bronzen plakken. HZPC Horst kwam
daarmee op de tweede plaats in het
algemeen medailleklassement. Tijdens
het tweede weekend werd de goede
lijn voortgezet met de vele goede
tijden die er gezwommen werden.
Ook na het tweede weekend
gingen zo’n 37 medailles mee naar
Horst. De meeste waren voor Judith
van Meijel. Daarbij zwom ze bij de
afgelopen Limburgse kampioenschappen nog twee Limburgse records. Maar
ook Bjorn Piket zwemt dit seizoen
erg sterk. Met het uitzicht op de

Nederlandse kampioenschappen begin
juni wilde hij een limiet halen op de
200 meter vrije slag. Helaas zwom hij
acht tienden boven de limiet. Ook hij
nam vele medailles mee naar huis.
Hier komt een grootste tijdsverbetering
op de vijftig meter rugslag bij in 32.05
seconden in het eerste weekend van de
LKA. Het tweede weekend was dit Koen
Koster op de vijftig meter schoolslag.
Hij zwom deze afstand in een tijd van
35,54 seconden.

Bloedstollende
estafettes
Bij de bloedstollende estafettes
namen de dames vier medailles mee
naar huis: twee gouden medailles, een
zilveren en een keer brons. Daar komt
nog een nieuw record bij. De heren
behaalden twee zilveren medailles.
Overige medailles waren voor Imke
van den Hoef, Michelle Verouden,
Manon Koster, Ingrid van Horen, Rinske
Becks Mark van Enckevort, Ralph van
Megen, Bram Becks, Alice Janssen,
Floor Weijmans, Koen Koster, Sam
Derks, Daniel Vlijt en Serafina Vlijt.
Teruggeblikt op de twee weekenden
zijn de zwemmers in vorm. Dat hebben
ze bewezen tijdens dit kampioenschap.

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
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Genieten op Funpop
Het is een grappig gezicht om
iedereen mee te zien bewegen en
zingen zonder dat de muziek voor
voorbijgangers te horen is. Verder
laten mensen zich schminken en houdt
clowntje Polka de bezoekers druk bezig.
Een ding is zeker: gezelligheid staat
in het Funpop-weekend centraal. Dat
vindt ook Ronald Bruijnen. Hij komt
puur voor de gezelligheid. “Het is al
de vierde of vijfde keer dat ik hier
kom. Het is zo gezellig en leuk. Het

bevalt me heel goed, anders was ik
hier natuurlijk vandaag niet”, lacht hij,
“Het is vandaag wel een beetje koud,
maar dat houdt mij niet tegen om te
genieten en uit mijn dak te gaan.”

Kleurrijk geheel
Iedereen houdt zich op een andere
manier bezig. Daar leent het festival
zich dan ook goed voor. Het podium
trekt de meeste aandacht, want als
Funfactor begint, wordt het druk

voor het podium. Funfactor is een
zangtalentenwedstrijd voor mensen
uit de doelgroep. Diegenen die niet
naar de optredens kijken, laten zich
schminken, spelen luchtgitaar of
drummen driftig op een paar stoelen.
Het is een kleurrijk geheel waar
iedereen geniet van de kleine dingen
die ze tijdens het weekend kunnen
doen.
Voor meer foto’s van Funpop,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Sponsorloop school
Basisschool de Weisterbeek in Horst houdt op woensdag 5 juni een
sponsorloop. Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat dit jaar naar
het Wereld Natuur Fonds.
De kinderen rennen ook nog
voor enkele andere goede doelen
waaronder Project Uganda, de Johan
Cruijff Foundation en de CliniClowns.
De groepen 1 tot en met 3 starten de
wandeling van ongeveer 1000 meter
om 10.25 uur, terwijl de groepen 4
tot en met 8 vanaf 11.10 uur rondjes
rennen van ongeveer 400 meter. Op
de deelnemerskaart, die de kinderen
ontvangen, staat precies omschre-

ven wat de bedoeling is. Ouders of
andere geïnteresseerden die aan de
sponsorloop mee willen doen, kunnen
contact opnemen met een van de
leerkrachten van obs Weisterbeek. De
kinderen van groep 1, 2 en 3 nemen
muziekinstrumentjes of andere
spullen mee om de sfeer tijdens de
optocht verhogen. Daarnaast wordt
publiek langs de route gevraagd de
renners aan te moedigen.

