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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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Asbest in De Berkel
Omdat in zwembad De Berkel in Horst asbest is
aangetroffen, is het zwembad donderdagavond uit
voorzorg gesloten. De asbest werd aangetroffen in de
machinekamer van het zwembad. Volgens gemeente
Horst aan de Maas hebben gebruikers van het bad geen
risico gelopen.
Bij voorbereidende werkzaamheden voor een gepland
onderhoud in de machinekamer van het zwembad werd

woensdagmiddag vermoedelijk asbest
aangetroffen in een plafond. Nader
onderzoek wees donderdag uit dat het
inderdaad om asbest ging. ”We hebben
daarop besloten het gehele zwembad
uit voorzorg te sluiten”, zegt burgemeester Kees van Rooij. Volgens hem
hebben gebruikers van het bad geen

risico gelopen. Dit bevestigt ook Henk
Jans van de GGD. ”De machinekamer
staat namelijk niet in open verbinding
met het zwembad.” Onduidelijk is nog
hoeveel asbest zich in het plafond, dat
stamt uit 1970, bevindt en of er op
meerdere plekken asbest aanwezig is.
Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Vertraging bouw jeugdhuis Hegelsom
Aannemer HKM Realisatie heeft haar faillissement aangevraagd. De aannemer is verantwoordelijk voor de ‘vernieuwbouw’ van het jeugdhuis in
Hegelsom. Volgens Rob Geurts, voorzitter van Stichting Jeugdhuis Hegelsom, loopt de bouw hierdoor vertraging op.
In januari startte hoofdaannemer
HKM met de bouw van het jeugdhuis
in Hegelsom. De verwachte oplevering
was toen 12 juli. Deze datum zal nu
echter niet gehaald worden, aldus Rob
Geurts. “We waren op de hoogte van
de aanvraag van het faillissement.
Vorige week hadden we spoedoverleg
met de stichting. Nu is het afwachten
wat de curator beslist. Die kan pas na
de verklaring van faillissement aan
de slag. Hopelijk krijgen we op korte
termijn duidelijkheid.” Het bouwbe-

drijf HKM uit Escharen heeft vrijdag 7
juni voor twee van haar drie bedrijfstakken, HKM Realisatie en HKM Materiaal,
faillissement aangevraagd. HKM
Realisatie was verantwoordelijk voor de
‘vernieuwbouw’ van het jeugdhuis. Tot
de curator beslist wat er gebeurt, ligt
de bouw stil. “Volgens mij zijn er twee
opties. Of de curator zegt dat de bouw
vergevorderd is en dat een andere tak
van HKM het af moet maken of hij zegt
dat het contract ontbonden wordt en
dat we het verder zelf mogen aanpak-

ken. Dat laatste is misschien nog wel
het gunstigst. Wij gaan het liefst met de
onderaannemers verder.”

Geen financiële
gevolgen
Behalve een vertraagde oplevering,
lijdt de stichting weinig schade. “We
zullen nu wat later moeten opleveren,
maar het faillissement heeft gelukkig
geen financiële gevolgen”, zegt Geurts.
“We waren al zaken met onderaanne-

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg
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Melderslo
proeft
muzikale
noten en
alt bier

pagina

Lekker m

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

Horst aan de Maas in beeld: Aan resident Jan P.K. van Eechoud pagina 04

pagina

A-Z B

mers aan het overnemen.” Wanneer
het gebouw klaar kan zijn, is nog
onduidelijk. Maar één ding stelt Geurts
zeker: “We hadden beloofd dat het terrein tijdens de kermis leeg is. Dat zou
net haalbaar moeten zijn. De kermis
gaat hoe dan ook door.” Het jeugdhuis
in Hegelsom wordt verbouwd tot een
multifunctioneel centrum dat onderdak
gaat bieden aan Jong Nederland
en OJC Phoenix. Ook de naschoolse
opvang en een huiswerkklas kunnen
er uiteindelijk terecht.

Het zwembad zou sowieso over
enkele weken gesloten worden in
verband met werkzaamheden aan de
technische installatie. De verwachting is
dat het bad eind juli weer opengaat.

