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

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

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

€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
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Alcatrazz groeit op
Ondanks de grijze lucht trok de zevende editie van
het Horster festival Alcatrazz op zaterdag 1 juni al vroeg
in de middag veel bezoekers. De status van regionaal
dance-event heeft het festival allang ontgroeid, blijkt uit
het gevarieerde publiek.

Afhandeling Floriade
roept vragen op
Thijs Coppus van SP Horst aan de Maas vroeg dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering naar de eindafrekening van de Floriade. De gemeenteraden zouden deze eind mei gekregen hebben, maar de financiële
resultaten liepen vertraging op.
“Gezien de discussie en gezien
het dreigend tekort willen we snel
duidelijkheid”, stelde SP-raadslid
Coppus. Hij vroeg daarom naar
de redenen voor de vertraging.
Burgemeester Kees van Rooij, die de
portefeuille van voormalig wethouder Leon Litjens overnam, geeft aan
dat de vertraging met name kwam
door de beschikbaarheid van de
aandeelhouders en de stukken van
de accountants. De aandeelhouders-

vergadering staat nu voor midden
juni gepland. Ook moet nog besloten
worden over de overname van de tijdelijke gebouwen. Coppus vraagt zich
af wie politiek verantwoordelijk kan
worden gehouden voor de gevolgen
van de Floriade. “Wethouders zijn
gekozen en politiek verantwoordelijk.
Dat plaatst de burgemeester in een
rare positie.” De financiële afhandeling van de Floriade wordt eind juni in
de raad besproken.

Sander Everaerts, projectmanager
van LinQ Events, heeft er zin in deze
zaterdagmiddag. Ondanks de niet al
te beste weersverwachtingen kende
de kaartverkoop de afgelopen week
een piek. Voor het weer is hij niet al
te bang: “Over het algemeen hebben
wij een publiek dat lak heeft aan het
weer,” lacht Sander. Elk jaar groeit het
festival in opzet en bekendheid, zoals
nu ook het geval is. Volgens Sander
is er dit jaar extra geïnvesteerd in de
podia, de aankleding en een spectaculaire eindshow. Maar ook de line-up
groeit. Alcatrazz legt de nadruk daarbij
op de breedte: zoveel mogelijk muzieksoorten worden vertegenwoordigd op
het festival rondom de kasteelruïne.
Het programma is verdeeld over
vier ‘area’s’, die stuk voor stuk het
podium bieden aan een andere
muziekstijl. De area’s worden the townhall, the church, the forest en the corridor genoemd. The townhall, het hoofdpodium, wordt bezet door onder andere
the Frequencerz en het Belgische duo
Re-volt. Om 23.45 uur vindt hier de
eindshow plaats, waarvoor dj Thera een
eindtrack produceerde. Jeffrey Goes,
bekend van festivals als Sensation,
ontwierp hiervoor het licht en beeld.

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

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Daarnaast werd er voor de zevende
editie van Alcatrazz veel gebruikgemaakt van sociale media, waardoor de
naamsbekendheid wellicht nog meer
groeide. Volgens de projectmanager is
het allang niet meer slechts regionaal
publiek dat het festival bezoekt. Sinds
de scheiding tussen enerzijds Alcatrazz
en anderzijds het qua muziek meer
toegankelijkere Birdman, is het publiek
volgens Sander veranderd in een
provinciaal of zelfs landelijk publiek.
Alcatrazz trekt bezoekers die van de
hardere muziekstijlen houden. Ook
muziekliefhebbers uit Duitsland weten
hun weg te vinden naar het festival.

Ieder jaar
weer een feestje
De Belgische David, Shale en Selim
uit Oostende drinken een biertje aan
een picknicktafel die uitzicht biedt op
het hoofdpodium. Zij bezoeken het festival voor de eerste keer en raakten op
de hoogte via Facebook. “Veel artiesten die wij goed vinden, zoals N-Vitral
en The Outside Agency, treden hier
vandaag op in the corridor.” Ook de
sfeer op het festival vinden zij goed,
hoewel het bier voor Belgische begrip-

pen tegenvalt. Ook regionaal publiek
is vertegenwoordigd, zoals Lotte uit
Horst en haar vriendinnen. “Alcatrazz
is ieder jaar weer een feestje. Je komt
hier veel bekenden tegen en het is
weer eens wat anders in een regio
waar verder niet zoveel van dit soort
grote evenementen plaatsvinden.” De
muziek is dan ook niet de hoofdreden
voor hun bezoek aan Alcatrazz. “Het
voelt als een korte vakantie”, aldus
Lotte.
De locatie wordt door menig
bezoeker benoemd als het grootste
pluspunt van het festival. “Het is een
unieke plek, die zich uitstekend leent
voor een feest als dit”, zegt Tom uit
Nijmegen. Ook volgens projectmanager Sander is de locatie een pluspunt
van het festival. “Wij willen hier
blijven en hier groeien”, aldus Sander.
“Het moet natuurlijk wel beheersbaar
blijven”, zegt hij. “Er bestaan vooroordelen over dancefeesten, maar ik denk
dat wij wel degelijk iets aan Horst kunnen teruggeven. Door Alcatrazz zetten
wij Horst op de kaart en is het dorp
een evenement rijker voor jongeren
uit de regio.”
Voor meer foto’s van Alcatrazz,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl
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Wilde plannen America

Nieuwe festivalstichting
America is een stichting rijker: Stichting Evenementen en Activiteiten America. De stichting neemt vanaf dit jaar de organisatie van het festival Knuffelbeer voor haar rekening.
De stichting is een voortvloeisel uit
het project Wilde Plannen. Dit project
werd vorig jaar gestart in een samenwerking tussen Vereniging Kleine
Kernen Limburg, dorpsraad America
en cultureel projectbureau Witgoed en
van Bontewas. De dorpsraad wilde de
jeugd namelijk graag meer betrekken
bij het dorp. Door het inzetten van
filmpjes, internet en sociale media
werd er in gesprek gegaan met de
jeugd om te ontdekken wat er nu echt
bij hen leeft. “Ook de vriendengroep
van Knuffelbeer hebben we toen
gesproken”, geeft dorpsraadvoorzitter Marco Hesp aan. “Daaruit is het
idee ontstaan om het festival bij een
stichting onder te brengen.”
Het bestuur van de stichting wordt
gevormd door enkele leden van de
vriendengroep die ook de eerdere edities van Knuffelbeer organiseerde: Joey
Derix, Bas Janssen, Koen Houben, Stijn
Jacobs en Teun Lucassen. Afgelopen
maandag ondertekenden zij de

Het bestuur van de stichting, Teun Lucassen ontbreekt op de foto
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officiële papieren bij de notaris. Door
het festival onder te brengen in een
stichting, kan de organisatie professioneler worden aangepakt.

Het festival
kan professioneler
worden
Veel verandert er verder niet voor
het evenement. “Op 31 augustus is de
derde editie van Knuffelbeer”, vertellen de kersverse bestuursleden. “Het
programma is nog niet helemaal rond,
maar wordt binnenkort bekendgemaakt. We willen een laagdrempelig
festival organiseren met een breed
aanbod aan muziek met verschillende
genres van bands uit het hele land.”
Het festival wordt gehouden op een
terrein aan de Hoebertweg in America
en heeft twee podia. Kijk voor meer
informatie over Knuffelbeer op de
Facebookpagina van het festival.

Bezwaren tegen uitbreiding
Interchalet
De uitbreidingsplannen van shopping center Interchalet in Horst stuiten op veel bezwaren van onder meer ondernemers uit het centrum en Provincie
Limburg. Zo vindt deze laatste dat de uitbreiding niet alleen negatieve gevolgen heeft voor Horst aan de Maas, maar voor de gehele regio.
Het shopping center langs de A73
heeft plannen voor een dierenwinkel
met dierbenodigdheden, -voer en
-verzorging. Daarnaast wil het een stuk
aanbouwen voor een tuincentrum,
waar tuinbeleving centraal staat. De
nieuwbouw gaat een kleine 8.000
vierkante meter beslaan. Daarnaast zijn
er plannen voor een bioscoop.
Van de ondernemers in het
centrum van Horst heeft onder meer
de eigenaar van Faunaland van
Grootel een zienswijze ingediend. Hij
vreest oneerlijke concurrentie van
de uitbreiding. Volgens hem is een
omvang van ongeveer 165 vierkante
meter gebruikelijk voor een dierenspeciaalzaak. “Een detailhandelzaak
met een omvang van 2.000 vierkante
meter is in die zin bijna twaalf keren
groter dan gemiddeld. Dit staat in geen
verhouding met de thans aanwezige dierenspeciaalzaken binnen de
gemeente, dan wel binnen omliggende gemeenten”, aldus de ondernemer in zijn bezwaar aan gemeente
Horst aan de Maas. Hij is van mening
dat de uitbreidingsplannen in strijd zijn
met het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL). Volgens het POL mag
nog lege ruimte op een bedrijventerrein alleen ingevuld worden door
uitbreiding van bestaande bedrijven,
het vestigen van starters of bedrijven
die verplaatst moeten worden. “Onder
de vlag Inter Chalet wordt er een
Boerenbond/Weikoop-winkel gevestigd. Dat ís gewoon een zelfstandige
winkel en expliciet geen uitbreiding of
verplaatsing van bestaande bedrijven
of activiteiten, noch een starter”, zegt
de bezwaarmaker.
Daarbij mag het bedrijventerrein
volgens het POL geen grootschalig stedelijk karakter krijgen. Volgens de eigenaar van Faunaland van Grootel zorgen

de plannen van Interchalet daar juist
wel voor. Daarbij staat in de detailhandelstructuurvisie van Horst aan de Maas
dat winkels op bedrijventerrein aanvullend moeten zijn voor het aanbod in
het centrum en niet concurrerend.

met de omliggende regiogemeenten.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas laat weten dat
er enkele weken geleden al een
gesprek heeft plaatsgevonden tussen

de colleges van Horst aan de Maas
en Venray. “Mocht gemeente Venray
echter behoefte hebben aan nog een
overleg, dan kan dat natuurlijk”, aldus
de woordvoerder.

Provincie twijfelt aan
behoefte bioscoop
Provincie Limburg vindt dat een
bioscoop in het centrum van het dorp
thuishoort en niet op een bedrijventerrein. Daarnaast vraagt zij zich af of
er wel behoefte is aan een bioscoop.
Verder mist de provincie goede argumenten voor de uitbreiding van de winkel. Na de uitbreiding mogen artikelen
worden verkocht die concurrerend zijn
met het winkelaanbod in de kernen,
aldus de provincie. Daar is ze het niet
mee eens. Zij vindt daarnaast dat de
gemeente, voordat zij de plannen
goedkeurt, eerst in gesprek moet gaan

Het Tussendoortje
(voor twee personen)

€34,00

€17,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

06
06

Negenjarige Lizzy
staat haar af voor pruik
De negenjarige Lizzy Koek uit America had een wel heel bijzondere wens: zij liet haar lange blonde lokken,
waarvoor zij anderhalf jaar had gespaard, afknippen om af te staan aan Stichting Haarwensen.

Eindelijk zon!

en uienkruiers
natuurlijk

HORST • GRUBBENVORST

Het begon allemaal toen Lizzy op
zevenjarige leeftijd op televisie de BZTshow keek, een show waarin kinderen
hun wensen laten uitkomen. Lizzy was
diep onder de indruk van een meisje in
de studio dat haar haar wilde afstaan
om een pruik te laten maken voor
kinderen met bijvoorbeeld leukemie.
Vastberaden legde Lizzy haar plan voor
aan haar moeder, die werd verrast
door de wens van haar jonge dochter.
“Het was haar eigen wens en
haar eigen idee,” zegt moeder
Moniek. Een wens die wel
doorzettingsvermogen vergde, want er
verschenen vaak knopen in het lange
haar van Lizzy. Toen haar haar vorige

week lang genoeg was, kon er dertig
centimeter worden afgeknipt door een
kapster in Horst. De kapster knipte het
haar voor niets af en stuurde de lange
vlecht op naar stichting Haarwensen.
Deze stichting schenkt pruiken van
echt haar aan zieke kinderen. Dit jaar
hebben zij al 49 kinderen kosteloos
van een pruik kunnen voorzien.

Eigen wens en
eigen idee
Lizzy ontving dinsdag een applaus
van haar juf en klasgenootjes, toen zij
vertelde waarom zij haar lange haar
had ingeruild voor een korte coupe.

Vriendinnetjes reageerden enthousiast
en nu zijn er zelfs al enkelen die Lizzy’s
voorbeeld willen volgen.
Lizzy zou graag zien dat er meer
mensen hun haar afstaan voor
Stichting Haarwensen. Voor het
maken van één pruik zijn er namelijk
drie lange vlechten nodig. “Maar dat
moeten alle meisjes zelf weten,”
meent Lizzy. Ze hoopt dat zij met
haar haar een ziek kind heeft kunnen
helpen. “Maar ik ben niet van plan om
het nog een keer te doen,” lacht de
Americaanse.
Voor meer informatie over
Stichting Haarwensen en het doneren
van haren, kijk op www.haarwensen.nl
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Kindervakantiewerk ook
voor kinderen met beperking
Al ruim zestig jaar organiseert KinderVakantieWerk Horst een week vol activiteiten voor de kinderen uit het
dorp. Dit jaar nemen voor het eerst kinderen met een beperking deel aan het kindervakantiewerk.
Het idee om kinderen met een
beperking mee te laten doen aan het
kindervakantiewerk is afkomstig van
kinderdienstencentrum Twinkeling,
onderdeel van Kleur kinder- en
jeugdzorg, in Horst. “Wij zien graag
dat kinderen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking zoveel
mogelijk deelnemen aan activiteiten in de samenleving”, vertelt
Bernie Kleuskens, coördinerend
begeleider. “Daarom hebben we
KinderVakantieWerk Horst benaderd
met de vraag of kinderen die tijdens
de vakantie gebruik maken van onze
dagopvang, aan mogen sluiten.” Het
bestuur van het kindervakantiewerk
moest daar eerst even over nadenken, geeft bestuurslid Peter Janssen
aan. “Maar dat had vooral te maken
met het feit dat we niet zo goed
wisten wat we moesten verwachten.

We hebben aangegeven dat de kinderen welkom zijn, maar wel op onze
voorwaarden. We gaan het programma
bijvoorbeeld niet speciaal aanpassen.”

Deelnemers
nog niet gemixt
De kinderen van Twinkeling gaan
dit jaar één dag meedraaien met het
kindervakantiewerk. Het groepje van
acht wordt gedurende de dag begeleid
door medewerkers van de opvang.
Bernie: “Wij kennen onze kinderen en
weten wat ze wel of niet kunnen.
De deelnemers worden nog niet
gemixt. We gaan eerst eens kijken
hoe dit gaat verlopen.”
“De kinderen van Twinkeling
komen op dinsdag. Op deze dag
bouwen we dan altijd de huisjes van
de groepjes. Uiteraard komt hun huisje

gewoon tussen de rest te staan”, vult
Peter Janssen aan. Tijdens de kindervakantieweek mogen de kinderen
altijd een nacht blijven slapen op het
terrein. “Daar gaan we dit jaar nog
niet aan mee doen, maar wellicht
volgend jaar wel. En voor de rest
willen we dat ze zo veel mogelijk aan
het programma mee gaan doen”,
aldus Bernie.
“We zien dit als een leuke
uitdaging voor beide organisaties”,
zegt Peter Janssen. “En als het weer
een beetje mee zit wordt het zeker
een leuke week, dan loopt het
vanzelf.” Bernie Kleuskens: “En wie
weet schept het weer mogelijkheden
voor kinderen met een beperking bij
andere verenigingen.”
Kindervakantiewerk Horst is van
1 tot en met 5 juli en het thema is dit
jaar China.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
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Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Eigen
productie
uitgesteld
De zomeropera Kitty, een
productie van Klassiek op Locatie,
wordt verplaatst naar volgend
jaar. De organisatie heeft daartoe
besloten omdat het produceren
van het stuk meer tijd kost dan
verwacht.
Enkele maanden geleden
maakte Klassiek op Locatie bekend
dat het een andere koers gaat varen.
In plaats van een reeks concerten
verspreid over diverse locaties in de
regio, zouden er dit seizoen twee
eigen producties komen: een zomeropera Kitty en een rondreizende
theaterproductie in december.
Besloten is nu om de opera uit
te stellen naar de zomer van 2014.
De tijd om een eigen productie op de
planken te brengen bleek te beperkt
te zijn en omdat de opera in de
buitenlucht opgevoerd zou worden, wilde de organisatie het stuk
niet met een maand opschuiven,
in verband met het weer. In plaats
van de opera vindt op 10 augustus
op het voormalige Floriadeterrein
een concert onder noemer Best of
Musical plaats. Het geplande stuk in
december gaat wel door.
Kijk voor meer informatie
over het programma op
www.klassiekoplocatie.nl
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Horst aan de Maas in Beeld
Gebonden ﬁguur
Broekhuizenvorst
10/16

Het beeld van de gebonden torso met een uitvliegende vogel werd
op 6 september 1985 onthuld in Broekhuizenvorst. Het beeld werd
onthuld door oud-burgemeester van Broekhuizen Simons en waarnemend burgemeester van Grubbenvorst, Vermaaten. Het staat op een
pleintje bij de kruising van Op de kamp en Op ’t spekt in
Broekhuizenvorst.
De Gebonden Figuur is gemaakt
door kunstenaar Mathieu Knippenberg
uit Swolgen. Hij maakte onder andere
ook het beeld van de Heilige Christoffel
(1987). Dit beeld aan de Veerweg bij
het pont in Broekhuizenvorst is wellicht
zijn bekendste werk in de regio.
De grote bronzen torso van het
Gebonden figuur staat rechtop en
torent boven de voorbijgangers uit.
Het beeld lijkt een ingesnoerd lichaam
voor te stellen, maar op de plaats waar
het hoofd normaal zit, is een nest
geplaatst met hierin een vogel met
uitgeslagen vleugels. Waar normaal de
voeten van een lichaam zitten, steken
takken onder de omwindsels uit.
“Je moet er voor gaan staan en dan
kun je kijken wat je er in ziet. Dat kan
voor iedereen anders zijn, maar voor
mij is het een symbool van een ingesnoerde mens en de vrijheid om zelf
te denken”, geeft Jeu Derikx, secretaris
van de Historische Kring BroekhuizenBroekhuizenvorst aan. “Iedereen kan er
zijn eigen interpretatie aangeven.”
Het beeld staat met zijn ‘rug’ naar
de huizen en kijkt uit op de kruising
tussen twee weken in de wijk De

Hondentoilet
Sevenum
verwijderd
Kinderen en ouders van kinderen
van basisschool De Dobbelsteen
in Sevenum zijn opgelucht: het
hondentoilet dat onlangs voor de
school geplaatst werd, is weer
verwijderd. “Kinderen, ouders
en leerkrachten zijn hier zeer blij
mee”, aldus een van de ouders.
De schoolleiding, ouders en
kinderen waren zeer verbaasd
toen het hondentoilet onlangs pal
tegenover de school geplaatst werd.
Zij vreesden dat kinderen in het
zand zouden gaan spelen of er in
zouden vallen. Een aantal ouders
vroeg dan ook opheldering aan de
raad en dreigde met een handtekeningenactie als er niks aan gedaan
zou worden. Maar tot hun verbazing
werd het toilet nog voor het punt
in de raadsvergadering aan de orde
was gekomen, in opdracht van de
wethouder verwijderd. “De lege
plek die nu overblijft zal net als de
rest van het perkje weer met gras
ingezaaid worden”, vertelt een van
de ouders opgelucht.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas bevestigt dat het
hondentoilet weer is weggehaald.
“Achteraf bleek dit toch niet de
meest gelukkige locatie te zijn. Er is
overigens van tevoren wel overleg
geweest met de dorpsraad. Een
hondentoilet moet op een eigendom van de gemeente worden
geplaatst. Mocht er nog een toilet
in Sevenum komen, dan wordt dit
in overleg met de dorpsraad
gedaan.”