Autobedrijf

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

Meriko Vocaal steunt stichting ALS
Met het benefietconcert dat Meriko Vocaal onlangs hield is 1.680 euro opgehaald voor stichting ALS.
Het zangkoor verzorgde het concert in de Immanuelkerk in Ermelo, in samenwerking met het wereldmuziekkoor Duende. Van te voren was aangekondigd dat de opbrengsten van het concert naar de
stichting zouden gaan. Kijk voor meer informatie over het concert op www.merikovocaal.nl

Folder Wandelroute Klein
Lourdes gepresenteerd
Pastoor Ruud Verheggen van de parochie O. L. Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray kreeg afgelopen week
van de leden van commissie Klein Lourdes een nieuwe folder overhandigd. In de folder is aandacht voor het
bijzondere van de kerk en een wandeling langs religieuze elementen in Tienray, zoals het kruiswegpark en de
staties van de zeven smarten.
De door vrijwilligers zelf
ontwikkelde folder bestaat uit twee
delen. Het eerste deel beschrijft
een zoveel mogelijk naar deze tijd
vertaalde bezinnende wandeling
langs de religieuze elementen in het
bedevaartsoord, zoals het kruiswegpark
en de staties. Met hulp van vrijwilligers
en de dorpsraad is het kruiswegpark
onlangs opgeknapt. Het is nu
toegankelijk voor iedereen.
Het tweede deel van de folder

beschrijft een rondleiding door de kerk,
van de hand van Harrie Raaijmakers.
Ook staan er foto’s in die betrekking
hebben op de beleving van het geloof.
Promotiegroep Commissie KleinLourdes wil zich sterk maken voor
meer bekendheid en aandacht voor het
bijzondere van deze bedevaartsplek.
Tienray is uitgeroepen tot een van de
bijzondere stilte- en bezinningsplekken
van ons land. De werkgroep is
bezig met de ontwikkeling van

dagarrangementen om iets meer
mee te geven over de betekenis van
Lourdes. Hiervoor werkt men samen
met de lokale middenstand en museum
Sorghvliet in Tienray. Ook maakt
de groep gebruik van adviezen en
actualiteiten uit het Franse Lourdes.
Het kruiswegpark wordt tijdens
de Mariafeesten in augustus officieel
opnieuw worden geopend, maar tot
die tijd is de nieuwe folder wel al
verkrijgbaar in de kerk.

Solitaire bijen
De imkers van ’t Zoemhukske in Horst stellen het praktijkcentrum op zondagmiddag 2 juni van 14.00 tot
16.00 uur open voor publiek. Het thema van de middag is solitaire bijen. Ook hommels komen aan bod.
In tegenstelling tot de
alom bekende honingbij, die
met duizenden soortgenoten
samenwoont, leeft de solitaire
bij helemaal alleen in oude
muizenholletjes, in open rietstengels,
kleine ruimtes in steen, voegen of
langs kozijnen. Een voorbeeld is de
metselbij, deze heeft een voorkeur
voor holle ruimtes waarin zij klei
vermengd met speeksel en water

gebruiken om een rijtje broedcellen
te maken. De zandbij leeft in kleine
ruimtes in het zand. Er zijn solitaren die
speciaal op één bloemsoort vliegen, zij
komen uit wanneer die speciale bloem
bloeit.
Solitaire bijen steken niet en een
nestgelegenheid maken voor deze
insecten in de tuin is gemakkelijk en zal
zondag ook worden gedemonstreerd.
Een zogenaamd bijenhotel staat in

de tuin bij ‘t Zoemhukske. Tijdens
de openstelling kan men ook nader
kennis maken met hommels: hoe zien
ze eruit, hoe ze hun nest maken en
hoe hun levenscyclus is.
In verband met Alcatrazz is de
normale toegangsweg afgesloten.
’t Zoemhukske is via het wandelpad
vanaf het Parkhotel te bereiken. Voor
meer informatie, kijk op
www.zoemhukske.nl

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

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

MAGAZIJNVERKOOP
IN HET VOORMALIG PAND VAN JOSE SCHOENEN,
(DUS BIJ LICO FASHION AAN DE OVERKANT)

VRIJDAG 31 MEI: 13.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG 1 JUNI: 09.30 – 17.00 UUR
DINSDAG 4 JUNI T/M VRIJDAG 7 JUNI:
13.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG 8 JUNI: 09.30 17.00 UUR