Verenigingen moeten
uitwijken
De sluiting van het zwembad betekent dat enkele verenigingen tijdelijk uit
moeten wijken naar een andere locatie,
zoals zwemclub HZPC en OSV Quintus.
“Voor HZPC is dit niet echt prettig”,
laat Marièlle Martens namens de club
weten. “Voor de afdeling opleidingen,
waterpolo, g-zwemmen, trimzwemmen
en masterzwemmen betekent het dat
we eerder stoppen met het seizoen.
Voor de afdeling synchroonzwemmen
en wedstrijdzwemmen zullen we naar
een ander bad moeten uitwijken. We
hebben met beide afdelingen namelijk nog Limburgse en Nederlandse
Kampioenschappen voor de deur. Op dit
moment hebben we een aantal opties
open staan waar we zelf achteraan zijn
gegaan. Dit ziet er gelukkig wel goed
uit. We zouden nu al geholpen zijn wanneer we drie weken in een ander bad
zouden kunnen zwemmen.”
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Zwerfvuil tentoongesteld
Het leek bijna kunst, zoveel werk er was gestoken in het hangen van afval in de afrastering naast het fietspad aan de Horsterweg in Broekhuizen. Niets
is minder waar, aldus een woordvoerder van de gemeente. Staatsbosbeheer is op de hoogte gesteld van de vervuiling.

Een dorsmachine verloor
donderdag 6 juni een onderdeel
toen deze over de Raadhuisstraat
in het centrum van Sevenum reed.
Door het losspringen van de
tankdop, verloor de machine zo’n
70 liter olie, die op het wegdek
terechtkwam.
De olievlek leidde tijdelijk tot
een gladde boel, maar de brandweer
was snel ter plaatse om het wegdek
te reinigen. Getuigen zagen een fietser uitglijden, maar deze is zonder
verdere verwondingen door kunnen
fietsen. De politie heeft het verkeer
tijdelijk om de vlek heengeleid. De
situatie is inmiddels opgelost en het
wegdek is weer schoon.

Blikken, chipszakken, plastic flessen en melkpakken ontsierden het
natuurgebied in het Schuitwater. “Als
we zoiets te weten komen, dan ruimen
we het normaal gesproken zo snel
mogelijk op”, vertelde de gemeentewoordvoerder. “Het is zeker geen
kunstwerk.” In dit geval is het perceel
echter in bezit van Staatsbosbeheer.
“Als grondeigenaar ben je helaas
verantwoordelijk voor het afval dat op
je grond ligt. In dit geval is het raster
van ons en de grond die er achterligt
ook. De berm is van de gemeente”,

Bijlagen

Babbeltrucs
gebruikt

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Aardbeienland
flyer
Boerenbond Sevenum
en Swolgen
flyer

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

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Olie gemorst
in Sevenum

stelt Andy Liebrand, boswachter bij
Staatsbosbeheer in Horst. “Wij gaan dit
laten opruimen. Voor deze klus gaan
wij bij Stichting Dichterbij mensen vragen. De cliënten van Dichterbij maken
samen met hun begeleider al onze
prullenbakken leeg en zorgen dat de
parkeer- en picknickplaatsen er netjes
bij liggen.” Staatsbosbeheer geeft wel
aan dat het afval waarschijnlijk niet op
korte termijn wordt opgeruimd. “Ons
beperkt aantal vaste medewerkers
komt in ieder geval zelf niet toe aan
het opruimen van dit afval.”
De oplossing zien zowel gemeente
als Staatsbosbeheer niet in prullenbakken of blikvangers “Die staan nog op
een aantal plekken door de gemeente,

maar daar wordt veel meer dan blik
gedumpt, dus de kans is klein dat die
langs het fietspad komen te staan”,
aldus de gemeentewoordvoerder.
Andy Liebrand is het hiermee eens:
“Onze ervaring is dat als je dat soort
afvalvangers plaatst er veel afval
rondom heen komt te liggen en
mensen er zelfs hun huisafval bij gaan
zetten. Dat vergroot het probleem
alleen maar. Vandaar ook dat wij in het
verleden bijna alle prullenbakken uit
onze natuurgebieden hebben gehaald.
Wij gaan er nu van uit dat als bezoekers eten of drinken mee het terrein in
nemen ze het afval ook weer in hun tas
mee terugnemen. Dat werkt gelukkig
perfect, want diep in onze terreinen

komen wij gelukkig maar weinig zwerfafval tegen.”