Spekt en, als men verder weg kijkt,
richting de Maas. De onthulling van
het beeld vond plaats ter afronding
van het uitbreidingsplan van deze
wijk in Broekhuizenvorst. Bij de
onthulling werd, ter uitbeelding
van het kunstwerk zelf, een mand
postduiven losgelaten boven het
Maasdorp.
De ingesnoerde torso staat in
sterk contrast met de vogel die zijn
vleugels uitspreidt om het nest te
verlaten. “Dit was in 1985 ook een
buurt voor jongeren die het ouderlijk huis uitvlogen en op zichzelf
gingen wonen. Het werd een jonge
buurt voor jonge bewoners”, aldus
Derikx. Ook de takken die aan de
onderkant van het lichaam uit de
omwindsels komen, symboliseren
volgens Derikx vernieuwing. “Met
de schansen werden vroeger de
ketels gestookt. Vuur is altijd een
beeld geweest van vernieuwing.”
Tegenwoordig zijn zowel de
wijk als het beeld niet nieuw meer,
maar de dagelijkse herinnering aan
vernieuwing en de mogelijkheid tot
uitvliegen, die blijft.

PvdA-PK wil aanpak Aan Tafel
Het pand aan de Venrayseweg in Horst dat begin vorig jaar ernstig beschadigd raakte door een brand, is een doorn in het oog van veel inwoners.
PvdA-PK stelt schriftelijke vragen aan het college over het pand waar voorheen restaurant Aan Tafel zat.
Het pand is sinds de brand
regelmatig onderwerp van discussie
geweest. Men vindt het ontsierend en
onveilig. En volgens de politieke partij
is het pand er steeds erger bij komen
te liggen. “We delen de mening dat
een pand met een dergelijk aangezicht
het belang van Horst aan de Maas geen
goed doet. Mensen nemen aanstoot
aan de staat van het gebouw en mijden
zelfs de noordelijke toegangsweg tot
het centrum”, aldus raadslid Roy
Bouten. “En wat te denken van de vele
toeristen die het centrum van Horst via
de Venrayseweg binnen komen. Een
slechter visitekaartje kunnen we ons
bijna niet voorstellen.”
Ook hij stipt de veiligheid van het

pand aan. Bouten wijst het college
op haar verantwoordelijkheden met
betrekking tot het straatbeeld en de
veiligheid. Een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas gaf
eerder in dit nieuwsblad al aan dat de
gemeente geen partij is in de afhandeling van de brand en slechts in het
uiterste geval een handhavingsactie
kan uitvoeren tegen de eigenaar van
het pand. Bouten: “Wat onze fractie
betreft is het geduld op en wordt het
tijd dat we het aangezicht van het
gebied weer prioritair gaan stellen.
Als dat wil zeggen dat we daarvoor
moeten gaan handhaven, dan is dat
moment wat ons betreft aangebroken.”

Vandalisme Meterik
In Meterik is zondagavond 2 juni een tractor vernield. De tractor stond langs
een weiland aan de Kempweg gestald. Nadat jongeren ’s middags al langs
de tractor waren gekomen, richtten ze ’s avonds vernielingen aan.
De daders, drie jongeren van 15 en
16 jaar uit Horst en Meterik, hebben
een dieselleiding van de tractor doorgesneden. Hierdoor was de diesel uit de
tank van de tractor weggelopen. Ook
waren de koplampen van de tractor

gehaald. Via een getuige kon de politie
de jongens achterhalen. Volgens een
woordvoerder van de politie is met de
jongeren afgesproken dat zij de schade
vergoeden. Daarnaast bekijkt justitie of
er nog een straf volgt.
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Leesvaardigheid bevorderen

Startsein OOK Voorlezen
In de bibliotheek in Horst werd woensdagochtend het startsein gegeven voor het project OOK Voorlezen. Doel is
om de leesvaardigheid van zowel ouders als kinderen te bevorderen.

Zondag 16 juni Vaderdag!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Wethouder Wijnhoven leest voor
Het aantal laaggeletterden in
Nederland blijft stijgen. Daarom is 2013
uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen.
Sommige kinderen groeien op in een
gezin waar bij niet (voor)gelezen wordt
of kunnen een taalachterstand oplopen
doordat Nederlands thuis de tweede taal
is. Speciaal voor deze gezinnen is OOK
Voorlezen in het leven geroepen. Dit
project richt zich op Noord-Limburg. Een

vrijwilliger komt bij een gezin thuis voorlezen en probeert zo de ouders te helpen
om zelf goede voorlezers te worden.
Wethouder Loes Wijnhoven mocht
het project officieel van start laten gaan.
Zij is zelf moeder van vier jonge kinderen. “Onze kinderen vinden het leuk
om zelf te lezen. Dus meestal laat ik ze
voorlezen en luister zelf”, lacht de wethouder. “Voorlezen is goed, vooral voor

jonge kinderen. Zo leren ze hun woordenschat uit te breiden. Ook is het goed
om kinderen te stimuleren om boeken te
lezen, of dit nu papieren boeken zijn of
verhalen op een iPad.”
Wie voorleesvrijwilliger wil worden,
kan een introductiecursus volgen die
wordt verzorgd door de bibliotheek
BiblioNu en Buro Prinor. Kijk voor meer
informatie op www.synthese.nl

Open dag Lambertuskerk
Ter ere van haar 60-jarige bestaan opende de Lambertuskerk in Horst op zondag 2 juni haar deuren voor
bezoekers. Naast een mis stonden er evenementen op het programma die het goede doel steunden.

LEKKER

BARBECUEËN
Wist u dat..

Gospelkoor Sannas in de Lambertuskerk
“We begonnen de dag met een
ontbijt met 65 vrijwilligers,” zegt
organisator Truus Ewalts van de
parochie. “Vervolgens was er een mis
en nu gaan we verder met de andere
activiteiten.” Dat zijn onder andere
een optreden van cultureel gospelkoor
Sannas uit Amsterdam, een veiling van
kunst van hobbyisten en de bezichtiging van de kerktoren.
De deken van Horst is blij met de
opkomst. “Wij willen graag laten zien
dat de Lambertuskerk meer is dan
een gebouw op zich,” zegt hij. “Het is
vooral een gebouw voor de gemeen-

schap die verweven is met de kerk.”
Naast het feit dat het gebouw er al
60 jaar staat, rust het op de oude
fundamenten van de middeleeuwse
kerk en de graftombe van de heren
van Wittenhorst. “Het doopaltaar stamt
uit de twaalfde eeuw. Je zou kunnen
stellen dat als je hier niet gedoopt
bent, je geen echte Horstenaar bent,”
lacht de deken.
De evenementen die hier vandaag
georganiseerd worden, kenmerken
volgens de deken de nieuwe koers van
de kerk, waarin er meer ruimte is voor
de wensen van de mensen. Truus uit

Horst bezoekt met haar man de open
dag. Voor haar is de kerk een speciaal
gebouw, dat verbonden is met haar
jeugd. “Ik kan me nog herinneren
dat de kerk gebouwd werd,” zegt zij.
Ondanks de verdeelde meningen over
de destijds onconventionele bouw
(zoals de opname van een atrium),
heeft Truus altijd van de kerk gehouden. “Mijn kinderen zijn er getrouwd,
mijn kleinkinderen zijn er gedoopt. Dan
krijgt de kerk vanzelf een belangrijke
betekenis.”
Voor meer foto’s van de open dag,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

• Wij uw BBQ-feest tot in de puntjes kunnen regelen.
• Wij op zon- en feestdagen ook gratis bezorgen.
• Wij een last minute BBQ-service hebben.

www.barbecuehotline.nl
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Zo is het goed
Eindelijk rust

Op 9 juni 2013 is het 60 jaar geleden
dat onze ouders, grootouders en overgrootouders

Hanny Lemmen-Pouwels

Wim en Mia Poels-Huybers
elkaar het ja-woord hebben gegeven.

Echtgenote van

Piet Lemmen
Kronenberg
*17 mei 1931

Sevenum
29 mei 2013

Mariet en Jos van den Munckhof-Lemmen
Yvon & Erwin, Liset & Gijs, Marissa & Etienne
Jos en Paulien Lemmen-Leenen
Lobke, Froukje, Aafke

Geert Lemmen en René Moonen
Marcel en Astrid Lemmen-Imming
Bas , Bram , Emmy
Meike, Koen, Femke, Renske
Wij hebben mam voor het laatst in ons midden gehad
op maandag 3 juni in Crematorium “Boschhuizen”.
Correspondentieadres:
Dijkerheideweg 6, 5961 NC Horst.

Het stiltehuis Massage, ontspanning,
gezondheid en welzijn.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Zorg goed voor jezelf.

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

Te huur 2-onder-1-kap woning,
Pr. Margrietstraat 29, vanaf 1 juli.
Info: 06 53 21 92 69.
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 (tevens te koop) per 1 aug.
vrijstaande woning Peschweg 10
te Meerlo op perceel 2820 m2, met
zwembad. Huurprijs 750,-- per maand
excl. gas/water/licht en gedeelte
garage. Tel. 06 55 79 00 77.
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.

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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
Lezing: De Invloed van je Gedachten
en Emoties op je Gezondheid, Relaties
en Werk. In Horst, op woensdag 19 juni
en 10 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Contact: 06 81 95 08 97.

2 +1 GRATIS
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Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50

Sepp
Zoon en broertje van
Ruud Theunissen en
Marleen Roodbeen
Mila

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Klompenmakerstraat 34
5961 KE Horst

Correspondentieadres: Lochtstraat 21, 5962 AJ Melderslo

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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
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)
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.
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.taoistische-academie.nl
Voorkomen van (o.a. stress gerelateerde) ziektes....zie website!

-AKTIE

Geboren op 30 mei 2013

Dit willen wij op zaterdag 8 juni om 13.30 uur vieren met een
Heilige mis tot dankzegging in de H. Odakerk te Melderslo.
Daarna wordt het feest in besloten kring voortgezet.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.

John en Ans Lemmen-van Gasteren
Bart & Lisanne

Hoera! Een jongen

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.
Pasfoto’s, direct klaar!
Bij Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. Maandags t/m zondags geopend
van 13-21 uur. Parkeren voor de deur.
Voor officiële pasfoto’s, maar ook voor
miniportretjes of profielfoto’s voor o.a.
Facebook.

Te koop gevraagd:
tuinbouwkas +/- 1.500 m2.
Kellenaers Hegelsom 077 398 51 29.
Te koop pioenrozen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Inschrijven voor de cursus
computertypen voor leerlingen vanaf
groep 6 is gestart. Aanvang cursus
september 2013. Voor informatie
kijk op www.qwertyopleidingen.nl
of bel 077 354 77 89.
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.
Verloren olijfgroene windjack,
op weg van Horst naar Tienray.
Tel. 06 29 12 45 74.
Te koop of te huur gevraagd
tuinbouwgrond voor volkstuin,
vanaf 500 m2. Thyli@kpnmail.nl
Voor het knippen van heggen en
het onderhouden van uw grote tuin.
Tel. 06 27 13 23 58.
Hoogwerker mét personeel Is die klus
u te hoog? Hoogwerker mét personeel
voor uw schilderwerken rond het huis,
bomen snoeien en andere werkzaamheden. Tevens tuin frezen en haagsnoeiwerk. Ook zat. 06 12 32 25 22.
omg. Horst a/d Maas.
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! Huur actie: 2 dag + 2
weekfilms € 10. Ster Videotheek Horst,
Venloseweg 2, Horst.
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

Hortensiaweekend
zaterdag 8 en zondag 9 juni
beide dagen geopend van
10.00-17.00 uur
De koffie staat voor u klaar!!

Geboren

Guus

28 mei 2013
Dochter van
Rick en José Peelen-Mulders
zusje van Saar
Lisdodde 5
5966 TG America

Geboren

Gwen
29 mei 2013
Dochter van
Nick Garsen &
Doris Alaerds
Mathijs Claassensstraat 15
5962 AM Melderslo

Geboren op 28 mei 2013

Sieb
Trotse ouders
Marc Kusters
& Lieke Kursten
Zwaluwstraat 159
5961 VV Horst

Geboren
1 juni 2013

Maud
Dochter van
Layla & Marcel
Camps-Adriaanssen
Veenpluis 17
5975 TN Sevenum

’t Veld Tuinplanten

Gespecialiseerd in hortensia’s

Mooie voorbeelden. Diverse
aanbiedingen. Nieuwe srt.
o.a. Pappilon, Quasimoda.
Voor meer info zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast!! 13a)
Maasbree

CANDIDO sinds 1937

Grafmonumenten & Natuursteen
Voor al uw natuurstenen producten

o.a. grafmonumenten, dorpels, onderhoud,
vensterbanken, aanrechtbladen

06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

www.candidobv.nl
tel. 077 382 04 12

Dag en nacht bereikbaar

2e Maasveldstraat 15, Venlo-Blerick

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Gerrie
van den

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

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

www.theoarts.com

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

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Jan Linders steunt
Klein Lourdes
Het Tienrayse Klein Lourdes-project heeft een bedrag van 1.258 euro ontvangen van het Jan Linders Fonds. Dit is
een van de goede doelen die de supermarktketen steunt in het kader van hun vijftigjarig bestaan.

Het boeket van Anita op de catwalk

Boeketten
op de catwalk
Afgelopen zaterdag overhandigde
supermarktmanager Geert Swinkels
de cheque aan Truus Knoops en Huub
Driessen, vertegenwoordigers van het
Tienrayse Klein Lourdes-project. Het
geld wordt onder andere gebruikt voor
het plaatsen van een praattafel in het
Kruiswegpark.

10

De organisatie hoopt zo dat verhalen van dorpsgenoten, pelgrims en
toeristen een weg gaan vinden in de
natuur aan de Molenbeek. Het doel
van de commissie Klein Lourdes is het
verbinden van de dorpsgemeenschap.
Dit jaar worden er nog meerdere acties
gehouden voor dit doel.

De commissie is erg blij met de
gift. “Je moet mensen ook iets bieden
met een diepere betekenis,” vindt zij. “
Dit is een heel speciale kans om dit te
bereiken.”
Komende maand worden de
praattafel en een bezinningsbankje
geplaatst.
01
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Ad ve r torial

Lekker Venlo 21, 22 en 23 juni 2013

Genieten voor ﬁjnproevers
Voor het vierde jaar op rij verandert het Julianapark in Venlo in één grote culinaire driedaagse belevenis.
In een sfeervolle ambiance ontmoeten fijnproevers elkaar en maken ze kennis met verfijnde gerechtjes, die
veelal bereid zijn door restaurants, onder meer afkomstig uit Horst aan de Maas.

De regionale afdeling van Vereniging van Bloemist Winkeliers (VBW)
organiseerde dinsdag 28 mei de wedstrijd FloraCUP. Uit een groep van dertig
inzenders behaalde Witveld Bloembinders uit Horst succes.
Medewerkster Anita Geurts en
eigenaar en directeur Jan Janssen van
het Witveld eindigden met hun boeket
bij de vijf finalisten. Ook werd een
catwalkshow genaamd Catwalk with

Flowers georganiseerd.
Tijdens deze avond werden noviteiten
en trends op het gebied van bloemen, planten en bloemisterijartikelen
gepresenteerd.

Open dag beej
Mooren naeve
Beej Mooren naeve in Horst houdt op 9 juni een open dag van 10.00 tot
15.00 uur. Een jaar na de opening van beej Mooren heeft de onderneming
beej Mooren naeve geopend aan de Jacob Merlostraat in Horst.
In de naast de lunchroom gelegen
locatie zijn zeven bedrijven gevestigd,
waaronder het Dienstencentrum, de
Stijlfactorij, Buurtzorg, FACT Vincent van
Gogh en Proteion.

De open dag van beej Mooren naeve
wordt door deze bedrijven samen
gehouden. In de lunchroom en het
sportgedeelte van beej Mooren zijn
activiteiten rondom de open dag.

Ploegleiderswagen
Alpe d’Huzes
Autobedrijf Maashorst uit Horst stelt een ploegleiderswagen beschikbaar
aan het wielerteam van Ron Dirx uit Bergen.