PRIJSJES VANAF 5 EURO

LICO FASHION SEVENUM
Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

tititi
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Toneelvoorstelling
‘t Hartje
za 1 juni 20.00 uur
en zo 2 juni 14.30 uur
Org: theatergroep Oud Zeer
Locatie: ‘t Gasthoês

ma 3 t/m vr 7 juni

Open dag

Broekhuizen

zo 2 juni 10.30 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

wo 5 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek Theetuin De
Roode Vennen

Finale damestoernooi

Zeskamp

za 1 juni
Org: Kindervakantiewerk en
RSKV Griendtsveen
Locatie: voetbalveld

Grubbenvorst
Picknick op het plein

zo 2 juni 12.00 – 15.00 uur
Organisatie: Smartlappenkoor
Huûr ôs en het Grubbenvorster
Mannenkoor
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Hegelsom

Talentenspektakel
vr 31 mei 18.30 – 20.45 uur
Organisatie: muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: zaal Debije

Horst

Horster Volleybaltoernooi
vr 31 mei en za 1 juni
Organisatie: Hovoc
Locatie: Dendron-sporthal

Jubileumweekend
vr 31 mei t/m zo 2 juni
Locatie: Cambrinus

Openstelling bouw hof te
Berkel
za 1 juni 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Hof te Berkel

Alcatrazz
za 1 juni 14.00 – 01.00 uur
Locatie: kasteelruïne Huys ter
Horst

●

Hollywood

Op vrijdag 31 mei staat blues op
het programma met optredens van Tres
Hombres en de Belgische bluestopper
Rusty Roots. Zaterdag 1 juni staat in het
teken van pop en rootsmuziek met Ilen
Mer en Whitehorse. Op zondag 2 juni
zijn er onder de noemer Family Affairs
een bonte afwisseling van diverse
muziekstijlen, een goochelacts en een

vr 31 mei 21.00 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

zo 2 juni 11.00 – 13.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Openstelling:
Solitaire bijen

Demonstratie oude
ambachten

zo 2 juni 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

zo 2 juni 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

di 4 juni 20.00 uur
Locatie: café Kling

Sponsorloop
wo 5 juni 10.25 uur
Locatie: Weisterbeek

Onthulling millenniumdoelenkunstwerk
wo 5 juni 15.00 uur
Org: Stichting Helpende Handen
Locatie: Wilhelminaplein

Galabal
do 6 juni 19.00 uur
Locatie: Blok10

Kronenberg

Internationale Opel Kadett
C Meeting
vr 31 mei t/m zo 2 juni
Organisatie:
Opel Kadett C Club Nederland
Locatie: Evenemententerrein
D’n Umswing

Lottum

Dorpsraadvergadering
wo 5 juni 19.30 uur
Locatie: Smetenhof

Meterik
Concert

za 1 juni 20.15 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Caecilia en Somerens Lust
Locatie: MFC De Meulewiek

Familie Vrienden Toernooi
zo 2 juni
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: Sportpark De Vonckel

Sevenum

Kampioensreceptie
vr 31 mei 19.30 – 21.00 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark ‘t Spansel

Un petit peu Festival
za 1 juni 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Filmvertoning Des Hommes
et Des Dieux
di 4 juni 20.00 uur
Locatie: het Parochiehuis

Dorpsraadvergadering
wo 5 juni 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Meerlo

Jubileumweekend
vr 31 mei t/m zo 2 juni
Locatie: OJC Merlin

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Tijdens een klein caféfestival van 31 mei tot en met 2 juni staat café
Cambrinus in Horst stil bij het feit dat dit café twintig jaar geleden haar
deuren opende.

zo 2 juni 13.15 uur
Org: Jeu de Boulesclub Horst
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Derde Zomerdarts