Visitekaartje
“Als inwoners zien dat ergens afval
gedumpt is, dan horen we dat altijd
graag. Dan kunnen we het opruimen”,
zegt de woordvoerder. “Onze natuur
blijft toch een visitekaartje voor de
gemeente.” Liebrand vermoedt dat de
‘kunst’ werd gemaakt door “Iemand die
zich ergert aan het zwerfafval en hier
een signaal wil afgeven aan ons allemaal of de maatschappij. Die persoon
doet dit door het rondzwervende afval
langs de Horsterweg op te rapen en in
het raster te steken zodat het probleem
zichtbaar wordt.”

In de centra van Horst en
Sevenum zijn woensdag 5 juni
twee vrouwen van buitenlandse
afkomst gesignaleerd die het
winkelend publiek met een
babbeltruc probeerden te bestelen.
Hoewel de politie geen strafbaar
feit heeft kunnen constateren,
waarschuwen ze wel voor de manier
van werken. Politie Horst deed
woensdagmiddag een oproep om
uit te kijken naar twee vrouwen van
ongeveer 1.60 meter met donker
haar in een knot. Deze vrouwen
zouden handtekeningen verzamelen
of collecteren voor een goed doel,
maar in werkelijkheid diefstal plegen. “Trap er niet in, werk hier niet
aan mee”, aldus een woordvoerder
van de politie.

Schaap verdronken

3

Uit een weiland aan de Kronenbergweg in Kronenberg is in de nacht van
vrijdag 7 op zaterdag 8 juni een schaap gehaald. Dit schaap werd teruggevonden in visvijver ‘Camps Koël’, waar het beest was verdronken.
De politie gaat uit van een moedwillige daad.
Een woordvoerder van politie Horst
noemt het voorval “misselijkmakend.”
Nadat de eigenaar van het schaap
aangifte had gedaan, is de politie ter
plaatse gaan kijken. “Hierdoor hebben
we uit kunnen sluiten dat het een
ongeluk zou kunnen zijn. Er staat zowel
om de wei die tegenover de visvijver
ligt, als om de visvijvers zelf een
omheining. In de omheining bij de
visvijver zitten wildpoorten, die een
schaap niet zomaar open krijgt. Ook zijn
nergens plukken wol gevonden.

Daarnaast loopt de visvijver geleidelijk
aan dieper af, dus een schaap zou daar
rustig uit kunnen lopen, mocht het te
water zijn geraakt.”
De visvijver ligt op de hoek van de
Kronenbergweg en het Bedelaarspad.
Het voorval moet volgens de politie
tussen vrijdagavond 19.00 uur en
zaterdagochtend hebben plaatsgevonden. Wie iets gezien heeft of
meer weet over het voorval, wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44.

Frontale botsing
Sevenum
Twee personenauto’s botsten zaterdagavond 8 juni rond 23.15 uur
frontaal op elkaar op de Steeg in Sevenum. De hulpdiensten waren snel ter
plaatse. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
Brandweer en ambulances waren
na het ongeval snel aanwezig. Van de
twee slachtoffers is nog niet bekend
met welke verwondingen zij naar het
ziekenhuis zijn gebracht of hoe hun

toestand nu is. De politie heeft de
weg tot in de nacht afgesloten voor
technisch onderzoek. Hoe het ongeluk
heeft kunnen gebeuren, is nog niet
duidelijk.