Lekker Venlo is grotendeels overdekt en daarmee
geschikt voor een bezoek ook als het weer niet optimaal
is. Op vrijdag is een besloten businessevenement en op
zaterdag en zondag is het evenement gratis toegankelijk.
Ook kinderen zullen zich hier prima vermaken. Op zaterdag zijn bezoekers vanaf 14.00 uur van harte welkom en
op zondag begint het programma om 12.00 uur. Beide
dagen genieten bezoekers tot in de late uurtjes.
Smaakvol entertainment
Lekker Venlo is meer, want het is een ontmoetingsplek en een ware belevenis. De deelnemende restaurants
komen niet alleen uit Venlo, maar ook uit omliggende
gemeenten, zoals Horst aan de Maas en Venray. Met muziek van fameuze dj’s zoals Mr. Youngue en Ferry Maat.
Andere artiesten en talentvolle regionale verenigingen
zorgen voor smaakvol entertainment en voor de kinderen

zijn activiteiten in het kinderdorp. Eveneens vinden de
Plus Benders/Vershuys.com kookbattle en de Kokkerelli
Junior Kookbattle plaats.
Op zondagmiddag is de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd, is er in het kinderdorp onder meer een
ranjakoe, een circusworkshop en kunnen kinderen zich
laten schminken en is er een stormbaan. Dit jaar komt
goede heks Toos Toverhoed van Toverland uit Sevenum
op zaterdag en zondag op bezoek.
Lekker Venlo: een groot laagdrempelig feest, waar
iedereen een vorkje mee mag prikken. Kijk voor het volledige programma op www.lekkervenlo.nl

Samen met zijn team beklimt hij op
woensdag 5 en donderdag 6 juni zes
keer de Alpe d’Huez tijdens het
gelijknamige wielerevenement op de
wereldberoemde berg in Frankrijk. Ron

Dirx verloor zijn vader, enkele familieleden en een collega aan kanker. Aan het
evenement nemen 8.000 fietsers deel.
De opbrengst komt ten goede aan
KWF-kankerbestrijding.
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Kindcentrum Meerlo maakt
langste papieren slinger

Starters
in de regio

Kindcentrum het Landhuis in Meerlo heeft het record papieren slinger maken verbroken. De kinderen maakten een slinger van 13 kilometer en 275
meter. Zij hebben daarmee het record van een kinderopvang in Zoetermeer met ruim 3 kilometer verbroken.

Trouwringen
Atelier Vrielink
Bedrijf

Trouwringen Atelier
Vrielink
Eigenaar Valesca Vrielink
Adres
Broekhuizerweg 25
Plaats
Lottum
Telefoon 06 18 05 37 92
E-mail
vhvrielink@
hotmail.com
Website trouwringenatelier
vrielink.nl
Sector
Detailhandel
(trouwringen)
Start
januari 2013

Omdat het Landhuis 12,5 jaar
bestaat, werd geprobeerd om het
record te verbreken en 12,5 kilometer
slinger te maken. De afgelopen weken
zijn de kinderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang druk
geweest met het maken van slingers.
“Aangestoken door het enthousiasme
van de kinderen hebben ook broertjes,
zusjes, ouders, opa’s, oma’s, meesters
en juffen geholpen met het maken van
de slinger”, vertelt Jessie Vogelsangs,
manager van het kindcentrum. “Veel
mensen in en rondom Meerlo waren
de afgelopen weken in de ban van
de slinger.” Tijdens de open dag op
zaterdag 1 juni werd het nieuwe record
onthuld. In de locatie hing een gedeelte
van de slinger die vervolgens langs
een wandelpad van 800 meter naar
de voetbalvelden aan de Bergsboslaan
leidde. De gehele weg werd de slinger
gevolgd en bij de velden aangekomen
lag ook nog een compleet voetbalveld
vol met slingers.

.

Activiteiten:
Adviseren, ontwerpen en
verkopen van trouwringen.
Repareren en restaureren van
sieraden. Natuurlijk ook
vermaken en op maat maken
van trouwringen. Ook is het
mogelijk de zogenoemde
weduwering te maken, van
twee trouwringen één maken
in een door de klant gewenst
model of er natuurlijk een
ander sieraad van maken.

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

Nieuw
assortiment
perkplanten

Tuinplanten, heesters,
hagen, vaste planten

Groente en Sla planten

tomaten, komkommer, paprika,
kruiden planten enz
Nieuw ras spruitkool (harde soort).

eigen kweek

Fruitbomen struiken

€ 0,10 per stuk

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

•

50% korting

Top kwaliteit, lage prijzen

goede smaakvolle rassen en ziekte
tolerant speciale rassen voor
particulieren teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

E: bleustone@live.nl

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

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

Rits Kapot???

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kant-en-klaar

gegrilde bouten

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

5 voor E 5,00

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!

Tegen inlevering van deze bon 1 bout gratis!

Kant-en-klaar

gegrilde drumsticks 15 voor E 5,00
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
N!s
BINNE
IS Ak
NEL
A-h
en
FL
sl
Oe
eR
PP
tO
en
At
m
EN
le
OP
Al
NS | HOESLAKENS | SL
OVERTREKKEN | LAKE
m
k
OO et sPlit!!!
DE NIEUWE COLLECTIE

kwAliteit
DiveRse kleuRen in een fAntAstische

Doelgroep
Stellen die trouwringen of
relatieringen zoeken. Mensen
die hun sieraden graag willen
laten reapareren of vermaken.
Onderscheidend vermogen
Veel kennis van trouwringen
en het atelier heeft verschillende mogelijkheden in huis.
Trouwringen mogelijk in veel
materialen, niet alleen geelgoud maar ook wit en roodgoud, platina, palladium en
zilver of combinaties hiervan.
Ook voor kleinere budgetten.
Er wordt gewerkt met onder
andere de merken Aller
Spanninga, Flamingo, August
Gerstner, Gettmann en
AuroDesign.
Er wordt gewerkt met ’zeer
echt lijkende’ dummy’s. De
ringen worden dus speciaal voor
de klant gemaakt en er zijn ook
nog vele aanpassingen.
Het atlier is aan huis en zeven
dagen in de week geopend,
op afspraak, van 10.00 tot
22.00 uur. De eigenaresse heeft
naast het atelier in Lottum met
haar tweelingzus, die goudsmid
is, een juwelierszaak in
Heerenveen.

Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

PROEF HET
VERSCHIL!
OUDE
HOLLANDER

per kilo

MOSTERDKAAS

per kilo

Heerlijke snijdbare
oude kaas

Romige boerenkaas
met mosterdzaadjes

9,95
9,95

Toos en Rob
Wagenaar

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

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Een kijkje in de keuken van Hof te Berkel
Van kleine kinderen met poppen tot mindervaliden met rolstoelen. De belangstelling was groot afgelopen
zaterdag 1 juni tijdens de achtste editie van de Dag van de Bouw. Op deze dag kon iedereen een kijkje nemen in de
keuken van het nieuwe woongebouw in Hof te Berkel in Horst.

gebouw naast verpleeghuis Elzenhorst.
In het nieuwe woongebouw presenteerde De Zorggroep een groepswoning voor mensen met dementie.
Dichterbij zette haar deur open van een
groepswoning voor mensen met een
verstandelijke beperking en verder kon
er een blik op zorg- en huurappartementen worden geworpen. Hoewel de
binnentuin nog niet af was, werden de
ontwerpen wel al getoond.

Hier en daar snel
een foto knippen

Het was voor het eerst dat de
nieuwbouw open werd gesteld voor
publiek. Langzaam druppelde iedereen

10

binnen. Van mindervaliden op zoek
naar een appartement tot jonge gezinnen op zoek naar een huurwoning. Ook

nieuwsgierige mensen uit de gemeenschap kwamen kijken wat er schuilde
achter de muren01
van het grote nieuwe

winkel&bedrijf
nieuws
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Nieuwsgierige koppen kwamen
overal om de hoek kijken. Hier en daar
werd snel een foto geknipt. De reacties
op het resultaat tot nu toe waren erg
verschillend. Te zien was dat er nog
aardig wat aan de afwerking van de
appartementen gedaan moest worden.
De verf zat op de muur, maar de lampkappen ontbraken. Dit om te laten zien
dat mensen hun eigen appartement in
mogen richten.
Tim Raassens was namens
gemeente Horst aan de Maas aanwezig. “Het is voor de gemeente de taak
om te bemiddelen tussen de betrokken
partijen. Er is hier de laatste maanden
heel wat veranderd. Voor dit gebouw
moeten meerdere panden wijken, dus
wij moeten erop toe zien dat er genoeg
zorg voor terugkomt. We coördineren
en controleren het werk hier”, aldus

Raassens.
Voor de verantwoording van de
binnentuin is heel iemand anders
aanspreekbaar. Anita Ebbing heeft op
een tafel verschillende ontwerpen van
binnentuinen uitgelegd. “De binnentuin hier wordt speciaal voor mensen
met dementie. De tuin zal afgesloten
worden voor buitenstaanders, zodat de
mensen hier hun gang kunnen gaan. Ze
kunnen hier knuffelen met konijnen of
gewoon rustig wandelen”, zegt Anita.

Verpleeghuis geen
verschrikking meer
Met ideeën die in het nieuwe
woongebouw zijn toegepast, moet
een verpleegtehuis of bejaardentehuis
straks geen verschrikking meer zijn. “In
dit gebouw komt de zorg de bewoners tegemoet. Het wordt een kleine,
herkenbare omgeving waar mensen
zich thuis voelen. Kinderen kunnen
samen met ouders koken en kleinkinderen kunnen blijven logeren, zoals dat
vroeger ook bij opa en oma gebeurde”,
legt Mario van Rens, manager van
verpleegtehuis Elzenhorst uit.
Voor zover nu bekend zijn de
groepswoningen en zorgappartementen in december 2013 gereed.
De hele woonwijk Hof te Berkel is in
2017 klaar. Voor meer informatie over
de ontwikkelingen, kijk op
www.hofteberkel.nl

A d ve r to r i a l

Taxi In ’t Zandt

Themadagen zonnepanelen: zien en beleven

Tour du Soleil

Gevraagd

Ger Coenen is in Sevenum circa vijf jaar geleden als eerste begonnen met zonnepanelen. Vaak houdt
hij presentaties en seminars over zonnepanelen. Dit doet hij bij grotere groepen, ook bij mensen thuis.
Hij vertelt dan over duurzaamheid en zonnepanelen.

Taxi in ‘t Zandt Peter in ‘t Zandt, Horsterweg 56, 5971 NG Grubbenvorst
Tel.: 077 - 366 12 74 Fax: 077 - 366 21 65 Mobiel: 06 - 55 76 40 69

parttime taxichauffeur m/v
op oproepbasis, met geldige chauffeurspas.

Sollicitaties met foto en cv kunt u mailen naar taxi.in.t.zandt@planet.nl

www.taxiintzandt.nl

Omdat Ger thuis vier pv-systemen met in totaal
53 panelen heeft geïnstalleerd, gaat hij nu thema
dagen organiseren onder het motto: zien en beleven
van zonne-energie. Hier worden panelen, inverters,
installatiematerialen en elektrische aansluitingen
gedemonstreerd.

Alles dat komt kijken
bij zelf elektriciteit opwekken,
komt aan de orde
Voor iemand met handige handjes is zelf installeren
goed uit te voeren. Tijdens de themadagen kan op
voorbeelddaken met duidelijke uitleg en documentatie
en alle voorkomende installatiematerialen geoefend
worden. Om zonne-energie te zien, te meten en te
beleven heeft Ger opstellingen gebouwd waarbij de
elektrische energie van de zonnepanelen wordt omgezet
in een zichtbare actie. Dit biedt de mogelijkheid om de
spanning en stroom van een zonnepaneel in bedrijf te
meten. Vaak zijn hier studenten bezig met onderzoek
en metingen. Door het enorme aanbod van panelen en
inverters is het vaak moeilijk om een verantwoorde keuze
te maken.
De themadag geeft informatie over het aanschaffen
van zonnepanelen, waar op te letten en hoe risico’s te
voorkomen. De bezoekers krijgen informatie over soorten
panelen, inverters en het installeren. Het advies is:
neem ervaren regionale installateur i.v.m. garantie en
service.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor
de themadagen via e-mail. Na overleg wordt een datum
en tijd gekozen. Ook informatie over zonnepanelen kan
aangevraagd worden via solar2010@tele2.nl

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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

Naar
supersnel internet

Check de voorwaarden op telfort.nl/glasvezel

Nu bij Telfort
Met het Alles-in-1 glasvezelpakket van Telfort haal
je voor maar 45,- per maand alles in huis wat je nodig
hebt: digitale tv met loepzuiver beeld, gegarandeerd
supersnel 50 Mb/s internet en bellen met uitstekende
kwaliteit.

Dezelfde glasvezel
maar dan
supervoordelig
Vanaf

Doe de postcodecheck op telfort.nl/glasvezel
en kijk of Telfort glasvezel ook op jouw adres
beschikbaar is.

Werkt in je voordeel

45,Elke maand

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
Telfort winkels
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Zakenvrouw Noord-Limburg 2013
Lilian Keijsers-Soberjé uit Horst is
donderdagavond verkozen tot Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013. Het is de tweede
maal dat deze verkiezing werd gehouden.
Lilian Keijsers-Soberjé is eigenaresse van
Cleopatra passie voor lingerie in Horst.

Lilian Keijsers-Soberjé
De volgende bedrijven
feliciteren Lilian
met de titel
Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013

Hartelijk gefeliciteerd
Lilian met de titel!

“Het was een fantastische finale waarbij
de finalisten echt aan elkaar gewaagd waren”,
laat Lilian enkele dagen later weten. “Toen ik
hoorde dat ik had gewonnen dacht ik: Yes, het
is gelukt. Ik zag meteen de uitbundige reactie
van mijn achterban. Dat doet je dan wel wat,
als er zoveel mensen blij van worden. De reacties op de overwinning zijn overweldigend. Het
is een fantastische waardering voor het hele
team en een kroon op de afgelopen 23 jaar
Cleopatra passie voor lingerie. Voor de zaak is
dit natuurlijk een enorme opsteker en ik ga het
vrouwelijk ondernemerschap daar waar ik maar
kan promoten en stimuleren.”
Naast Lilian waren Ien Derks van Derks
Administraties en Belastingen uit Well en
Sandra Baan van Studio Baan uit Venlo genomineerd voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2013.
Tijdens een avondvullend programma in Theater
de Maaspoort in Venlo werden de drie zakenvrouwen aan het publiek voorgesteld middels
een presentatie met onderdelen als film, audio
en live-interviews. Na een pitch van elke finalist, mochten de jury en het publiek een stem
uitbrengen op hun favoriete zakenvrouw.
Kijk voor meer foto’s van de finale
op www.hallohorstaandemaas.nl

Lilian,
van harte gefeliciteerd
met je titel Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013!

Horst-Centrum is trots
op zo’n zakenvrouw

Lilian,
proficiat met het
behalen van de titel
Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013

Wij feliciteren
ons lid Lilian
met deze
geweldige titel!

Een geweldige waardering voor ons hele team. Daar ben ik ontzettend trots op!!
Zonder de bijdrage en support van mijn team, familie, vriendinnen, vrienden, bekenden, collega’s,
leveranciers, adviseurs en last but not least alle klanten, van de afgelopen 23 jaar, was dit niet gelukt.
De vele blijken van belangstelling en felicitaties via Facebook, Twitter, kaartjes, sms’jes, de zee van bloemen,
een hand, een kus…. het is ongelooflijk overweldigend, zo fantastisch! Er zijn geen woorden voor.
Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50

Allemaal super bedankt! Lilian
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Geen 18? Geen druppel
Toepasselijker kan het bijna niet, op een vrijdagavond praten over jongeren en alcohol. De bijeenkomst werd op
vrijdag 31 mei georganiseerd bij OJC Niks in Horst. Het is een onderdeel van de 16-dorpentour van PvdA Horst aan
de Maas, waar Tweede Kamerleden van PvdA dorpen van Horst aan de Maas bezoeken om te weten te komen wat
er speelt bij de bevolking. Verschillende partijen kwamen deze vrijdagavond bijeen om te praten over de verhoging
van de minimumleeftijd voor gebruik van alcohol van 16 naar 18 jaar.

getoond waarop twee hersenscans te
zien waren. Een hersenscan toont veel
activiteit. Dit zijn de hersenen van een
15-jarige jongen die niet drinkt. Bij
de andere hersenscan is de hersenactiviteit beduidend minder. Dit zijn de
hersenen van een 15-jarige jongen die
vroeg begonnen is met drinken en dit
nog vaak en veel doet.
Na de presentatie kreeg PvdATweede Kamerlid Myrthe Hilkens het
woord. Ze heeft onder andere verslaving in haar portefeuille. Ze vertelt:
“Een relatief kleine groep jongeren is
comazuipers.” Hier moet volgens haar
wat aan gedaan worden. De comazuipers zijn de extremere gevallen,
maar alcohol is erg schadelijk voor de
hersenen van een tiener.

Cultuuromslag nodig

Debatleider Bram Jacobs, politieagent
Hans van Vulpen en Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens
De avond begon met een korte
introductie door Roy Bouten, raadslid
van PvdA-PK. Vervolgens werd een

filmpje getoond over het alcoholgebruik
in Nederland. Daarna werd kort gesproken over de gevolgen van alcohol door

een medewerkster van Vincent van
Gogh, een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg. Er wordt een foto

Lisa Mertens
MBO-uitblinker
Gilde Opleiding heeft Lisa Mertens uit Sevenum uitgeroepen tot uitblinker. Zij mag zich daarmee dé ambassadrice van het middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden-Limburg noemen.