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

Cateringservice
Jolanda Pouwels

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOU

TIE
TWORMINSPEC

06-22605746

●

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

Blitterswijck

vanaf E 25,-

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Jubileumweekend
OJC Merlin
OJC Merlin uit Meerlo ziet Abraham en dat viert het jongerencentrum op
vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni. Hardstyle, jaren 80 en
90-muziek en een reünie vullen het weekend.
Op vrijdag wordt het
jubileumweekend geopend om
20.00 uur met een feest onder de
naam Merlin Shocked. Acht dj’s,
waaronder Neroz draaien hardstylemuziek. Op zaterdag geeft het
jongerencentrum een feest voor jong
en oud met muziek van de jaren 80
tot nu. De zaal is aangekleed met
een led-dansvloer en een reusachtige

discobal als dj-booth. Ook dat feest
begint om 20.00 uur. Op zondag sluiten
ze het jubileumweekend af met een
reünie waar iedereen nog eens rustig
herinneringen aan de soos kan ophalen
en delen. Er is muziek van Tony B.
Two, er worden oude films en foto’s
getoond voor toekomstige soosgangers
is er een kinderhoek. De reünie begint
om 15.00 uur.

Des Hommes et
Des Dieu ﬁlmavond
Des Hommes et Des Dieux toont een diep menselijk verhaal over
vriendschap, de toewijding aan eenmaal gemaakte keuzes en trouw aan
idealen; een confrontatie tussen waarden en de ideologie van het fundamentalisme. De film wordt dinsdagavond 4 juni om 20.00 uur in in het
Parochiehuis in Sevenum getoond.
De setting van de film is een
klooster in Algerije, ergens hoog in de
Maghrebijnse bergen tijdens de jaren
negentig. Acht Franse monniken leven
er in harmonie met hun islamitische
dorpsgenoten. Ze helpen bij hun werk,
nemen deel aan festiviteiten en waken
over hun gezondheid. Terreur en
geweld krijgen echter langzaam maar
zeker de overhand in de regio. Wanneer
een aantal buitenlandse werknemers
door een islamitisch-fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het

leger de monniken bescherming aan,
wat ze weigeren. Als ze besluiten om
enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus
en zetten de monniken onder druk om
terug te keren naar Frankrijk. Maar voor
de monniken is dat een dilemma; ze
hebben een gelofte afgelegd toen ze
het klooster betrokken, en ze willen de
plaatselijke bevolking die geen uitwijkmogelijkheid heeft, niet in de steek te
laten. Entree bestaat uit een vrijwillige
bijdrage.

Kusters

U koopt uw
cadeau toch ook in de

industriedeuren
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

Ron van Gool 06 202 88 600

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

klein literair programma. Op het podium
staan rockband Herriot, Eva Wijnen en
Homesick & the Louisiana. De Venrayse
formatie Luna speelt voor de laatste
keer in haar oude bezetting. Literair
gezien is de inbreng van stand up dichter Quirien van Haelen een opvallende
en verzorgen leden van het Cambrinus
Kwartaalcafé enkele voordrachten.

• Overheaddeuren •
• Alu. Loopdeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •

Rolluikband vervangen

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Cambrinus caféfestival

Champignondagen
t/m vr 31 mei 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Concert leerlingen

Wandeling met natuurgids

Griendtsveen

Melderslo

toon@kustersindustriedeuren.nl

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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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 & De Vos
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
Spoedgevallendienst
31 mei t/m 06 juni
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

11.00

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Leden van het Dionysos-gilde
verzorgen een demonstratie likeur
maken. Naast de vaste expositie kunnen bezoekers ook drie wisselexposities
bekijken: Van Baby tot Bengel, over
opgroeien in grootmoeders tijd, Mijn

beeld van Beatrix en Van Legende
tot Volksgebruik. Het museum is alle
dagen van 11.00 tot 17.00 uur open. De
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Tienray

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

12 PERKPLANTEN E 2,50

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

Museum De Locht in Melderslo houdt op zondag 2 juni demonstraties van
oude ambachten uit de tijd van vóór de mechanisatie. Vakmensen met
eenvoudige natuurlijke materialen en eenvoudige gereedschappen demonstreren hoe zij nuttige gebruiksvoorwerpen maken.

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

Oude ambachten

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

Dagelijks van 9.00-18.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Kijk voor onze abonnementen en de actievoorwaarden op www.xs4all.nl/actie. “Holy Guacamole”
quote afkomstig uit Spongebob Squarepants, 2004, Nickelodeon Movies.

28
nieuws
30
05

Kijk uw favoriete ﬁlms
thuis op de bank

Nu 100 ﬁlms voor 3 0,- bij Alles-in-1 van XS4ALL

Haarscherp
met
glasvezel

xs4all.nl/actie