Sportieve cadeaubon
voor jongeren
Uitgebreide
pedicurebehandeling
of manicure
Aroma voetreflex
massage

€55,60

€25,00
€55,00

€25,00
€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Melderslo proeft muzikale
noten en alt bier
Museum De Locht in Melderslo stond zondag 9 juni in het teken van alt bier en muziek. Nederlanders, Belgen en
Duitsers woonden de officiële Nederlandse opening van het Euregionaal project Al’t Bier bij. Burgemeester Van
Rooij: “Vandaag is Melderslo hoofdstad van de smaak en onze streek.”

Voor Pa,

aardbeienvlaai
HORST • GRUBBENVORST

Het Euregionaal project Al’t Bier
werd officieel geopend in het Duitse
Neuss. Daarna was het de beurt
aan Melderslo om het project op
Nederlandse bodem te openen. Het Al’t
Bier project is bedoeld om de speciaal
bieren, ook wel alt bieren genoemd,
te promoten in de regio. Hoewel Horst
aan de Maas weinig brouwers van alt
bier kent, werd het project wel in onze
streek op z’n Nederlands geopend met
Grand Prestige.
Met veel belangstelling van
genodigden opende de burgemeester
van Horst aan de Maas, Kees van Rooij,
deze speciale gelegenheid door een
toren met bierblikjes om te gooien.
“Laat die ballen maar komen”, sprak

hij het publiek luchtig toe. Uiteindelijk
gooide hij niet veel blikjes om, maar
dat mocht de pret niet drukken. De
mannen van muzikaal duo Um & Um
stonden al klaar om er een groot feest
van te maken.
Henk Kemperman, directeur van
De Locht: “We doen dit allemaal in
het kader van de regio van de smaak.
Zie het als een promotie van onze
streekproducten”, vertelt hij. Waar het
dikwijls in De Locht over asperges of
champignons gaat, ging het nu om
alt bier. Een streekproduct dat vooral
vroeger veel werd gedronken. “Over
de grens in Duitsland is alt bier veel
populairder dan bij ons. Dat verandert
nu”, stelt Kemperman.

Later in de middag kwam er een
professioneel blaaskapel uit Lottum en
werd er muziek gemaakt door kinderen
op zelfgemaakte instrumenten. Resi
Coumans praatte de hele manifestatie aan een met de nodige dosis
humor. Op zolder van de hoeve van
het museum konden gasten een kijkje
nemen bij de tentoonstelling over de
gebruiken in deze regio en in het bijzonder over de gebruiken met alt bier.
Het Al’t Bier project loopt nog tot
oktober. Gedurende de komende maanden organiseert De Locht op zondagen
speciale activiteiten die te maken hebben met het brouwen van (alt) bier.
Voor meer informatie over de
activiteiten kijk op www.delocht.nl

Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie

Guus
“Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet en ben ondertussen 5½ kilo
kwijt en voel mij wel 10 jaar jonger! De afgelopen 5 weken diverse lessen
gevolgd bij mijn beperkte tijd. Mijn conditie is bijna super te noemen!
De wil om gezonder te leven en te eten is aanwezig! Ik vind alle lessen
goed te doen, ook mijn kracht-oefeningen voor in de zaal. Voor mij is het
Anco Lifestyle concept dé gezonde manier om snel in topvorm te komen.”

Beleef ’t zelf en de zorgverzekering betaalt ook nog mee!

Haal in de
zomervakantie toch
nog je zwemdiploma!
Dat kan bij Laco Sportcentrum Venray!
In 10 stappen naar het ABC diploma. I.v.m. de tijdelijke sluiting
van gemeente zwembad De Berkel, bieden wij alle zwemmers
van Horst aan de Maas de mogelijkheid om gedurende de
sluiting gewoon door te kunnen zwemmen.
Verder is er een gevarieerd aanbod van zwem-, fitness- en
ontspanningsactiviteiten voor alle leeftijden. Dit multifunctionele sportcentrum heeft o.a. 2 zwembaden, fitnesscentrum,
squashbanen, zeer complete sauna en Turks stoombad,
zonnebank, sportcafé, fysiotherapie, grote verscheidenheid
aan doelgroep-lessen en zeer ruime parkeergelegenheid.