Lisa Mertens won de uitblinkersverkiezing dankzij haar stage in
Gambia, waar dit blad in december
vorig jaar al over schreef. Namens
Stichting Go for Africa zette Lisa dit jaar
in Gambia een project op voor kinderen
met een beperking. “In Gambia worden
gehandicapten nog als een last gezien.
Een vloek. Mijn doel was om te laten

zien dat deze kinderen net als ieder
ander recht hebben om volwaardig
mee te doen. Dat hebben we gedaan
door hen via een wisselend programma
een dagbesteding te geven.” De jonge
Sevenumse mag nu meestrijden in
de landelijke uitblinkersverkiezing
van de MBO Raad, op 10 oktober in
Amsterdam.

www.praede.com

“Een cultuuromslag is nodig”,
aldus Hilkens. “Maar daar moet in
geïnvesteerd worden. De grens gaat
nu eenmaal omhoog, het is belangrijk
dat dit geaccepteerd wordt.” Dit zie je
volgens Hilkens bij het rookverbod wel
al gebeuren. “Eerst was er veel verzet,
nu is het gewoon geaccepteerd en staat
iedereen buiten te roken.”
Volgens Hilkens en de politie is de
handhaving van de minimumleeftijd
een probleem is. Omdat jongeren ook
thuis drinken, is er minder controle op
de leeftijd van de jongeren. Ook de
politie staat dan machteloos, want er

wordt gedronken op eigen terrein. De
rol van de ouders blijft daarom belangrijk, komt uit het debat naar voren.
Financiële gevolgen van de
maatregel blijven ook niet uit. Teun
Winkelmolen van OJC Niks geeft aan
dat sinds de Lekker Friz!-campagne de
bezoekersaantallen bij de jongerensoos achteruit gaan. Er wordt gewerkt
met bandjes zodat aan de bar makkelijk te zien is wie 16 jaar is. Doordat
de leeftijdgrens verhoogd wordt van
16 naar 18, is het volgens hem goed
mogelijk dat de jongeren het nog meer
laten afweten. Volgens Teun hanteren
de jongeren het motto: “Zonder alcohol
is het niet gezellig.” Gerard Lok van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit
Horst merkt ook dat de binding met de
jeugd onder de 16 moeizaam is. “Een
dartavond hoeven we nu al niet meer
te organiseren.” Nu wordt er in de
kantine van Wittenhorst geen alcohol
geschonken als er jongeren aanwezig
zijn, die jonger dan 16 zijn.
“De nieuwe regelgeving komt er
hoe dan ook”, spreekt Hilkens hardop
uit. “Een cultuuromslag kost tijd.” De
algemene conclusie van de avond is dat
de jongeren behoed moeten worden
voor alcohol en alle gevolgen daarvan.
Hilkens: “Het is echter onbegrijpelijk
dat jongeren van 16 met ingang van
deze leeftijdsverhoging nog wel alcohol
mogen schenken in horecagelegenheden.”

jongeren 13
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15 VRAGEN aan Noëlle van Dijck Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noëlle van Dijck
12 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Dan hoop ik aan de universiteit voor
dierenarts te studeren. Ik wil deze
opleiding altijd al doen, omdat ik heel
veel van dieren houd en ik vind het
leuk om dieren beter te maken.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 10 voor een SO van Duits.
Ik ben hier best goed in. Ik vind de
grammatica minder leuk, maar de
uitspraak van de woordjes vind ik wel
leuk. Soms is de uitspraak heel anders
dan in het Nederlands, daar moet je
even aan wennen maar ik vind dat wel
grappig om te horen.
Wat is uniek aan jou?
Mijn spontaniteit. Ik praat snel tegen
mensen, ben niet verlegen en ben
meestal wel vrolijk. Ik krijg best wel
vaak complimenten van bijvoorbeeld
leraren. Ze zeggen wel eens dat ik een

Zitmaaiers

hele leuke meid ben, dat ze me vrolijk
vinden.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van Adelinde Cornelissen. Omdat
ik heel graag een goede dressuurruiter
zou willen zijn. Ik rijd zelf al erg lang
paard. Ik zou die dag heel veel
paardrijden en proberen wedstrijden
te rijden.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Veerle Verbruggen, zij zit dit schooljaar
bij mij in de klas. We kletsen samen
heel gezellig en we maken heel veel
lol. We gaan samen winkelen, logeren
vaak bij elkaar en zijn met elkaar op
veel kermissen geweest.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dan ga ik meestal naar Eindhoven of
naar Maastricht, omdat deze steden
best wel groot zijn en omdat het daar
meestal wel gezellig is. In deze steden
hebben ze ook de meeste winkels waar
ik mijn kleding koop.
Wat is de leukste dag in het jaar?

Tuintractoren

Loopmaaiers

Mijn verjaardag. Omdat dan mijn
familie en vrienden er zijn en dat vind
ik altijd heel gezellig.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat ik epilepsievrij ben. Ze dachten dat
ik ervan af was, maar toen kreeg ik een
half jaar geleden weer een aanval, dus
dat is helaas toch niet zo. Nu gebruik ik
weer medicijnen en hoop ik dat het zo
snel mogelijk weg gaat.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Van mijn beste vriendin Renske
Swinkels, omdat ze gewoon even wilde
laten weten dat ze heel veel om me
geeft. Ik heb teruggestuurd dat ik het
heel lief vind en ik ook heel veel om
haar geef.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Een vakantiehuisje op een warm eiland
bouwen en mijn familie en vrienden
over laten vliegen. Wat ik dan over
heb, zou ik aan het Kankerfonds geven,
omdat ik kanker gewoon een hele erge
ziekte vind en er overlijden heel veel

Tuingereedschap

mensen aan. Ik hoop gewoon dat er
ooit een medicijn tegen gevonden gaat
worden, zodat iedereen die kanker
heeft beter gemaakt kan worden.
Leukste feestje ooit?
Toen ik dit jaar jeugdprinses werd
tijdens de carnaval. Ik was heel erg blij
toen we uitkwamen, want ik had het
ook totaal niet verwacht. Ik wist van
niets, een paar minuten van tevoren
kregen we het te horen. Toen was er
een heel groot feest, we mochten bij
de prinsen op de nek zitten en zo, dat
was heel erg gezellig.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Hemelse modder. Ze gebruikt geen
geheim ingrediënt, maar ik ben
gewoon helemaal gek van chocola en
ik houd ook heel erg van toetjes dus
ik vind dat heel erg lekker. Ze maakt
het meestal alleen op speciale dagen,
bijvoorbeeld als we met familie gaan
eten.
Zon of sneeuw?
Zon, want daar word je lekker bruin
van en als de zon schijnt kun je lekker
zwemmen. Ik ga ook liever op zon- dan
op sneeuwvakantie, omdat het dan
altijd lekker weer is en in die landen is
meestal meer te bekijken voor toeristen. Ik ben ook nog nooit op sneeuwvakantie geweest. Ik kan het ook niet,
skiën of zo.
Druk of rustig?
Druk. Mijn mond blijft namelijk nooit
stil staan. Van de ene kant zie ik het
wel als een voordeel, maar soms, in
de klas bijvoorbeeld, is het toch wel
een nadeel. Ik praat best veel met de
jongen die naast me zit en daar word ik
vaak wel op aangesproken.
Stad of dorp?
Dorp, want daar ken je de meeste
mensen. Een dorp is misschien dan
wel klein en je hebt er weinig winkels,
maar het is gewoon heel gezellig. Je
kent iedereen en je komt elkaar vaak
tegen. In de stad ken je veel minder
mensen, omdat je daar meestal alleen
de mensen kent die bij je op school zitten en misschien familie, maar voor de
rest ken je bijna niemand.

Te huur

2-onder-1 kap
woning
Meterikseweg 68
te Horst
Info: tel. 077 - 398 27 99

MEGA Rommelmarkt

Carbootsale Horst
zo 9 juni 8.30/15.30 u
Compleet programma voor de particuliere en professionele gebruiker
Openingstijden ma t/m vrij 8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 13.00 uur

WWW.LOZEMAN.NL

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

350 stands Evenemententerrein
Tienrayseweg 5961 NL, A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

14 juli Mega Markt Horst
06-54345123

Column

Murphy
is right
Een bekend internationaal
gezegde: ’Anything that can go
wrong will go wrong’. Snel
vertaald naar het Nederlands
luidt deze gezegde; als iets mis
kan gaan, dan gaat er ook een
keer iets mis. Klinkt logisch
vind ik, dus er zal wel een kern
van waarheid in zitten. Die zit
er zeker in, maar wel met een
onverwachte wending en dat
vertelt meneer Murphy er niet
bij...
Wiebelend op mijn hoge
hakken en hoppa, een krak en
opeens was ik een stuk kleiner,
terug naar mijn eigen korte
lengte. Oeps, daar brak m’n hak.
Ik had dit nog nooit meegemaakt, wat me eigenlijk altijd al
verbaast. Stil staan is namelijk
niet echt mijn ding, ik sta op de
een of andere manier altijd te
wiebelen. Deze eigenschap
werkt natuurlijk niet heel
bevorderlijk voor een langer
leven van mijn hoge hakken.
Helaas gebeurde me dit grapje
op een feestje... Geen andere
schoenen en geen schoenmaker
bij de hand dus. Een beetje
secondelijm en heel voorzichtig
lopen als snelle oplossing. Ieder
moment kon ik door mijn enkel
gaan, want hey, loop maar eens
een hele dag op één stabiele en
één gekrakte hak rond. Gelukkig
verliep alles goed, mis ging het
niet. Althans, bij mij niet...
Helaas bij iemand anders wel.
Enigszins in paniek belde
vriendlief me op: meneer was
door zijn knie gegaan en
onderweg naar het ziekenhuis.
Mis ging het uiteindelijk dus
toch, het enige verschil was dat
met mijn enkel niets aan de
hand was.
Helemaal gelijk heeft hij,
deze meneer Murphy, met zijn
beroemde wet. Uit een onverwachte hoek maar toch: er kon
iets mis gaan en er goed mis
ging het. Misschien een goede
feedback voor M. Een hoge
verrassingsfactor toevoegen en
wereldwijd communiceren zou
handig zijn. Dan is zijn eeuwenoude wet weer helemaal up to
date.
Mies
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GEPLUKT

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

Mia Brouwers

Een trotse oma die graag bij haar kleinkinderen is, die het leuk vindt om
te knutselen met vriendinnen, vrijwilliger is bij Dichterbij en al jaren iedere
week gaat fitnessen. Altijd is ze druk met van alles en nog wat. Ze omschrijft
zichzelf als een bezige bij. Deze week wordt Mia Brouwers (66) uit Horst
geplukt.

Koken met

Randy

dat je moet genieten van het gezellig
samenzijn met familie en bekenden.
Dat zijn voor mij de mooie momenten”,
vertelt ze.
Als trotse oma vertelt ze over de
momenten dat haar kleinkinderen
bij haar op bezoek komen. “Wanneer
die kleintjes hier zijn, kan ik er zo van
genieten. De een is nog drukker dan de
ander, maar dat maakt helemaal niet
uit. Laatst hebben ze een paar dagen
bij ons gelogeerd. Ze waren allemaal
zo enthousiast dat ze hier in één bed
mochten slapen. ’s Ochtends waren ze
al vroeg wakker en wilden ze samen
met opa en oma ontbijten. Dat zijn de
leuke momenten die me jong houden”,
zegt Mia.

Gewoon gezellig
friemelen
Natuurlijk is Mia niet alleen druk
met haar familie. Ze maakt ook iedere
week tijd om samen met haar knutselvriendin Annie Siebers uit Horst een
middagje de creatieveling uit te hangen. “Dat is een traditie die ik er graag
inhoud: gewoon gezellig zitten friemelen, leuke kaarten maken. Heerlijk
vind ik dat”, vertelt ze. Dat ze creatief
is, valt te zien. Overal staan bloemen.
“Ik maak ook graag bloemboeketten”,
zegt ze terwijl ze er een paar aanwijst.
“Allemaal de laatste tijd gemaakt.”
Mia is iemand die altijd bezig wil
zijn. “Iedere dag heb ik wat.” Zo gaat

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.

Dressing
voor
asperges

ze ook geregeld naar Dichterbij. “Ik
zit bij het koortje van Dichterbij. Als
de cliënten naar de kerk mogen, ga ik
mee om ze te begeleiden en zingen we
in de mis. Of ja, zingen”, zegt ze. “Zeg
maar de mond bewegen”, grapt ze.
Dat ze er plezier in heeft, valt van haar
gezicht af te lezen. “Ik ben er niet veel
tijd mee kwijt, maar het is wel leuk.”
Een keer per maand heeft ze repetitie.
“We zijn dan gewoon gezellig samen.”

Ik ben gewoon een
gelukkig mens
Het gezellig samenzijn, daar draait
het hele leven om als je het Mia
vraagt. “Ik ben gewoon een gelukkig
mens. Als ik met m’n man in de bossen of de Peel ga wandelen, ga kijken
bij ‘t Zoemhukske in Horst of gewoon
’s avonds rustig in de woonkamer
zit, weet ik dat mijn dag geweldig is
geweest. Dat was de vliegreis met de
kinderen en kleinkinderen naar Turkije
ook. Mijn eerste keer vliegen. Een
droom die uitkwam”, vertelt ze vol
enthousiasme.
Nu volgt Mia een computercursus om zelf de mooie momenten in
het leven vast te kunnen leggen in
fotoalbums. “Kijk, die albums daar met
die bruine rand heb ik zelf gemaakt.”
Terwijl haar man televisie kijkt,
kruipt Mia snel achter haar computer.
“Heerlijk rustig”, zegt ze. “Dan is mijn
dag weer goed.”

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Benodigdheden:
· 75 gram basilicum
· 40 gram peterselie
· 50 gram bieslook
· 2 eieren
· 3 dl olijfolie
· Zout
· Peper
· 1 scheutje azijn

Bereiding:
• Was de kruiden en snij deze fijn;
• scheid het eiwit van het eigeel
en doe de twee eierdooiers in
een beker;
• voeg hier het azijn en zout aan
toe;
• neem een garde en roer alles
glad;
• klop nu beetje bij beetje
de olijfolie erdoor tot er een
mayonaise ontstaat;
• voeg nu de fijngehakte kruiden
erdoor en breng de dressing op
smaak met peper en zout.
Serveer de dressing koud of
lauwwarm bij asperges.

Mia werd in een groot gezin in
Griendtsveen geboren. Daarna heeft ze
enkele jaren in America gewoond en
uiteindelijk is ze met haar man Henk
Brouwers (67) in Horst blijven plakken.

100 gram € 1,75

Gemarineerde hamlapjes

100 gram € 1,25

Gevulde jägerschnitzel

4 stuks

€ 5,00

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

BONUS
PUZZEL
Aanbieding geldig
t/m zaterdag 08 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.
Oplossing vorige week:

5
9

7

4

8

7

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

“Horst is mien plekje”, lacht ze. Mia
had drie kinderen waar ze er een van
is verloren. “Ik ben altijd een zorgzame
vrouw geweest. Door het verlies van
mijn dochter, ben ik gaan beseffen

Peelham (bij asperges)

2ko5rt%
ing

ALLE zomerbieren

b.v. Wieckse Witte 6-pack

van € 3.99 voor € 2.99

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

www.ah.nl/bonus
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Glasvezel voor iedereen
Geachte medebewoner van de gemeente Horst aan de Maas,
Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan zal zijn, is er bij veel inwoners in de
gemeente Horst aan de Maas recentelijk een snelle internetverbinding
middels een glasvezelaansluiting aangelegd. Helaas zijn de bewoners van
het buitengebied hierbij ‘vergeten’.
Diverse benadeelde bewoners
hebben daarop tevergeefs hun
ongenoegen geuit bij Reggefiber, de
gemeente, de politieke partijen en
de verantwoordelijk wethouder. Deze
hebben vooral veel moeite gedaan
om aan te geven waarom het aansluiten van het buitengebied onhaalbaar
zou zijn, in plaats van zich in te spannen om een oplossing te vinden voor
dit onrecht.

Nu ook het voorstel van de
CDA-fractie, om te appelleren aan de
solidariteit van alle burgers, voortijdig gestrand is door het gebrek aan
medewerking van de overige politieke
partijen, hoeven we voorlopig van
de politici en bestuurders zelf geen
initiatieven meer te verwachten. Om de
politici toch te bewegen een oplossing
te zoeken, hebben wij het plan opgevat
om een burgerinitiatief op te zetten.

Wij willen een enquête onder alle
‘bewoners van het buitengebied’ houden om zo veel mogelijk geïnteresseerden bij elkaar te krijgen. Het resultaat
moet zijn om, samen met politici, de
gemeente en Reggefiber, het mogelijk
te maken dat iedereen over een glasvezelaansluiting kan beschikken.
Om een zo breed publiek mogelijk
te bereiken hebben we hulp nodig. We
willen, samen met particulieren, bedrijven, dorpsraden, belangenorganisaties
en media een campagne starten. Ons
verzoek aan u is dan ook of u bereid
bent om samen met ons, de overige
bewoners van het buitengebied te
benaderen om hen mee te laten doen

aan de enquête. Als u hiertoe bereid
bent, kunt u dit laten weten via iedereenglasvezel@gmail.com
Natuurlijk mogen de bewoners
van de kernen ons ook actief of
moreel steunen. Tenslotte zouden
we u nog willen vragen of u de
informatie over uw pogingen om een
glasvezelverbinding te verkrijgen, met
ons wilt delen. We verzoeken u, in
verband met de naderende vakanties,
uiterlijk op 14 juni te reageren.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Achten, Grubbenvorst;
Rob Janssen, Swolgen; Bert Nobel,
Broekhuizen en Edwin Michiels,
Melderslo

Genieten
aan de Maas

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!

Vernieuwde kaart!

0ok geschild en verpakt.

Heerlijke asperges

Wiel en Angelique Friesen

Genieten op ons terras

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

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

www.hetmaashotel.nl

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

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Bespreking Poll week 21

Ik heb last van de evenementen in de Kasteelse Bossen
Zo luidde de stelling van twee weken geleden. Nu het festival- en evenementenseizoen weer is aangebroken, worden wandelaars en fietsers bij de
Kasteelse Bossen in Horst regelmatig geconfronteerd met een tijdelijke afzetting
of geluidsoverlast. Zo’n 28 procent van de stemmers geeft aan last te hebben
van de evenementen, 72 procent is het niet eens met de stelling.
Dennis uit Hegelsom heeft geen last van de evenementen en kan het alleen
maar waarderen dat organisaties feesten in de gemeente op poten zetten.
“Er wordt altijd voor gezorgd dat het binnen afzienbare tijd weer helemaal netjes
en opgeruimd is.” Gert-Jan uit Horst kan wel begrijpen dat mensen het als overlast beschouwen, maar vindt dat ze voor een week wel een andere wandelplek
kunnen vinden. Hij stelt dat er tijdens Alcatrazz 5.000 mensen plezier maken.
“Als je dat vergelijkt met de honderd mensen die er wandelen of fietsen, zou
je zeggen dat er wekelijks iets zou moeten plaatsvinden. Mensen moeten niet
zeuren. Mensen willen leuke dingen doen en net als er mensen wandelen leuk
vinden, willen anderen naar een festival.”
Pieter Sitaniapessy uit Meterik is een medewerker bij Alcatrazz. Hij vindt ook
dat fietsers en wandelaars zich niet aan moet stellen. “Het is anderhalve week

per jaar dat ze er niet door kunnen in verband met hun eigen veiligheid en toch
kruipen ze overal tussen de hekken door en willen ze er zelfs overheen klimmen.
En als je er vervolgens iets van zegt, krijg je een grote bek en gescheld. En wat
de rotzooi betreft, dat wordt allemaal opgeruimd. Wees blij dat Horst op de kaart
gezet wordt met een pareltje van een festival als Alcatrazz.”
Een stemmer uit Horst vindt de weeklange afsluiting juist overdreven:
“Ik gun iedereen z’n plezier en vertier. Maar om elk jaar het gebied rondom de
ruïne anderhalve week af te sluiten voor een hoop herrie (sorry, maar meer
vind ik het niet) dat vind ik als natuurliefhebber en fervent wandelaar van de
Kasteelse Bossen overdreven. Er is een schitterend evenemententerrein. Funpop
doet het daar elk jaar erg goed en met heel veel plezier. Daar heb je geen last
van als ze opbouwen en afbreken.” Leo uit Horst ervaart vooral overlast qua
geluid: “Als de wind richting Horst staat, is dit best wel heftig, vooral als je niet
van deze muziek houdt.” Josette Lith uit Melderslo heeft de toerist die komt
voor Alcatrazz liever niet op haar camping. “Zij gaan naar bed als andere gasten
al lang op bed liggen. Na Alcatrazz en Funpop komen het gala en examenfeesten in Melderslo: in een paar weken tijd aardig veel geluidsoverlast.”