Autobrand in Horst
Aan De Drink in Horst heeft zondagavond een personenauto in brand gestaan. De eigenaar
probeerde de brand te blussen met blustoestellen en emmers water. Er kwam echter nog veel rook
onder de motorkap vandaan. De gealarmeerde brandweer heeft uiteindelijk de auto afgeblust.
Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Neem voor (persoonlijk) advies of informatie contact op met
Laco Sportcentrum Venray
Kempweg 70
5801 VV Venray
telefoon 0478 - 51 28 88

www.laco.eu
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Fietsster
gewond bij
veerpont
Bij een ongeluk bij het veer op
de Dorpstraat in Grubbenvorst zijn
zaterdagmiddag 8 juni twee
fietsers ten val gekomen. Een van
hen raakte daarbij gewond.
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Horst aan de Maas in Beeld

Aan resident Jan P.K.
van Eechoud Broekhuizenvorst
11/16

Het monument Aan resident Jan P.K. van Eechoud werd op 27 mei
1961 onthuld onder toeziend oog van toenmalig staatssecretaris van
binnenlandse zaken Bot en commissaris van de koningin Houben. Het
staat op de hoek van de Jan van Eechoudstraat en de Julianastraat in
Horst. Het beeld is gemaakt door Rob Stultiëns.

Het slachtoffer is een 45-jarige
vrouw uit Venlo. Het ongeluk
gebeurde toen de vrouw en haar
partner van het veer af kwamen. Bij
het inhalen van een aantal andere
fietsers, raakten de man en vrouw in
botsing. Een traumahelikopter kwam
ter plaatse om medische hulp te
verlenen. De vrouw liep bij haar val
hoofdletsel op en is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis in
Nijmegen.

Tijdens de onthulling waren naast
Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders ook vertegenwoordigers van de
Papoea-gemeenschap in Nederland
aanwezig. Dat had alles te maken met
de reden waarom Jan van Eechoud
beroemd is geworden.
Jan Pieter Karel van Eechoud werd
in augustus 1904 in Horst geboren uit
het huwelijk tussen zuivelfabrikant
Jozef Gerard Alexander Clemens van
Eechoud en Maria Catharina Gertruda
Emonds. Na het basisonderwijs ging hij
naar het Canisius College in Nijmegen
voor zijn middelbare schoolopleiding.
Als handelsagent vertrok hij op zijn
25e naar Indië, maar al gauw bleek dat
daar zijn talenten niet lagen. Hij begon
op de politieschool in Indonesië en
werd al snel commissaris van de politie
in Batavia.

Vernielingen
Americaanseweg
Op de Americaanseweg in Horst
zijn in de nacht van donderdag
6 juni op vrijdag 7 juni meerdere
vernielingen aangericht. Getuigen
meldden vernielingen aan
brievenbussen, bloembakken en
lampen.
Volgens politie Horst hebben zij die
nacht vier meldingen gekregen van
vandalisme. Er is onder andere melding
gedaan van een vernieling in een tuin,
waarbij een trampoline en een
brievenbus beschadigd raakten.
Ook elders in de straat werd gemeld
dat een oude fiets weggenomen was.
Deze werd ruim honderd meter
verderop in de struiken teruggevonden.
De vernielingen hebben volgens de
politie rond 02.30 uur plaatsgevonden.
Getuigen kunnen zich melden bij politie
Horst via 0900 88 44.

Hij bracht NieuwGuinea in kaart
Hij trouwde in 1933 in Semarang
met Cornelia Meere. Zij kregen samen
twee zoons. Daarna kreeg Van Eechoud
het commando over de veldpolitie in
Indonesië en ging hij zich bezighouden
met expedities naar de onbekende
binnenlanden. Hij bracht met zijn etnografisch onderzoek Nieuw-Guinea meer
in kaart. Ook stelde hij een bestuurspost bij de Wisselmeren in. Hij schreef
hierover drie boeken.

Horst in de middeleeuwen

Vondst lanspunten stelt
archeoloog voor raadsel
Wat bevond zich er in de middeleeuwen op de plek die nu bekend staat als de Loevestraat in Horst? Stond er
een smederij of woonde er iemand die lid was van het schuttersgilde of in dienst van het kasteel? Het feit dat op
deze plek twee lanspunten zijn gevonden die vrijwel identiek zijn, is op zijn minst opmerkelijk, vindt archeoloog
Xavier van Dijk.
Dit nieuwsblad schreef in januari
over Ed Koster die in de tuin van
zijn huis aan de Loevestraat enkele
jaren geleden een lanspunt vond.
Archeoloog Van Dijk dateerde het
wapen tussen ongeveer 1400 en
1600.

Geschonken aan
de Oudheidkamer
Niet veel later meldde zich de
voormalige bewoner van het huis,
die in de jaren zeventig eveneens
een lanspunt vond en wel onder zijn
woning. Die werd toentertijd aan de

Oudheidkamer in Horst geschonken.
De tweede lanspunt is nog in eigendom van Koster, al hoopt het bestuur
van Museum De Kantfabriek dat zij ook
deze mag tonen in het museum. Er is
namelijk nog een derde lans, die ooit
in de buurt van kasteel Huys ter Horst
is opgegraven. Het zijn echter de twee
lanspunten op de Loevestraat die de
archeoloog voor een raadsel stellen.
Want wat bevond er zich in de middeleeuwen op deze plek? “Je moet je
voorstellen dat Horst, toen nog Berkel
geheten, veel kleiner was. Het gebied
wat nu de Loevestraat is, was toen de
rand van het dorp. De twee lanspunten

die hier zijn gevonden, zijn vrijwel
identiek. Ze zijn allebei ongeveer
31 centimeter lang, terwijl de lanspunt die bij het kasteel gevonden is,
een stuk groter is, wel 48 centimeter.”

Het blijft
speculeren
”Het is wel opmerkelijk dat er
twee punten op deze plek zijn gevonden. Misschien was hier toentertijd
een smidse, al is het vreemd dat de
punten intact gevonden zijn, of was
hier de schutterij gevestigd. Het blijft
natuurlijk speculeren.”

Hoewel hij nooit officieel tot
resident benoemd is, voerde Van
Eechoud het burgerlijk en militair
gezag op Nieuw-Guinea. Hij maakte
zich sterk voor een eigen
ontwikkeling van het eiland. In
1949 bleef Nieuw-Guinea inderdaad
buiten de soevereiniteitsoverdracht
aan Indonesië. Van Eechoud
rekende er nu op daar de eerste
gouverneur te worden. Hij was erg
teleurgesteld toen hij die functie
uiteindelijk toch niet toegewezen
kreeg. Redenen die hiervoor
genoemd werden waren zijn gebrek
aan een academische opleiding en
zijn ietwat autoritaire karakter.
De Papoea’s noemden
Jan van Eechoud liefkozend ‘Bapa
Papoea’, dat vader van de Papoea’s
betekent. Uiteindelijk werd hij echt
nooit tot gouverneur benoemd
en keerde hij teleurgesteld terug
naar Nederland, waar hij voor
tijdschriften en kranten ging
schrijven over het land. In 1958
ging hij voor het schrijven van
een boek en het maken van
reportages op reis, maar werd
tijdens die reis zieker en zieker.
Hij overleed op 7 september 1958
in het Ifarziekenhuis in Hollandia in
Nieuw-Guinea.
Bron: onder andere Oud Horst in het
Nieuws en Nationaal Archief
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Landen op vliegveld Broekhuizen
Weinig mensen kunnen zeggen dat ze even op en neer vliegen naar Mallorca of een middagje boven Schotland
gaan zweven. Voor André van de Weegh uit Broekhuizen is het de normaalste zaak van de wereld. Althans, virtueel.