Kinderen met en zonder beperking sporten
probleemloos samen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Voor het eerst nemen dit jaar kinderen met een beperking deel aan
KinderVakantieWerk Horst. RKsv Wittenhorst kent een g-team en ponyclub
Wittenhorst biedt lessen aan mensen met een beperking aan.
Allemaal onder het motto om kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zo veel mogelijk aan de maatschappij deel te laten nemen. Het
zou een goed idee zijn wanneer elke (sport)vereniging in Horst aan de Maas zich

hiervoor in zou zetten. Kinderen met en zonder beperking kunnen zo van elkaar
leren. Aan de andere kant vraagt deze doelgroep wel om extra begeleiding.
Dat kost tijd en geld, iets wat sportclubs vaak niet hebben. Clubs hebben echter
wel een maatschappelijke functie en daar horen lessen voor kinderen met een
beperking ook bij. Kinderen met en zonder beperking sporten probleemloos
samen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Waak voor inbraak is een mislukking > eens 72% oneens 28%

Terras
De meteorologische zomer is
begonnen en iedereen is in zijn
nopjes. Van mijn dochter krijg ik
vaker een grote glimlach, mijn
vriendin besteedt ieder vrij
moment in de tuin en mijn
dames op kantoor maken zelfs
een vreugdedansje. Het is
zomer! En ik? Dinsdagmiddag
genoot ik buiten aan een tafeltje
in het centrum van Horst van
een lekker kopje koffie.
De reden voor een kopje
koffie onder werktijd was
uiteraard zakelijk. Ik had een
afspraak met Ad, een marktkoopman uit Eindhoven. Al 50
jaar staat hij elke dinsdagochtend op de markt in Horst.
Ad verkoopt herenkleding, mag
het allang rustiger aan doen,
maar kan niet laten wat hij het
liefst doet: kleding verkopen.
Mijn vriendin is ook graag op
de markt. Ze werkt in Eindhoven
en op vrijdagmiddag steekt ze
tijdens haar pauze de straat over
en komt met overvolle tassen
terug. Iedere keer sta ik weer
versteld van de kwaliteit en
versheid van het groente en fruit
dat ze heeft gekocht. Zelf wonen
we in Sevenum en daar is de
markt niet veel groter dan één
enkele viskraam. Jammer dat
hier te weinig animo is voor een
fatsoenlijke weekmarkt, het zou
een meerwaarde zijn.
De markt in Horst is stukken
groter en Ad heeft hier naar zijn
zin. Het geheim van zijn plezier
zit hem niet in een extreem
hoge omzet. Nee, het heeft te
maken met vertrouwen, maar
daarvoor verwijs ik graag naar
een artikel in de aankomende
editie van de Zomerkrant Horst
aan de Maas.
Ik geniet van mijn kopje
koffie en ook in mijn vrije tijd
vertoef ik hier graag. Alleen of
met aangenaam gezelschap
geniet van ik een goed getapt
biertje en kijk om me heen:
verbaasd over een man in korte
broek met hoog opgetrokken
witte sokken, een kibbelend
echtpaar of een jonge meid die
net iets teveel van haar lichaam
prijs geeft. Ik amuseer me
prima: Herman in de zon op het
terras.
Herman

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Overbodige containers inleveren

Sinds de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem in 2012 heeft een aantal huishoudens
in de gemeente Horst aan de Maas de beschikking over twee afvalcontainers, waarvan er
een waarschijnlijk niet meer wordt gebruikt. Bij veel huishoudens staat deze container
daarom in de weg.
De gemeente Horst aan de Maas biedt op
zaterdag 15 juni de mogelijkheid om de overbodige containers in te leveren. De containers
kunnen tussen 09.00 en 12.00 uur worden
gebracht naar:
• de gemeentewerf; Americaansweg 43 in Horst;
• de gemeentewerf; Luttelseweg 20 in Sevenum;
• de gemeenteloods; Dorpbroekstraat 9a
(links naast de brandweerkazerne) in Meerlo.
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid uw overbodige container terug te brengen

dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend
de container eerst leeg te maken en schoon te
vegen. De gemeente Horst aan de Maas neemt
de containers in en maakt ze geschikt om
opnieuw in te zetten.
Heeft u 15 juni geen kans om uw overbodige
container in te leveren? Geen nood, u kunt op
alle werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bij de
gemeentewerf in Horst terecht met uw
overbodige container.

Mooie activiteiten voor
en door inwoners van
Grubbenvorst
Pilot ‘We gaan het anders doen’ eindigt maar
Grubbenvorst gaat verder

Op 24 mei is de pilot ‘We gaan het anders doen’ in Grubbenvorst op een feestelijke wijze
afgesloten. Een pilot waar in de afgelopen twee jaar hard gewerkt is aan het opzetten van
activiteiten voor en door inwoners. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst reikte wethouder
Birgit op de Laak het eerste exemplaar uit van het Spoorboekje ‘Activiteiten met en voor
elkaar!’ In dit boekje staan tips en voorbeelden ter inspiratie voor anderen die activiteiten
willen opzetten voor hun eigen dorp of wijk. Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij de
resultaten die de pilot heeft opgeleverd voor de inwoners van Grubbenvorst.

De bermen worden weer gemaaid
Deze week wordt gestart met het maaien van de bermen in de gemeente Horst aan de Maas.
De werkzaamheden vinden plaats in juni. De bermen worden 1 meter breed gemaaid. En in verband
met de verkeersveiligheid worden de uitzichthoeken (ca. 25 meter) en bochten volledig gemaaid.

Extra avondopenstelling burgerzaken in de zomermaanden
Dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas
weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode op donderdag. 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.

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
Saarweg 999
Grubbenvorst
Kloosterstraat
Horst
Herstraat 53
Lottum
Veilinghof
Melderslo
Nachtegaallaan 9

Wethouder Birgit op de Laak (links) reikt het Spoorboekje ‘Activiteiten met en voor elkaar!’ uit.
Ervaringen in Grubbenvorst
Twee jaar geleden startte het project ‘We gaan
het anders doen’. Veel vrijwilligers uit meerdere
plaatselijke organisaties hebben samen met
professionele krachten van onder andere
zorginstellingen en de woningbouwcorporatie
gezocht naar mogelijkheden om de veranderingen binnen zorg en welzijn vorm te geven.
De gezamenlijke zoektocht heeft drie
projecten opgeleverd:
• De Inloop: een maandelijkse activiteit in
’t Haeren of in La Providence; een activiteit van
wandelen tot koersballen, van historische film
tot tai chi.
• De Klus- en Hulpdienst: via deze dienst
helpen vrijwilligers mensen die een technisch
probleem in of nabij het huis hebben en dit niet
zelf of met hulp van bekenden kunnen oplossen.
• De dorpsdagvoorziening ‘Kom er bij’: als
het niet meer zo gemakkelijk is om contact te
onderhouden, is het fijn om af en toe samen
met anderen een dag of dagdeel door te
brengen. ‘Kom er bij’ is de dorpsdagvoorziening
in Grubbenvorst waar mensen hier voor iedere
dinsdag terecht kunnen.

Horst aan de Maas
Bedrijventerrein Trade Port
Noord, Klaver 6b

Ervaringen delen: tips en voorbeelden
Ook in de wijk Venray Centrum-West zijn in
de afgelopen twee jaar successen geboekt
binnen de pilot ‘We gaan het anders doen’.
De ervaringen uit zowel Venray als
Grubbenvorst zijn opgenomen in het
Spoorboekje ‘Activiteiten met en voor elkaar!’.
Een boekje vol tips en voorbeelden ter
inspiratie voor andere dorpen, wijken en
groepen vrijwilligers die zelf ook graag activiteiten
willen ontwikkelen. Dit boekje en nog veel meer
informatie over de twee pilots is te vinden op
www.wegaanhetandersdoen.nl en op de site
van de gemeente Horst aan de Maas
(www.horstaandemaas.nl).

vrij. Dus wilt u sportief en gezond in beweging zijn,
kom op maandagmiddag trimzwemmen.

Meerlo
De Leeuwerik
Dorpbroekstraat ongenummerd
Sevenum
Grubbenvorsterweg 66
De Hees 4

Pilot stopt, activiteiten gaan verder
De drie genoemde projecten zijn vol enthousiasme door vrijwilligers uit Grubbenvorst opgepakt
en met succes. De Klus- en Hulpdienst en de
dorpsdagvoorziening 'Kom er bij' draaien goed.
Deze worden voortgezet. De dorpsdagvoorziening treft zelfs voorbereidingen voor een
tweede dag in de week. De Inloop liep
moeizamer en is gestopt. Bekeken wordt hoe dit
in de toekomst anders vormgegeven kan worden.

Nieuws
Zwangerschapszwemmen
Op donderdagavond is er van 20.45-21.30 uur
zwangerschapszwemmen. Hiervoor zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13.30 tot 14.15 uur
trimzwemmen, hiervoor zijn nog enkele plaatsen

Zwemles voor kinderen
Is uw kind 4 jaar dan kunt u uw kind bij ons inschrijven voor de zwemlessen. Vraag naar de mogelijkheden over tijden en plaatsen, of kijk op de site:
www.horstaandemaas.nl voor verdere informatie.
Vrij zwemrooster
Voor het rooster vrij zwemmen en alle verdere
informatie over onze activiteiten kunt u terecht op
de website: www.horstaandemaas.nl
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) - 477 97 25.
E-mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA bestuur en fractie samen vol overgave verder
De afgelopen weken is er binnen CDA Horst aan de Maas veelvuldig
intern overleg geweest tussen de fractie en het bestuur. In een met elkaar
zorgvuldig doorlopen proces is de situatie die de afgelopen maanden is
ontstaan besproken. Het resultaat van dit proces is dat men vertrouwen in
elkaar heeft uitgesproken en dat er goede afspraken zijn gemaakt om voor
de toekomst spanningen te voorkomen.

Het bestuur gaat nu volop aan de
slag om de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar maart zorgvuldig voor
te bereiden. Op de ledenvergadering
van 10 juni worden alle leden geïnformeerd over de werkwijze als het gaat

om het samenstellen van de lijst, het
schrijven van het programma alsmede
de te doorlopen campagne.
CDA-voorzitter Willy Valckx en ook
fractievoorzitter Rudy Tegels geven aan
dat er weer een goede basis aanwezig

is om samen verder te gaan in het
belang van Horst aan de Maas.
CDA Horst aan de Maas

Succesvol bezoek Myrthe Hilkens aan Horst
Afgelopen vrijdag stond de achtste dag van onze zestien dorpentour op
het programma. Met Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens brachten we een
bezoek aan Horst waar we met dik zestig mensen in gesprek zijn geweest,
zowel aan de deur als tijdens ons debat over jeugd en alcohol bij OJC Niks.
Zoals elke zestien
dorpentouractiviteit begonnen we ook
in Horst met een canvasactie waarin
we zo’n vijftien huishoudens spraken.
In de wijk rondom de Doolgaard
troffen we vooral tevreden mensen.
Als positieve punten werden vooral

de sociale samenhang (47 procent)
en het ruime en dichtbij gelegen
winkelaanbod (27 procent) genoemd.
Op de punten waar we ons als raad
voor in zouden moeten zetten scoorde
verkeersveiligheid met 27 procent
het hoogst. Ook werden er concrete

Even tot
rust komen
op ons terras!

problemen genoemd zoals de slechte
afwatering op sommige delen van de
Doolgaardstraat. Uiteraard hebben we
hierin inmiddels actie ondernomen.
De avond werd vervolgd met
een debat over jongeren en alcohol
bij OJC Niks. Alcohol is een van de
thema’s die Myrthe in haar portefeuille
heeft en als raad moeten we dit jaar
een verordening nieuwe drank- en
horecawet vaststellen. Dankzij de
medewerking van vele partijen en

dankzij de aanwezigheid en inbreng
van 47 inwoners, werd het een
prima debat waar we als fractie veel
input aan over hebben gehouden.
We hebben goed geluisterd naar
dilemma’s die ons zijn geschetst
door vertegenwoordigers van OJC
Niks, de Kiët Brokeze en Wittenhorst.
Drie groepen die aantonen goed en
verantwoord om te gaan met de
dilemma’s waar ze mee te maken
krijgen.

Roy Bouten
PvdA Horst aan de Maas

Klikgebit en Kunstgebit
U

ti

Pret
ng
voor jod
en ou

De zestien dorpentour zit op de
helft en wordt over twee weken
voortgezet, want op 15 juni opent
staatssecretaris Jetta Klijnsma de
dorpsdagvoorziening in Kronenberg
en organiseren we een debat over
Burgerkracht. Graag zien we jullie tijdens deze of de volgende activiteiten
van onze zestien dorpentour.

tititi

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

SALE
SUMMER

30%
40%

Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417
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Zomercompetitie Bridgeclub
Bridgeclub Horst organiseert tijdens de vakantiemaanden een zomercompetitie. Deze staat open voor zowel
leden als niet-leden.
De zomercompetitie begint op
dinsdag 2 juli en eindigt op donderdag 22 augustus.
De bridgeavonden beginnen om

19.30 uur en vinden plaats in café The
Shuffle in Horst.
Aanmelden kan op dezelfde
dag voor 13.00 uur. Voor dinsdag

energiesystemen

kan dat bij de heer Piet Kursten
via 06 30 24 95 49 of voor donderdag bij mevrouw Ans Tacken,
06 57 09 70 08.

Hardloopwedstrijd
Acht van Horst
Lopersgroep De Peelrunners houdt op vrijdag 21 juni voor de elfde keer de Acht van Horst. Deze hardloopwedstrijd voert door kasteelpark Ter Horst én over de Kasteelsebaan, de 400-meterbaan van De Peelrunners.

regulier hekwerk
sierhekwerk
sierpoorten
industriële poorten

bij simons hekwerk
uit grubbenvorst
is alles mogelijk!

schuifpoorten
overkappingen
afrasteringen
gaashekwerken

voor al uw (industrieel) hekwerk
en onderhoudswerkzaamheden

www.simonshek.nl

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

VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
EN/OF EEN CHRONISCHE ZIEKTE
EN/OF EEN CHRONISCHE ZIEKTE
p.a. Synthese, Bemmelstraat 2, 5961HN Horst
p.a. Synthese, Bemmelstraat 2, 5961HN Horst

Service dag
scootmobielen 2013
Servicedag
dagscootmobielen
scootmobielen2011
2011
Service

Op woensdag 14 september 2011 houdt het Platform Gehandicapten
Op woensdag 14 september 2011 houdt het Platform Gehandicapten
Horst aan de Maas een service dag voor mensen met een scootmoHorstOp
aan de Maas een service dag voor mensen met een scootmobiel. woensdag 12 juni 2013 houdt het Gehandicapten
biel.

Platform Horst aan de Maas een servicedag voor mensen

Deze dag wordt georganiseerd
samen met de firma Ligtvoet.
met eensamen
scootmobiel.
Deze dag wordt georganiseerd
met de firma Ligtvoet.
De wedstrijd is voor zowel jong
als oud, inschrijven kan via de website
www.inschrijven.nl of op de dag zelf tot
een half uur voor aanvang.
De Acht van Horst is een hardloopevenement waarin fel gestreden

wordt om de overwinning, maar waar
ook recreatieve lopers welkom zijn. De
wedstrijden starten om 19.00 uur.
Voor alle leeftijdscategorieën zijn er
voor de eerste drie ereprijzen. Alle
lopers ontvangen na de finish een flesje

sportdrank. De Acht van Horst maakt
onderdeel uit van het Middenlimburgs
Avondloopcriterium. Voor meer informatie over De Acht van Horst
en onder meer het parcours kijk op
www.peelrunners.nl

Het
isdag
de bedoeling
dat mensen in
met
kleine proDeze
wordt georganiseerd
samenHet
is de
bedoeling
dat mensen met
kleine problemen
aan
de
scootmobiel
geholpen
kunnen
werking
firma Ligtvoet
uit Nijmegen.
blemen
aanmet
de de
scootmobiel
geholpen
kunnen
worden
op
deze
dag.
Voor koffie
of thee
worden
op deze
dag. wordt gezorgd.
Ook
zal
er
tijdelijk
een ergo-therapeute
Ook zal er tijdelijk een ergotherapeute aanwezig
Ook
zal er tijdelijk
een dag
ergotherapeute
aanwezig
aanwezig
zijn.
Deze
is niet van
bestemd
zijn en een vertegenwoordiger
de afdeling
zijn
en
een
vertegenwoordiger
van
de
afdeling
voor w.m.o.
aanvragen.
W.M.O
van de
gemeente Horst aan de Maas.
W.M.O van de gemeente Horst aan de Maas.

De
09.00
eindigt
om
uur. in
Ditdag
allesbegint
is vanafom
10.00
uur uur
in deen
Mérthal
aan
de16.00
Gasthuisstraat
Dit
alles12.00
is vanaf
10.00
uur
inisde
Mérthal
aande
demonteurs.
Gasthuisstraat in
Tussen
en
13.00
uur
er
pauze
voor
Horst en zal duren tot ongeveer 16.00 uur.
Horst
en zal
duren
tot ongeveer
16.00Gasthuisstraat
uur.
Deze dag
vindt
plaats
in de Merthal,
30 in Horst.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jan Coppers van het Platform
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jan Coppers van het Platform
Gehandicapten.
Dit
jaar zij er ook mensen van het GIPS project aanwezig. Zij vertelGehandicapten.
len hierover wat het betekent om een beperking te hebben.
Hij is bereikbaar via tel. : 077 - 3983384.
Hij is bereikbaar
tel.je: terecht
077 - 3983384.
Voor
inlichtingenvia
kun
bij Jan Coppers tel. 077 398 33 84.
Gehandicapten
GehandicaptenPlatform
PlatformHorst
Horstaan
aande
deMaas.
Maas.
Gehandicapten Platform Horst aan de Maas.

Damestoernooi
Jeu de Boulesclub Horst hield afgelopen zondag het damestoernooi. Gestreden werd om de bokaal
beste vrouw jeu de boules in de regio Horst-Venray. In totaal 32 dames uit de regio namen deel aan het
toernooi. Na de voorrondes op donderdag en vrijdag, volgde de finale op zondag. Winnares werd
Dien Janssen uit Hei-Venray. Zij werd op de voet gevolgd door Tiny in ’t Zandt uit Velden en
Sjan van de Lee uit Horst.
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C1 van Sporting ST
onverwachts kampioen
Door: Aicha Derichs en Merle van den Heuvel
De wedstrijd van het C1-team van korfbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen De Wilma’s leidde
onverwachts tot een kampioenschap voor de meiden van Sporting ST. De eerste helft van de wedstrijd ging best
goed, maar de meiden moesten er nog even inkomen.

Het eerste doelpunt kwam van De
Wilma’s. Door de goede coaching van
Ans Bos en Anita Maas maakten Merle
van den Heuvel en Britt Voesten allebei
voor rust een doelpunt. Na de rust en
een goede peptalk van Anita en Ans

maakten Aicha Derichs, Britt Voesten
en Kim Maas een doelpunt. De Wilma’s
hadden intussen ook nog een doelpunt gemaakt. Aan het einde van de
wedstrijd was de stand dus 2-5 in het
voordeel van Sporting ST.

De coach nam contact op met de
leidster van United. Hierdoor kwam
het team erachter dat de tegenstander
verloren had en dus dat de meiden van
korfbalteam Sporting ST C1 kampioen
zijn geworden.

Veel podiumplekken HZPC
Door: Bram Becks, HZPC
HZPC behoudt zijn goede vorm tijdens de Limburgse B kampioenschappen die afgelopen weekend gezwommen werden in Blerick. Een
select groepje uit Horst nam hieraan deel.
Met de geleverde topprestaties kijken de zwemmers (Lieke
Meulenkamp, Marloes Janssen, Sander
Aerts, Pieter Otten, Giel van Megen,
Milou Peeters, Lotte van Megen, Kay
Thijssen, Alice Janssen, Mark van
Enckevort, Patrick Janssen, Bram
Becks) en de coach (Marielle Martens)
vol trots terug op deze wedstrijd. Vele
persoonlijke records sneuvelden.
Marloes Janssen, die dit weekend
erg goed in vorm was, zette verschillende persoonlijke records neer.
Daarbij wist ze diverse podiumplekken te behalen. Op de 100 meter
vlinderslag behaalde ze de derde
plek en op de 100 meter rugslag een
tweede plek. Twee goede persoonlijke records zorgden voor een tweede
plek voor Patrick Janssen en een
eerste plek voor Bram Becks. Mark
van Enckevort behaalde een derde
plek op de 100 meter wisselslag. De
jongste deelneemster van Horst, Lieke
Meulenkamp, zwom op de 100 meter
rugslag naar de derde plaats. Ook Giel
van Megen behaalde nog een derde

plek en een eerste plek op de 100
meter vrije slag.
Zondags leden de prestaties er
ook niet onder. Alice Janssen ging
op de 100 meter wisselslag met de
gouden plak naar huis. Patrick Janssen
en Mark van Enckevort zwommen
naast elkaar met de 100 meter
vlinderslag. Tot 75 meter lagen ze
naast elkaar, toch wist Mark er nog
een eindsprint uit te halen met een
zilveren medaille voor hem. Patrick
behaalde de bronzen plak in een
tijd van 1.05,67 seconden. Verdere
podiumplekken waren er voor Lieke
Meulenkamp, Giel van Megen,
Marloes Janssen, Kay Thijssen, Milou
Peeters, Alice Janssen, Patrick Janssen,
Mark van Enckevort en Bram Becks.
De vele podiumplekken en de vele
gesneuvelde persoonlijke records
vormen een mooie afsluiter van het
seizoen. Volgende wedstrijden zijn de
kring speedofinales, de Nederlandse
kampioenschappen lange baan en de
Europese kampioenschappen voor de
masters.

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?

NENLOPEN OP
U KUNT VRIJBLIJVEND BIJ ONS BIN EN 13.30 UUR
.30
ZATERDAG 8 JUNI 2013 TUSSEN 09
Aanwezig zullen zijn een implantoloog, een tandprotheticus en een tandtechnicus
Al meer dan 19 jaar in Horst!

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst
gigantische
kortingenj:

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

Klaar voor de toekomst
met duurzame energie!
Meehelpen aan een schoner milieu en besparen op uw energiekosten?
Dat kan met de unieke indak zonnepanelen van Theunissen Solar Systemen.
Vergelijk de in- en opdak systemen bij ons op ooghoogte en overtuig uzelf
· Mooi (Esthetisch)
· Geen toevoeging van extra gewicht
· Stormvast
· Goede ventilatie
· Garantie
· Toe te passen op ieder modern dak
· Interessant i.c.m. renovatie

8.00

d!
eem van nederlan

bijvoorbeeld bi

evende spaarsyst

het meest winstg

arten u inlevert,
en... hoe meer kade korting!
r
ge
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scho enm ode

Plus Lucassen
Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

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

LAATSTE KANS!

DINSDAG 4 JUNI T/M VRIJDAG 7 JUNI:
13.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG 8 JUNI: 09.30 17.00 UUR
Solar systemen

Noordsingel 11 5961 XW Horst T 077-3981420 F 077-3988603 E solar@thdak.nl I solar.thdak.nl

PRIJSJES VANAF 5 EURO

LICO FASHION SEVENUM
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Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 8 juni 2013

runderpoulet
500 gram € 5,95
4 hamburgers + 4 bbq worstjes
samen € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Kampioenen bij De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo heeft zondag 26 mei het seizoen met
verlies afgesloten. Hierdoor was degradatie uit de hoofdklasse een feit. Verschillende andere teams
van de korfbalvereniging zijn dit seizoen meer succesvol en zijn zelfs kampioen geworden: de E1, D2,
B1 en de A1 (en al eerder de E2) wonnen hun competitie. Senioren 2 speelden zondag 2 juni een
beslissingswedstrijd tegen Oranje-Wit uit Leunen. De winnaar van deze wedstrijd werd kampioen in de
reserve tweede klasse. Op de foto het meisjes B1-team van De Merels.

Ruime keuze
in dames- en
herenpyjama’s,

FLINKE KORTINGEN
OP DE NACHTAFDELING!

shortama’s,
nachthemden
en badjassen

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

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

OPEN HUIS GARAGEDEUREN
zaterdag 8 en zondag 9 juni
van 10.00 tot 16.00 uur

Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl

Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

Topruiters en beginners
tijdens 17e Ruiterfestijn
Het zeventiende Ruiterfestijn vindt vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni in en rond rijhal De Megelsprong in
Meerlo plaats. Ruim 2.000 dressuur en springruiters doen mee aan de wedstrijden.
Dit jaar worden de wedstrijden voor
pony’s en paarden in één weekend
gecombineerd. Op vrijdag 7 juni start
het festijn met rubrieken voor paarden
in springklassen L tot en met Z2 en de
Hendrix-competitie voor jonge paarden.
Op zaterdag 8 juni volgen springen dressuurwedstrijden voor pony’s
en paarden. Om 14.00 uur begint de
Grote prijs van Smood Smart Food, een
officiële 1.40 meter springrubriek waaraan zo’n 85 ruiters meedoen. ‘s Avonds
vanaf 19.00 uur worden de Meerlose
kampioenen van het afgelopen jaar
geëerd. Er is muziek en optredens en er
wordt een rodeoshow georganiseerd.
Ook rijden de kampioenen van het
zestal een proef, maar dan op Belgische
trekpaarden, voorgereden door scheidend voorzitter van de pony’s, Cees
Veldman.
Ook organiseert Rijdt met Beleid
op zaterdag 8 juni van 13.30 tot 16.00
uur het Fokkerssymposium voor fokkers, sponsoren, ruiters en andere
belangstellenden in de vip-tent, met
als thema De Fokker als Onderdeel
van de Keten. Tijdens het symposium
komen paardenhandelaar Paul Hendrix
en Ruud Pruijsten van de LLTB aan het
woord.
Op zondag beginnen de wedstrijden om 10.00 uur. Om 14.00
uur komen de winnaars van alle
Z-rubrieken tegen elkaar uit tijdens de
Masters in een knock-out concours. Na
elke ronde gaan de balken omhoog.
Dit gaat door tot één ruiter als winnaar overblijft. Om 16.00 uur is er het
DEC-Throphy’13 Ruiterwissel Dressuur.
De zes hoogstgeplaatste dressuurruiters wisselen onderling van paard en

Eén van de kampioenen: Anne-Marie Poels
komen tegen elkaar uit met hetzelfde
dressuurnummer. Het ruiterevenement
duurt tot 18.00 uur.
Topruiters als Carolien Poels
en Aniek Poels uit Swolgen, James
Patterson Robinson uit Australië, Eric

van Vleuten en Mathijs van Asten
en jonge talenten als Fieke Houwen
zijn tijdens het weekend aanwezig.
Iedereen die wil genieten van de
paardensport, heeft het hele weekend
vrij toegang.
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Inschrijving Wandel4daagse
Sevenum gestart
De inschrijving voor de Wandel4daagse 2013 in Sevenum is geopend. Van donderdag 20 tot en met zondag 23
juni wordt de zesde Sevenumse Wandel4daagse georganiseerd door het Jongeren Gilde Sevenum.
De wandel4daagse is voor iedereen
die van wandelen houdt. De wandelafstanden zijn dit jaar vijf en tien
kilometer. Vorig jaar nog was er ook
een afstand van vijftien kilometer,
maar vanwege geringe belangstelling
is besloten om deze afstand dit jaar
te schrappen. Donderdag- en zaterdagavond vertrekken de routes vanaf
de blokhut van het Jongeren Gilde
Sevenum. Op vrijdagavond begint de

vierdaagse in Kronenberg. De start is
deze dagen tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zondagmorgen vertrekken de tien
kilometerwandelaars tussen 11.00 en
12.00 uur. De wandelaars van de vijf
kilometer vertrekken tussen 12.00 en
12.30 uur vanaf het Raadhuisplein.
Rond 14.00 uur vertrekt een optocht
vanaf de speeltuin op het Luttel richting
blokhut van het Jongeren Gilde. De
intocht wordt muzikaal begeleid en na

de huldiging zijn er nog diverse activiteiten voor de jeugd.
De routes zijn bewegwijzerd en
staan in een boekje. Alle deelnemers
ontvangen stempelkaarten. De organisatie heeft gezorgd voor overdekte
pauzeplaatsen met toiletvoorzieningen.
Daarnaast zijn er drinken en fruithapjes
beschikbaar.
Voor inschrijving, kijk op
www.jongerengildesevenum.nl

Open dag St. Lucia
Schutterij St. Lucia uit Horst houdt op zaterdag 8 juni een open dag. Deze vindt vanaf 12.30 uur plaats op het
schuttersterrein aan de Venloseweg.
De open dag is voor leerlingen van
de basis- en middelbare scholen die
meer willen weten van de schutterij.
Tijdens de open dag is onder meer

te zien hoe kogels worden gemaakt.
Daarnaast geeft het muziekkorps van
de schutterij een demonstratie. Verder
is er uitleg over het schieten met een

Politiehondenkeuring
Politiehondenvereniging De Helper in Nood uit Horst hield een
politiehondenkeuring. Vier leden namen met hun politiehonden
deel aan de keuring. Alle vier zijn geslaagd met een certificaat met
loft. Mark Leijsten en zijn hond Rudie slaagden in de categorie
Object Bewakingshond. Geert Claessens en Arras, Jan Leijsten met
Puck en Thijs Kleuskens met zijn hond Raff haalden hun diploma in
de categorie Politiehond 1. Op de foto Geert en zijn hond Arras.

geweer en zijn er oude attributen te
zien. Op het terrein van de schutterij
staan ook nog een springkussen en
een kabelbaan.

Dezelfde glasvezel
maar dan
supervoordelig

KBO-ﬁetstocht
In het kader van het jaar van de fiets, organiseert KBO Horst een fietstocht door Noord-Limburg. Deze vindt
plaats op dinsdag 11 juni.
KBO Limburg organiseert vanwege
het jaar van de fiets een fietsestafette door heel Limburg. KBO Horst
sluit hierbij aan. De tocht op 11 juni is

ongeveer 40 kilometer lang. De start
is bij De Leste Geulde in Horst, vanaf
13.00 uur. Een veiligheidsvest wordt
aangeraden. Opgeven kan tot 8 juni

via Frans Coenders, Westerholtstraat
5; Frans Herraets, Vijverlaan 44; Jan
Versleijen, Americaanseweg 4a of Jac
Verdellen, Haammakersstraat 7.

Het burgerinitiatief in Meerlo om de traditionele burenplicht op een moderne manier nieuw leven in te blazen,
krijgt steun van meerdere organisaties in het dorp. Vorige week hebben de initiatiefnemers met organisaties
vergaderd en is er geïnventariseerd wat iedere organisatie in de toekomst zou kunnen doen.
De dorpsraad Meerlo, KBO Sint
Goar Meerlo, afdeling De Driehoek van
De Zonnebloem, Het Rode kruis, het
kerkbestuur van de Joannes de Doperparochie en Apotheek Maasdorpen
ondersteunen het initiatief en gaan
samenwerken.
Doel van het initiatief is zoveel

mogelijk mensen in de omgeving die
hulp nodig hebben, een handje te
helpen en zoveel mogelijke krachten
en talenten van inwoners in te zetten
om dorpsgenoten een steun in de rug
te geven.
De groep geeft aan langzaam te
willen beginnen en dan de mogelijk-

heid bestuderen of ze in het medische
centrum een informatiepunt kunnen
openen. Daarbij willen ze samen
optrekken met bestaande organisaties.
In de zomer wil de organisatie een
dorpsenquête houden om te weten
te komen wat mensen in het dorp
willen.

Check de voorwaarden op telfort.nl/glasvezel

Steun voor Naoberzorgpunt

Vanaf

45,-

Nu
verkrijgbaar

Elke maand

TV
Interne
Internet
Bellen

Ga naar uw Telfort adviseur!
Ontvang een VVV bon t.w.v. 25,bij een Alles-in-1 glasvezelpakket

Het veld aan de Sphagnumweg in Griendtsveen stond zaterdag 1 juni van 10.00 tot 15.30 uur in het
teken van een zeskamp. De organisatie was in handen van bestuur Kindervakantiewerk en voetbalvereniging Griendtsveen. Zij hadden gezorgd voor spectaculaire hindernissen, spellen en een zeepbaan.
Voor meer foto’s van de zeskamp, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

TVI Computers
Venrayseweg 10
Horst
Deze actie is geldig tot 1 juli 2013

Maykel Leijsten Computers
De Es 6
Kronenberg
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OPEN HUIS 15 JUNI 2013
VENRAY
BEETHOVENSTRAAT 10

VANAF

10-DAAGSE

eramaasregio.nl
GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

r

10.00 - 12.00 uu

r

14.00 - 16.00 uu

Drive-in woning met tuinkamer op de begane
grond en inpandige garage.
Perceeloppervlakte 138 m².

r

12.00 - 14.00 uu

Ruime geschakelde woning met maar liefst
4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 190m².

VENRAY
MAMBOSTRAAT 34

r

12.00 - 14.00 uu

Ruim geschakeld woonhuis met garage en
diepe tuin. Perceeloppervlakte 226 m².

VANAFPRIJS: € 130.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 145.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 165.000,- k.k.

SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

DE RIPS
VAN DEURSENPLEIN 6

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

r

12.00 - 14.00 uu

Halfvrijstaande woning met aan de achterzijde
toegang tot bos. Diepe achtertuin (18 m).
Perceeloppervlakte 280 m2.

Ruim halfvrijstaand huis met inpandige
garage en keurig aangelegde tuin.
Perceeloppervlakte 225 m².

VENRAY
OUVERTURESTRAAT 17

r

10.00 - 12.00 uu

Appartement met terras/balkon (10m2) en
tuin (24 m2). Voorzien van een parkeerplaats
en een berging. Inhoud 270 m³.

Ruim halfvrijst. woonhuis met dubbele
garage en carport. Tuin op het zuiden.
Perceeloppervlakte 229 m².

VANAFPRIJS: € 180.000,- v.o.n.

VANAFPRIJS: € 185.000,- k.k.

SEVENUM
STEINHAGENSTRAAT 14

VIERLINGSBEEK
HOGEWEG 7

VENRAY
MAASHESEWEG 45

VENRAY
ARDENNENLAAN 10

Ruime halfvrijst. nieuwbouwwoning met
vrijst.berging. Aanvaardig direct.
Perceeloppervlakte ca. 305 m².

Karakteristieke vrijstaand woonhuis
gelegen nabij het centrum.
Perceeloppervlakte 380 m².

VANAFPRIJS: € 190.000,- k.k.

r
14.00 - 16.00 uu

Charmant karakteristiek vrijstaand
woonhuis met vrije achterom.
Perceeloppervlakte 240 m².

VANAFPRIJS: € 225.000,- k.k.

r
12.00 - 14.00 uu

Vrijst. bungalow met gagage.
Kantoorruimte van 20 m² in souterrain.
Perceeloppervlakte 500 m².

VANAFPRIJS: € 240.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 300.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
VENRAY
KRUITWEG 9

r

12.00 - 14.00 uu

HOLTHEES
ST. JOZEFLAAN 69

r

14.00 - 16.00 uu

MAASHEES
HOGEWEG 1A

r

12.00 - 14.00 uu

VENRAY
MELCHIORHOF 11

r

10.00 - 12.00 uu

Keurig vrijstaand woonhuis met instapklare
praktijkruimte gelegen in centrum van Venray.
Perceeloppervlakte 610 m².

Vrijst. woning gelegen in landelijke omgeving.
Geschikt voor dubb. bewoning of
bed & breakfast. Perceeloppervlakte 500 m².

VANAFPRIJS: € 300.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 300.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 325.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 325.000,- k.k.

HORST
GASTENDONKSTRAAT 19

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 9

VENRAY
LANGSTRAAT 31

VENRAY
ZILVERSCHOON 2

Zeer ruim uitgebouwd vrijst. woonhuis met
twee prachtige woonkamers, kantoor en diepe
tuin. Perceeloppervlakte 735 m².

Uitstekend onderhouden vrijstaande bungalow
met garage gelegen op ruim perceel.
Perceeloppervlakte 1284 m².

VANAFPRIJS: € 340.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 350.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 350.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 350.000,- k.k.

BERGEN
BARGAPARK 43

VENRAY
BEEKWEG 36

VEULEN
VEULENSEWEG 39

VENRAY
LANGSTRAAT 104

r

14.00 - 16.00 uu

r

10.00 - 12.00 uu

Luxe onder architectuur gebouwde villa
gelegen in bosrijke omgeving. Tuin met fraai
hoogteverschil. Perceeloppervlakte 739 m².

r

12.00 - 14.00 uu

r

12.00 - 14.00 uu

Vrijstaand woonhuis op zeer ruim perceel
met vrijstaande garage. Prachtige tuin met
zwembad. Perceeloppervlakte ca. 2115 m².