hij lachend. De straaljager wordt later
ingeruild voor de zweefvlieger die hij
nu heeft staan.
“Het is heel verslavend. Ik heb
de hele wereld in mijn simulator
zitten, maar het liefst land ik hier in
Broekhuizen, achter de kassen.” En
wat vindt zijn partner ervan dat hij

soms urenlang in zijn cockpit zit? “Die
is al lang blij dat ik geen echte stunts
meer uithaal. Ze is al vier keer naar de
intensive care gemoeten, dat is meer
dan genoeg. En als het eten klaar is en
het duurt te lang voordat ik beneden
ben, dan komt ze gewoon naar boven
en trekt ze de stekker eruit.”
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www.whbestratingen.nl
“Je hebt op internet zelfs clubs van
mensen die luchtverkeersleiding naspelen”, legt de piloot uit Broekhuizen uit.
“Als je bijvoorbeeld naar Mallorca wilt
vliegen, taxiën zij je op Schiphol naar
de juiste landingsbaan en begeleiden
ze je op de hele vlucht. Verlaat je het
Nederlandse luchtruim, dan neemt
iemand in Luxemburg het weer over.”

Zelfgemaakte parachute
Als je zo graag wilt vliegen, waarom
haal je dan niet je vliegbrevet, zou je
denken. “Het brevet halen kost alleen
al 18.000 euro. Bovendien moet je nog
een bepaald aantal vlieguren maken,
waardoor het bijna niet te betalen is.”
Het is niet dat Van de Weegh niet heeft
geprobeerd om zelf de lucht in te gaan.
Toen hij een jaar of zestien was, moest
en zou hij gaan vliegen. De eerste
poging was met een zelfgebouwde

heteluchtballon van landbouwplastic. Later probeerde hij het met een
zelfgemaakte parachute, waarbij Van de
Weegh zich door een auto in de lucht
liet trekken. Het lukte en Van de Weegh
vloog honderd meter door de lucht. “Ik
voelde me net als de gebroeders Wright
zich moeten hebben gevoeld toen zij de
eerste vlucht ooit maakten.”
Er volgen nog veel meer ’vluchten’ en ook parachutesprongen uit het
vliegtuig. Totdat het een keer fout gaat
en Van de Weegh op de intensive care
belandt met vier gebroken wervels.
“Toen heb ik besloten om te stoppen met springen, maar ik miste het
enorm.” Om dat gemis een beetje te
verzachten, besluit Van de Weegh om
zijn eigen vliegsimulator te bouwen.
Eerst komt er een cockpit van een F16,
met schietstoel. “Nee, die werkte niet.
Dat werd wat lastig hier binnen”, zegt

Beeld Beatrixpark vernield
Buurtbewoners van de Beatrixstraat in Horst knapten enkele jaren geleden het plantsoen in hun straat op en
maakten er een mooie speelplek van, het Beatrixpark. Kroon op het werk zou een beeld worden, dat samen met de
buurt werd gemaakt. Vandalen hebben het echter vernield.
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Het is een vreemd gezicht: op
de zolder van André van de Weegh
staat een cockpit van een zweefvliegtuig, compleet met metertjes, tellers,
hendels en pedalen. Samen met een
computer, beamer en projectiescherm
vormen ze een heuse vliegsimulator.
“Er zijn tijden dat ik gemiddeld wel
dertig uur per week in de cockpit zit”,
vertelt Van de Weegh. Tijdens die
vlieguren gaat hij de hele wereld over.
De realistische beelden op het scherm,
maar vooral al die tellertjes, hendels en
knoppen, maken dat net lijkt of hij in
een echt vliegtuig zit.
Over de hele wereld zijn er duizenden mensen zoals André van de
Weegh. Op internet zijn hele gemeenschappen die elkaar helpen met het
bouwen van eigen cockpits of tips
uitwisselen over hoe de simulator nog
realistischer kan worden gemaakt.