Degelijk gebouwd vrijst. woonhuis. Geheel
onderkelderd. Praktijk- werkruimte aan huis
mogelijk. Perceeloppervlakte 491 m².

r

12.00 - 14.00 uu

Verrassend ruim levensloopbestendig
vrijstaand woonhuis met diepe zonnige tuin.
Perceeloppervlakte 825 m².

r

10.00 - 16.00 uu

Zeer ruim opgezette woonboerderij met
bedrijfsgedeelte en vrijstaande loods.
Uitermate geschikt voor meerdere doeleinden.
Perceeloppervlakte 6950 m².

VANAFPRIJS: € 400.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 400.000,- k.k.

VANAFPRIJS: € 400.000,- k.k.

GRUBBENVORST
KOEKOEKLAAN 9

OVERLOON
HOLTHESEDIJK 10

HOLTHEES
EIKHOFWEG 10

r

10.00 - 12.00 uu

Zeer ruime exclusieve bungalow met garage
gelegen op royaal perceel. Geheel onderkelderd. Perceeloppervlakte 1014 m².

VANAFPRIJS: € 425.000,- k.k.

r

14.00 - 16.00 uu

Prachtige gerenoveerde boerderijwoning.
Extra perceel met dagrecreatieve bestemming. Achtertuin met verrassende details.
Perceeloppervlakte 11.865 m².

VANAFPRIJS: € 575.000,- k.k.

Vrijstaand herenhuis met inpandige garage.
Degelijk gebouwd met onderhoudsvriendelijke
materialen. Perceeloppervlakte 388 m².

r

12.00 - 14.00 uu

gramma bekendgemaakt. Wie met
zijn band in het voorprogramma wil
optreden, kan een e-mail sturen naar
jannis@delangehorst.nl, bedrijven
kunnen zich eveneens op dit e-mailadres aanmelden wanneer zij mee
willen doen aan de barbecue.

Het Orgelcomité Horst biedt de geïnteresseerde luisteraar op zondagmiddag 9 juni een orgelconcert. Het programma bevat een keur aan
werken voor orgel, trompet en koor. Het concert begint om 15.00 uur.
Voor het concert op 9 juni staan
werken van onder andere Brahms,
Vivaldi, Bach, Ravel en Stanford
geprogrammeerd. Tijdens het concert
versmelten orgel en trompet bij de
werken die organist Hans Heykers
uit Maastricht samen met trompettisten Ger Smits uit Hegelsom en Jacq
Sanders uit Venlo vertolkt. Daarnaast
brengt het Horster gemengd koor
Cantate onder leiding van dirigent Jan
Rijnders twee liederen à capella en
een lied onder orgelbegeleiding ten
gehore. Voorafgaand aan het concert

geeft organist Hans Heykers uitleg
over de werken die worden uitgevoerd. Op een beeldscherm dat voor
in de kerk staat opgesteld, zijn de
verrichtingen van de muzikanten en
het koor te volgen. Het Orgelcomité
streeft ernaar om een paar keer per
jaar gebruik te maken van de akoestiek en het vermaarde Vermeulenorgel
van de St. Lambertuskerk in Horst.
Doelstelling is om met de gekozen
muziekprogramma’s een breed
publiek aan te spreken. De toegang
tot het concert is gratis.

Rockklassiekers in
café De Buun
Café De Buun in Horst ontvangt komend weekend twee bands.
Op vrijdag 7 juni staat E-motion op het programma, op zaterdag 8 juni
Rockheart. Beide optredens starten om 22.00 uur.
E-motion werd opgericht in 2001.
De band speelt voornamelijk rockcovers en treedt op in onder andere
cafés en feesttenten. Dit optreden
wordt een akoestische try-out. Ook

het concert van Rockheart op 8 juni
is een try-out. De band heeft op haar
repertoire rockklassiekers staan van
onder meer Status Quo, ZZ Top en
Pearl Jam.

Braderie met Flash!

Vrijstaand herenhuis met garage gelegen
op loopafstand van uitgebreide bossen.
Perceeloppervlakte 364 m².

r

10.00 - 12.00 uu

Onder architectuur gebouwd vrijst. woonhuis
met garage.Riant dakterras aanwezig.
Mogelijkheid werk aan huis.
Perceeloppervlakte 904 m².

VANAFPRIJS: € 400.000,- k.k.

Bij OJC Cartouche wordt op zondag 9 juni tijdens de jaarlijkse braderie
in America een optreden georganiseerd. De band Flash! uit Sevenum zal
haar kwaliteiten op het podium van de jongerensoos presenteren.
Flash! uit Sevenum is een pop- en
rockcoverband. Zij zijn onder andere
bekend van de Dutch Battle of the
Coverbands en spelen onder meer
covers van Golden Earring, Coldplay,

U2, Foo Fighters en Greenday.
Jongerensoos Cartouche is geopend
vanaf 13.00 uur en de optredens
beginnen om 16.00 uur. De entree is
gratis.

De liefde van een
zondares
In het Parochiehuis in Sevenum staat op dinsdag 11 juni om 20.00 uur
de liefde van een zondares centraal. Dat is ook het centraal gegeven van
de evangelielezing van zondag 16 juni.

r

12.00 - 14.00 uu

Landelijk gelegen ruim opgezette luxueuze
vrijstaande villa afgewerkt met hoogwaardige
materialen. Perceeloppervlakte 1208 m².

VANAFPRIJS: € 675.000,- k.k.

In 2012 werd het feest nog voortijdig stilgelegd door de gemeente
omdat het maximale aantal decibellen werden overschreden. De
Bouwvakfeesten vinden dit jaar plaats
op 12 juli op het Wilhelminaplein in
Horst. Binnenkort wordt het pro-

Concert
Lambertuskerk

VANAFPRIJS: € 175.000,- k.k.

r
14.00 - 16.00 uu

Voor de derde keer worden in het centrum van Horst dit jaar de
Bouwvakfeesten gehouden. De Lange Horst is daarvoor op zoek naar een
lokale band die in het voorprogramma wil optreden.

r

14.00 - 16.00 uu

VANAFPRIJS: € 175.000,- k.k.

r
10.00 - 12.00 uu

Lokaal talent tijdens
Bouwvakfeesten

Poststraat 9, 5801 BC Venray

De evangelielezing zit vol met
tegenstellingen. Liefde, verdriet,
berouw, kilheid, arrogantie, cynisme:
een scala aan emoties bepalen de
kleur van dit evangelie. Het is een
verhaal van alle tijden, nu nog net zo

actueel als duizenden jaren geleden.
Op dinsdagavond wordt de lezing
samen gelezen en besproken.
Wie zich voor wil bereiden kan
Lucas 7: 36-50 lezen. Iedereen is van
harte welkom.
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Breng je eigen stoel mee-concert
Het Meuleveld Kinderkoor houdt op woensdag 12 juni een breng je eigen stoel mee-concert. Dit concert vindt plaats in de voormalige Norbertuskerk in
Horst en begint om 18.30 uur.

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.
Het kinderkoor heeft sinds 1971
regelmatig gerepeteerd en gezongen
in de voormalige kerk. Graag wilde
ze dit nog één keer doen. Omdat de
kerkbanken inmiddels verdwenen zijn

dienen de gasten hun eigen stoel mee
te nemen. Dirigente Jacqueline Fijnaut
wil laten horen dat het koor, behalve
kerkelijke liederen, ook een ander
repertoire beheerst.

Zo worden er tijdens het breng
je eigen stoel mee-concert hits van
onder anderen Edsilia Rombley, Trijntje
Oosterhuis, Nick en Simon en Michael
Jackson gezongen. Dit wordt tevens

het laatste concert voor de kinderen
van groep 8 van basisschool Meuleveld
die na vier jaar het koor gaan verlaten.
Velen van hen mogen nog één keer
solist zijn.

Sacramentsprocessie
Broekhuizenvorst afgeschaft
De sacramentsprocessie, die elk jaar op de tweede zondag na Pinksteren werd gehouden in Broekhuizenvorst, is
sinds dit jaar verleden tijd. Aan de traditie kwam een einde vanwege te weinig animo.

Piet Litjens van het kerkbestuur
Broekhuizenvorst vindt het jammer
dat de processie dit jaar dan toch echt

U koopt uw
cadeau toch ook in de

tot een einde kwam. Al een aantal
jaren was er weinig draagvlak voor de
processie die al zo’n vijfhonderd jaar

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

E1

wordt gelopen door dorpelingen, de
fanfare en de priester. Tijdens deze
sacramentsprocessie wordt er een route

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

gelopen die is uitgezet aan de hand
van een aantal heiligenplaatsen: haltes
met een heiligenbeeld waar men bidt
om vervolgens verder te lopen tot het
volgende rustaltaar. “Vroeger was dit
een hele gebeurtenis’’, aldus Litjens.
In de afgelopen jaren werd de
processie slechts nog gelopen door
de fanfare, het zangkoor, de priester
en zo’n twee tot drie deelnemers. Dit
aantal deelnemers is te klein om de
processie voor te organiseren en tevens
is het een grote aanslag op de fanfare,
vindt de organisatie. “Als de processie
niet in letterlijke zin wordt gedragen
door de parochie, dan houdt het op,”
zegt Litjens.
Hij is ondanks de afschaffing blij dat
de processie het in Broekhuizenvorst
lang heeft kunnen volhouden. “Langer
dan in andere parochies.”
Als vervanging van de sacramentsprocessie werd er in de kerk een processie in mini-vorm gelopen, waarbij
er halt werd gehouden bij de verschillende altaren in de kerk. Daarbij spelen
weersomstandigheden geen rol en kan
het kerkbestuur de kerkgangers die
toch behoefte hebben aan het lopen
van de processie hen hiertoe gelegenheid bieden.

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

De
vakantie
tijd

Er kunnen verschillende
redenen zijn om voor of tijdens je
vakantie bloesemremedies te
gebruiken.
Je kunt bijvoorbeeld angst
hebben om te vliegen, dan gebruik
je de bloesemremedies Mimulus en
Terra. Maar het kan ook zijn dat je
door de verandering van tijd een
jetlag hebt en je hele ritme
verstoord is. Voor de jetlag is er een
Australische bloesemcombinatie:
de Travel. Gebruik deze combinatie
’s morgens en ’s avonds op de dag
van de reis en gedurende een paar
dagen ervoor en erna, zodat je
goed op de plaats van bestemming
aankomt.

Tip
Gebruik het mineraal
natrium phosphoricum de nr. 9
van de Schüssler celzouten tijdens
het reizen. Dit mineraal zorgt
ervoor dat je tijdens de reis meer
energie hebt en helpt je om helder
te blijven. Zowel te gebruiken voor
het reizen met de auto, de trein
als het vliegtuig.
Zie voor meer info:
www.celzouten.com

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com
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is wegens uitbreiding
op zoek naar een:
m/v

teeltmedewerker
• wij bieden een afwisselende baan met
alle voorkomende werkzaamheden in
onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet
• ervaring in de champignonteelt is een pré
Heb je interesse?
Stuur je reactie dan schriftelijk naar:
info@sikes.nl
Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn

Kolckconcert
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen organiseert op zondag 9 juni een concert op hoeve De Kolck aan
de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Op de binnenplaats van deze hoeve kan men genieten van
muzikale klanken. Deelnemende muziekgezelschappen zijn jeugdfanfare BMBM, harmonie St. Antonius
uit Lomm, slagwerkgroep Grubbenvorst en het Seniorenorkest Venray. Ook worden enkele jubilarissen
van fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen gehuldigd. Het concert begint om 13.30 uur en iedereen is
welkom. (Foto: Publiek bij het concert van vorig jaar)

0054 HDL doek.indd 3

26-03-12 12:04

10

Kusters

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

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

winkel&bedrijf
nieuws
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A d ve r to r i a l

Drie dagen wandelen voor iedereen
De wandeldriedaagse van Horst staat voor de deur. Kinderen zijn druk aan het oefenen en staan te popelen
om drie dagen gezellig te mogen wandelen. Het is altijd een prachtig weekend: gezelligheid, sfeer, kleurrijk
en niet te vergeten sportiviteit.

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Veel mensen denken bij de wandeldriedaagse
aan wandelende groepen van basisscholen. Toch is
de wandeldriedaagse niet alleen voor kinderen, want
iedereen kan meewandelen tussen het gezellige gezang
van de kinderen. Het is ook niet nodig om verbonden te
zijn aan een basisschool of een jonge leeftijd te hebben
om in de omgeving van Horst aan de Maas te wandelen.
Iedereen, in een groep of individueel, kan drie dagen lang
meewandelen. Echter alleen basisschoolgroepen dingen
mee voor een prijs.
Het enige wat deelnemers hoeven te doen is voor
aanvang van de starttijden zich aan te melden bij de start,
de starttijden zijn te vinden op www.wandeldriedaagse.nl
Uiteraard blijft het mogelijk om zondag mee te
wandelen met de 20 kilometer. De inschrijving voor
deelname om op zondag de 5, 10, 15 en 20 kilometer
te wandelen blijft gewoon bestaan. De organisatie
hoopt mensen van verschillende leeftijden op 14 juni in

Hegelsom te begroeten. Een handjevol vrijwilligers zorgt
er voor om van de 46e wandeldriedaagse een prachtig
evenement te maken.
Er is toch een dringende oproep naar nieuwe
vrijwilligers, want het huidige bestuur heeft te kennen
gegeven om na de 50e wandeldriedaagse grotendeels
af te treden. De organisatie vindt het jammer als dit
geweldige evenement zou stoppen. Daarom kunnen
geïnteresseerden voor meer informatie contact opnemen
met het bestuur, via vragen@wandeldriedaagse.nl
“Samen zetten we de wandeldriedaagse voort en
bezorgen we de deelnemers drie fijne dagen”, aldus
de organisatie.
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Euregionaal project

De smaak van onze
streek
In Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 9 juni de opening
van het euregionale project De smaak van onze streek plaats.
In dit project staan traditionele
regionale bieren centraal. Diverse
bedrijven en instellingen uit NoordLimburg, Rheinland en BelgischLimburg nemen er aan deel in de
vorm van festiviteiten, demonstraties
en exposities. De feestelijke opening
staat in het teken staan van bier en
muziek. Zo is er een professionele

blaaskapel uit Lottum en wordt er
muziek gemaakt door kinderen op
zelfgemaakte instrumenten.
Het feest wordt compleet met
een cabaretesk optreden van het duo
Um en Um en aan elkaar gepraat
door Resi Coumans. Streekmuseum
De Locht is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.

Dekenale
Vastenaktie
Vrije markt en kindermarkt
In America staan het kerkplein en de Pastoor Jeukenstraat op zondag 9 juni in het teken van de
jaarlijkse vrije markt. Op de parkeerplaats aan de Nusseleinstraat is een kindermarkt. De organisatie is
in handen van muziekvereniging St. Caecilia America. Ook dit jaar bieden verenigingen en
standhouders de meest uiteenlopende waren en activiteiten aan. Dit jaar is er op de kindermarkt
speciaal aandacht voor de kinderen van de basisschool. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten op het
kerkplein, met als hoogtepunt de bumperballen. De markt start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Toegang is gratis.

A d ve r to r i a l

Vakantie!

Vrije tijd is belangrijk: tijd om uit te rusten van alle werkzaamheden.
Of ontspanning vinden door activiteiten te doen. Iedereen heeft vrije tijd
en rustperiodes nodig. Volwassenen, jongeren en kinderen. Tijd waarin
we zelf kunnen beslissen wat we willen doen.
Iets leuks ondernemen hoeft niet
altijd geld te kosten. Vaak is gewoon
samen iets doen al heel plezierig en
ontspannend voor het gezin. Plan een
boswandeling of fietstocht. Maak er
opdrachten bij, zodat de kinderen er
energie in kunnen stoppen. Aandacht
geven aan elkaar en samen dingen
ondernemen draagt bij aan een prettige gezinssfeer.
Spelletjesdag
Laat kinderen op een regenachtige
dag de tegels van de badkamer
beschilderen met water(afwasbare)
verf. Ze kunnen zich er helemaal in
uitleven en als het kunstwerk af is,
kunnen ze zelf de verf van de tegels
afspoelen met de douchesproeier.
Plan een gezamenlijke spelletjesdag.
Op drukke werkdagen schiet dat er
vaak bij in. Zorg dat ieder kind een
eigen spel mag kiezen. Bezoek eens
een kinderboerderij of speeltuin in
de buurt en ga er op de fiets naar toe.

De Dendron-leerlingen, die
namens Helpende Handen nauw
betrokken zijn als ambassadeurs bij
enkele India-projecten, waaronder het
vastenaktieproject, leveren op eigen

Neem bijvoorbeeld een picknickmand
mee. Een dagje rust nemen en niets
doen kan ook heel ontspannend zijn.
We moeten al zo veel. Een dagje
zonder op de klok te hoeven kijken
en lang in je pyjama rondlopen kan
heel fijn zijn.

wijze hun bijdrage aan de viering.
Steven is projectleider van het
vastenaktiedoel van de kerk. Iedereen
is van harte uitgenodigd aanwezig te
zijn.

Summersale

Oplopende kortingen van

25 70%
*

* tenzij anders aangegeven

Tijd voor rust en leuke
activiteiten

Steven Vidyaakar uit India vertelt op zaterdag 8 juni in de
Lambertuskerk in Horst tijdens en na de mis van 18.00 uur over zijn werk
met de kanslozen in dat land. Ook leerlingen van het Dendron College
doen mee.

tot

*

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

Duidelijkheid en structuur
Maak afspraken met elkaar: welke
dagen met vriendjes en vriendinnetjes gespeeld en afgesproken kan
worden en welke dagen voor gezinsactiviteiten zijn. Zo kan iedereen
hier rekening mee houden en naar
toe leven. Ook in vakantieperiodes is
duidelijkheid en structuur nodig. Veel
kinderen vinden het prettig om te
weten hoe de dag- en weekindeling
eruit ziet. Dit geeft hen houvast.

rentuinen, attractieparken, musea
tot concertbezoeken. Voor elke
leeftijd is er wat te doen. Kijk op
vrijetijd.startpagina.nl voor ideeën.
Zie verder: uitstapjes.beginzo.nl,
leukeuitjes.nl, dagjeweg.nl,
dagtripdoen.nl.
Na een periode van meer rust
en ontspanning kunnen we er weer
beter tegenaan om de school of het
werk te hervatten.

Tips op internet
Op internet vind je heel veel
ideeën voor een dagje vermaak.
Van knutselen thuis, bezoek aan die-

Petra Claessens,
consulent CJG en Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg Noord

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Patricia
“Ik ben vorige week ziek
geweest. Hierdoor heb
ik een week niet kunnen
sporten en het eten schoot
er ook even bij in.
Ik ben deze week weer
bij Eveline geweest en ik
ben 1 kilo aangekomen.
De ene week vliegen bij
mij de kilo’s er vanaf en de
andere week juist niet.

Maar mijn doelstelling
om 20 kilo af te vallen,
ga ik zeker halen als
ik zo doorga.”
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie
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Communicanten
Sevenum helpen
voedselbank
De communicantjes van Sevenum hebben levensmiddelen ingezameld
voor de voedselbank Limburg-Noord. Tijdens de dankviering van zaterdag
8 juni worden deze bij het altaar in de kerk verzameld.
Ieder jaar zamelen de communicanten van Sevenum zelf geld in voor
een goed doel. Daarnaast geven zij
ook een eigen bijdrage. Dit jaar is het
goede doel Voedselbank Limburg-Noord.
Vrijwilligers van Voedselbank LimburgNoord hebben aan de kinderen uitleg
gegeven over de noodzaak van het
bestaan van de voedselbank. Samen
met hun ouders werden zij uitgenodigd

om levensmiddelen en waren met een
langere houdbaarheidsduur te kopen.
Het is een oud christelijk gebruik om
na de voorbede, voorafgaande aan het
klaarmaken van het altaar, gaven voor
mensen in nood bij het altaar neer te
leggen.
Op zaterdag 8 juni gaan de
communicantjes in Sevenum dit ook
doen.

Rock Live On Stage
De negende editie van Rock Live on Stage wordt zaterdag 8 juni door
Blok10 op het Wilhelminaplein in Horst georganiseerd. Drie live-acts
verzorgen het entertainment voor de avond.
De avond wordt afgetrapt door
Christopher Green. Onlangs won de
band Nu of Nooit en nu mogen ze
Pinkpop openen. Als tweede staat
System Pilot op het podium. Deze classic rockband speelt bekende maar ook

de niet voor de hand liggende songs.
Als laatste staat Muse-tributeband,
Musest op het podium. De tributeband
speelt muziek van Matthew Bellamy en
zijn mannen. Rock Live on Stage begint
om 20.00 uur.

Blow Your Speakers

Jungle is Massive
Een nieuwe editie van Blow Your Speakers vindt zaterdag 8 juni plaats in
OJC Niks in Horst. Het concept, dat sinds jaren een vaste plaats heeft in het
programma van OJC Niks, is uitgegroeid tot een van de paradepaardjes van
het jongerencentrum.
Wegens een overvloed aan
dubstep de afgelopen jaren heeft de
organisatie speciaal voor deze editie
gekozen om de nadruk meer op drum
‘n bass te leggen. Om dit mogelijk te
maken zijn vier dj’s uitgenodigd om

hun kunsten te vertonen. Raw Genetic,
Thirteen, Silvahfonk en Horst Aan
De Massive nemen plaats achter de
draaitafels.
Het evenement begint om
21.30 uur en gaat door tot 03.00 uur.

Recensie Christopher Green

De band die volwassen werd
Dat 2013 Chris Verheijen en zijn bandleden gunstig gezind is, moge duidelijk zijn. Na de winst van bandwedstrijd
Nu of Nooit, een debuutalbum en een podiumplek op Pinkpop heeft de band nu ook haar nieuwe EP uitgebracht.
Christopher Green presenteerde
zaterdag 1 juni haar nieuwe EP, die
sinds 1 juni te koop is. Na het winnen
van Nu of Nooit dacht de band meteen
verder vooruit. De aandacht van het
publiek vasthouden na Pinkpop, dat
was de insteek. “We waren toch al
bezig met een paar nieuwe liedjes, dus
het leek ons een mooie manier om ons
nieuwe gezicht als band en niet zozeer
als singersongwriter aan de buitenwereld te laten zien”, aldus
Broekhuizenvorstenaar Chris Verheijen.
Twee van de vier liedjes zijn dan ook
door de band geschreven, twee door
Chris zelf. Een vol album, daar was met
een voorprogramma in de clubtour van
Limburgse zangeres Stevie Ann geen
tijd voor. “Met deze EP willen we
mensen in een korte tijd overtuigen
van onze kwaliteiten.”

Van stevige nummers
tot fragiele ballads
Het minialbum wordt vol overgave
geopend met het nummer Losing
Game. Dat dit lied geschreven is door
de hele band, blijkt meteen aan de
volle, ruige tonen. Hoewel de band
helemaal los lijkt te gaan en stevig
doorspeelt, had de stem van Chris
echter wat meer aanwezig mogen zijn:
je zou willen dat hij uit volle borst over
de muziek heen komt. Maar met een
stemvervormer krijgt zijn inmiddels
bijna vertrouwde stem wel een lekker
rauw randje.
Still Running gaat terug naar de
songwriterstijl: het is verhalend en lijkt
af. Het is een echt on the road-liedje
waar de band functioneel op de achtergrond van de zanger blijft. Imposter
is het meest verrassende nummer van
de EP en toont de nieuwe weg die de

band gezamenlijk inslaat. Het begin
klinkt mysterieus en roept beelden op
van een desolaat en donker kermisterrein waar iets onheilspellends gaat
gebeuren, een mooie referentie naar
het vorige album. Het nummer is vernieuwend. Wanneer de achtergrondvocals invallen en Chris’ stem vervormd
wordt in een soort megafoonstem,
heeft het iets weg van de Amerikaanse
alternatieve rockband Garbage.
Last Train to Nowhere herinnert
luisteraars aan hoe het begon: Chris
met een gitaar. De band is hier slechts
op de achtergrond aanwezig. Hoewel
Christopher Green veel meer in huis
heeft dan alleen dit soort nummers,
komt Chris zelf hier toch het beste uit
de verf. Zijn liedtekst is compact, wordt
fragiel gebracht, maar heeft een sterk
emotionele impact: het gevoel spat
van het kleine liedje af.
De verrassing op de EP is een
outro, een instrumentaal stuk dat
toetsenist Ruud Peeters bedacht voor

Imposter. “We vonden dit thema
eigenlijk zo gaaf dat het op de EP
terug moest komen en het leek ons
interessant om na het rustige Last
Train to Nowhere nog even terug te
gaan naar de waanzin van Imposter.”
Dit minialbum varieert dan ook sterk:
van behoorlijk experimentele en
stevige nummers naar kleine bijna fragiele ballads. “Dat is wel de kracht van
de band en dat is net voor Pinkpop
ook wat we willen uitstralen”, vindt
de band.
Christopher Green live zien? Ze
spelen op 8 juni van 20.30 tot 21.00
uur tijdens Rock Live on Stage op het
Wilhelminaplein in Horst. Daarna is
het tijd voor Pinkpop. Chris: “Voor mij
begint de stress nu wel enigszins toe te
slaan. Het is gewoon ontzettend spannend. In het voorprogramma van Stevie
Ann speelden we naar mijn mening
al in de mooiste zalen van Nederland.
Maar op Pinkpop gaan we net wat
groter uitpakken.”(Foto: Rick Jacops)

WESTERHOLTSTRAAT 49
HORST
Zeer goed onderhouden royale
bungalow met 3 slaapkamers
en grote garage.

€ 275.000,- - k.k.
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Nu ook
lidmaatschap
per 4 weken mogelijk!
www.ancolifestylecentre.nl

www.poelsmakelaars.nl
077 - 310 10 39

AUTOBEDRIJF

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

Talentenspektakel
St. Hubertus Hegelsom

De Belgische Band Tumblin’ Dice staat zaterdag 8 juni op het podium
van d’n Toerstop in Melderslo. Dit optreden begint om 21.30 uur.

De vaste repetitieavond van muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom stond vorige week vrijdag in het teken
van een talentenspektakel. Maar liefst zeventig kinderen namen hier aan deel.

Tumblin’ Dice werd opgericht in
1987. Door de jaren heen en in wisselende bezettingen werd er gespeeld
in honderden clubs en tal van festivals
in België en Nederland. Centrale
figuur binnen Tumblin’ Dice is David
Ronaldo. Ondertussen is Tumblin’ Dice

meer dan een hobbyclubje van vier
muzikanten. De groep speelt dansbare authentieke seventies glorie.
Dylan, Hendrix, Stones, Neil Young,
Led Zeppelin, The Who zijn slechts
enkele van de grootheden die de
revue passeren.

Toekomst leefbaarheid America
Dorpsraad America en het stichtingsbestuur van Gezondheidscentrum
America houden op maandag 17 juni een discussieavond over de
toekomst van het dorp. Deze vindt vanaf 19.30 uur plaats in gemeenschapshuis Aan de Brug.
De aanstaande inrichting van een
gezondheidscentrum biedt kansen
voor het versterken van de zorg en
leefbaarheid in America en omgeving.
De invulling van meerdere functies
van het gezondheidscentrum staat
echter nog open.
Tijdens deze avond wil de
organisatie met bewoners, professionals en andere geïnteresseerden

brainstormen over de toekomst van
America. Hoe is de leefbaarheid over
20 tot 30 jaar, wat willen de bewoners en hoe willen ze dat voor elkaar
krijgen? Er zijn bijvoorbeeld ideeën
voor een dorpsontmoetingscentrum of
een functioneel gebouw met daarin
ondergebracht een school, gezondheidscentrum en vrijwilligersvacaturebank.

De MuziekKanjers van Eric Roefs
konden na vier lessen al verschillende
liedjes spelen. De kinderen van MOS
(Muziek op School) met Janneke Saris
hadden een geheel eigen optreden
inclusief dans en zang en ook de

kinderen van MIK (Muziek In de Klas)
uit groep 4 en 5 van de Hegelsomse
basisschool deden goed hun best.
Daarnaast waren er de leerlingen in
opleiding die het publiek verrasten
met solo’s en duetten.

Zes fanfaremuzikanten speelden op
het podium The Muppetshow.
De avond werd feestelijk afgesloten
door de jeugdfanfare met hun
nieuwe dirigent Ruud van Cruchten.
(Foto: Vivian Hesen)

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties geldig van 6 juni t/m 19 juni
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Parador Basic
200 Akazie Grijs
19,4x128,5cm

Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Koopzondag 23 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur | zaterdag 10.00-15.00 uur
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America

Gezamenlijke collecte
t/m vr 7 juni

Vrije markt en kindermarkt
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Kolckconcert

Rock Live on Stage

zo 9 juni 13.30 uur
Org: Fanfare Broekhuizenvorst
en Ooijen en Jeugdorkest BMBM
Locatie: hoeve De Kolck

za 8 juni 20.00 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Wilhelminaplein

Grubbenvorst

Gezinsﬁetstocht ‘Fietsen in
de streek van Rowwen Hèze’

zo 9 juni 12.00 – 17.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Caecilia
Locatie: kerkplein, Pastoor
Jeukenstraat en Nusseleinstraat

zo 9 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Start/finish: IJssalon Clevers

Braderie met optreden
Flash!

Galabal

zo 9 juni 16.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Horst
do 6 juni 19.00 uur
Locatie: Blok10

Kantkloscafé
Openstelling, Thema
Religie en Onderwijs

vr 7 juni 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 9 juni 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Akoestische try-out E-Motion

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 12 juni 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizenvorst

vr 7 juni 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Open dag
za 8 juni 12.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: terrein Venloseweg

Expositie cursisten

Dekanale Vastenaktie

za 8 en zo 9 juni
11.00 – 17.00 uur
Organisatie: atelier Ans Krekels
Locatie: Krienestraat 2

za 8 juni 18.00 uur
Organisatie: Helpende Handen
en Vastenaktie
Locatie: St. Lambertuskerk

Blow Your Speakers:
Jungle is Massive
za 8 juni 21.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Try-outconcert Rockheart
za 8 juni 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Kronenberg

Umme’s cocktailparty

Optreden
Tumblin’ Dice

vr 7 juni 20.30 uur
Locatie: Café Ummenthun

za 8 juni 21.30 uur
Locatie: café d’n Toerstop

Dorpsraadvergadering

Biermanifestatie

wo 12 juni 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

zo 9 juni 11.00 – 17.00 uur
Locatie: museum De Locht

Welcome to the Jungle

Lottum
Open tuin

Rommelmarkt

zo 9 juni 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: Tuin Verheggen
Locatie: Horsterdijk 58

zo 9 juni 09.30 – 15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Meerlo

zo 9 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Start/finish: Boscafé Het Maasdal

Orgelconcert
zo 9 juni 15.00 uur
Organisatie: Orgelcomité Horst
Locatie: St. Lambertuskerk

vr 7 t/m zo 9 juni
Organisatie: Rijdt met Beleid
Locatie:
rijhal De Megelsprong

Gezinsﬁetstocht ‘Fietsen in
de streek van Rowwen Hèze’
zo 9 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Start/finish:
café Oud Meerlo

Vierde zomerdarts
di 11 juni 20.00 uur
Locatie: café Babouche

Sevenum

The Bruceband in Concert

17e Ruiterfestijn
Gezinsﬁetstocht ‘Fietsen in
de streek van Rowwen Hèze’

zo 9 juni 15.00 uur
Organisatie: All for You
Locatie: MFC De Zwingel

Melderslo

za 8 juni 21.30 uur
Organisatie: horeca Sevenum
Locatie: De Wingerd

Gezinsﬁetstocht
‘Fietsen in de streek van
Rowwen Hèze’
zo 9 juni 10.00 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: start/ finish eetcafé
Everts

Evangelievoorbereiding:
Liefde van een zondares
di 11 juni 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Kampioensreceptie
Concert
wo 12 juni 18.30 uur
Org: Meuleveld Kinderkoor
Locatie: Norbertuskerk

vr 7 juni 20.00 – 21.00 uur
Organisatie:
RKSV Griendtsveen
Locatie: sportpark De Merel

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

Ik doe mijn
boodschappen
online

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

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

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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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
07 t/m 13 juni
Tandarts Eijkemans
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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
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09.45

Griendtsveen
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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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

www.haardstede.nl

Sevenum

zondag

Verloskundige zorg

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

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

service 31

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

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

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

Nieuws

32

nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

LILIAN KEIJSERS ZAKENVROUW
NOORDLIMBURG 2013

Lilian Keijsers, directeur/eigenaar Cleopatra passie voor lingerie
uit Horst, heeft op donderdag 30 mei tijdens een avondvullend
programma in Theater de Maaspoort de award voor ‘Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013’ gewonnen. De jury heeft bij het kiezen van
de winnaar gelet op eigenschappen als visie, innovatie, doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten.

N

adat een longlist van tien kandidaten was vastgesteld, maakte
een onafhankelijke jury op 25 april de drie finalisten bekend.
Deze drie zakenvrouwen streden 30 mei om de titel
‘Zakenvrouw Noord-Limburg 2013’. De jury had er naar eigen
zeggen een zware taak aan om een winnares uit de drie finalisten te kiezen.
Tijdens een avondvullend programma in Theater de Maaspoort werden de
drie zakenvrouwen aan het publiek voorgesteld middels een spectaculaire
presentatie met onderdelen als film, audio en live-interviews. Na een pitch
van elke finalist, mocht het publiek een stem uitbrengen op haar favoriete
zakenvrouw.
De Rabobanken Horst Venray, Peel & Maas en Venlo zijn samen hoofdsponsor
van dit evenement. De Rabobanken feliciteren Lilian Keijsers van harte met
de titel ‘Zakenvrouw Noord-Limburg 2013’.

KORT NIEUWS
Hoe betaalt u bij de
bakker? Of in een
restaurant? Uit onderzoek blijkt dat meer
dan de helft van de
Nederlanders nog
regelmatig met
contant geld betaalt.
Misschien omdat u
denkt dat het prettiger
is voor de ondernemer.
Maar is dat wel zo? De
meeste ondernemers
hebben namelijk
liever pinbetalingen.
Pinnen is dus niet
alleen handig voor u,
maar ook handig en
veilig voor bijvoorbeeld uw bakker. Als
u pint, heeft u altijd
het gepaste bedrag
op zak. Dat kan ook
voor kleine bedragen
erg nuttig zijn
Kortom: Pinnen?
Ja, graag.

IBAN en SEPA: Wat verandert er voor
uw vereniging of stichting?
Door de komst van IBAN en SEPA is het huidige incassocontract van uw
vereniging of stichting na 1 februari 2014 niet meer geldig. Daarom dient
het incassocontract omgezet te worden. Op maandag 3 en dinsdag 4 juni
organiseerden wij een bijeenkomst voor verenigingen en stichtingen.

T

ijdens deze bijeenkomst praatten onze Specialisten Financiële
Logistiek verenigingen en stichtingen bij over welke veranderingen
IBAN en SEPA met zich mee brengen.

Bent u op de hoogte van de veranderingen?
Iedereen gaat over op IBAN en SEPA. Elke rekeninghouder in Nederland krijgt
hiermee te maken. Uw huidige rekeningnummer wordt omgezet in een
internationaal rekeningnummer: IBAN. Rabobank helpt u graag verder met de
overgang op IBAN. Wilt u weten hoe uw IBAN wordt opgebouwd?
Bekijk op www.rabobank.nl/IBAN de informatiefilm.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Particulieren klanten kunnen dit doen via
077 389 84 00 of particulieren@horstvenray.rabobank.nl. Bent u zakelijke klant?
Bel dan naar 077 389 85 00 of mail naar bedrijven@horstvenray.rabobank.nl

Ook in 2013 steun voor goede initiatieven

M

aatschappelijk betrokken bank
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het
verwezenlijken van ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of
dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. De voormalige Rabobanken Maashorst en Venray deden dit al via een coöperatiefonds.
Door de fusie ontstaat in 2013 een nieuw coöperatiefonds: Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray!
Ook in 2013 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een
prijskaartje. In zulke gevallen kan het coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst bieden.
Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds?
Tot en met 27 september worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd een projectaanvraag
voor het coöperatiefonds in te dienen. De beoordeling vindt plaats in de maand november.
In december wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

COÖPERATIEFONDS
RABOBANK
HORST VENRAY
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met
de afdeling Communicatie
van Rabobank Horst Venray
via 077 389 84 25 of kijk voor
meer informatie op
www.rabobank.nl/horstvenray

KORT NIEUWS
Op 22 februari was
het 25 jaar geleden
dat Bas van Treek
in dienst trad bij de
Rabobank Groep.
Bas is werkzaam als
Specialist Verzekeren.
Zijn vrouw
Gerry van Treek is op
1 juli ook 25 jaar in
dienst bij de
Rabobank Groep.
Gerry is werkzaam als
Specialist Financiële
Logistiek. Rabobank
Horst Venray feliciteren
Bas en Gerry van
harte met hun
25-jarig jubileum!