Campagneweg 21, 5964 PH Meterik Tel: 06 - 28 33 01 13 info@whbestratingen.nl

tot

*

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

LEKKER

Lei Brouwers wijst een van de plekken aan waar het mozaïek is verdwenen
Het was bewoner Lei Brouwers die
afgelopen maandag constateerde dat
er iets mis was met het kunstwerk.
Sinds een week wordt het beeld,
gemaakt van beton, door de
buurtbewoners van mozaïeksteentjes
voorzien. Maandagmorgen, toen Lei
weer aan het kunstwerk wilde gaan

werken, bleek dat er op diverse
plekken steentjes met, waarschijnlijk,
een hamer van het kunstwerk af
waren gebroken. Doordat het beeld
afgeschermd is met een tunneltent kon
degene die het vernield heeft redelijk
ongestoord zijn gang gaan. Kunstenares
Jacqueline Hanssen, die het project

begeleidt, is erg teleurgesteld. “Het is
heel jammer dat een beeld waar de
hele buurt aan heeft gewerkt, zomaar
wordt vernield. We hebben intussen
aangifte gedaan bij de politie. Wat
de schade precies is, is nu nog niet te
zeggen. Maar het is naar mijn mening
vooral emotionele schade.”

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

Wij willen u bedanken voor uw hartelijk medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw, mam en schoonmoeder

Til Gooren-Jacobs

Wat wil een mens nog meer...

Thuis geboren
op 5 juni 2013

Sep

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij op deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij van u mochten ontvangen.

Kanjer van
Ruben & Jenny Vullings
en broertje van Jur

Jan, John en Miranda

Rector Mulderstraat 16
5962 AH Melderslo

Grubbenvorst, juni 2013

Geboren

Geboren

7 juni 2013
Dochter en zusje van
Jeroen, Linda en Mees
Bouten-Sleegers
Achter de Pastorie 37
5962 BB Melderslo

4 juni 2013
Zoon van
Pim en Miranda
Gubbels-van der Burgt
Ericaplein 10
5971 GC Grubbenvorst

Geboren

Geboren

Thijsje

Cas

Toon Klaassen 16 juni 2012
Als bij donderslag verdween jij uit ons leven,
een jaar zonder jou,
en nog altijd zijn er de sporen van jouw leven.
Gedachten en gevoelens, de mooie herinneringen zijn gebleven,
maar het valt niet mee…
...om zonder jou, mijn maatje Toën, pap en opa snor
verder te leven…
Alleenstaande man zoekt kamer
in Horst e.o. Tel. 06 26 19 79 66.
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)
Gevonden fietssleutel op Kogelstraat
in Hegelsom. Tel. 077 398 70 12.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Te koop pioenrozen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Het stiltehuis Massage, ontspanning,
gezondheid en welzijn.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Zorg goed voor jezelf.
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
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
Verloren aan de kassa bij Kruidvat in
Horst op 5 juni om 12.12 uur een biljet
van 50 euro. Opgenomen met camera
in winkel. Wil de eerlijke vinder deze
terugbezorgen op Nieuwstraat 38 in
Horst. B.v.d.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte aan huis!
Schuifwandkasten Op Maat Sevenum.
Info tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
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.
Verloren bril (in blauwe brillendoos
Specsavers) van Cruysberg Tienray
naar Doolgaardstraat in Horst.
Jan Nefkens, 06 10 30 48 67.

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.
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.
Hortensia Aanbieding!
Div. srt. 3 voor € 10,00,
10 voor €27,50
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Buddleja, bodembedekkers,
div. heesters (op stam).
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

5 juni 2013
Zoon van Johan & Joyce
Kleuskens-Kersten
Broertje van Stijn
Van Merwijckstraat 6
5961 SB Horst

Sef en Diet Theeuwen-Vullings
60 jaar getrouwd. Wij willen ze daar mee feliciteren.
Gertie en Leo Bukkems
Johnny en Angelique, Maximiliaan
Remco
Jurgen en Joelle
www.taoistische-academie.nl
Voorkomen van stressgerelateerde en
ouderdomsziektes en –klachten.

www.briensveld.nl

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

Te koop: 1.66 Ha tuinbouwgrond
en schuur van 21 x 7,5 m.
Tel 077 398 45 22

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

Zaterdag 22 juni van 10.00 tot 14.00 uur
garage-verkoop wegens verhuizing.
Meubels, schilderijen, glaswerk, etc.
Loevestraat 28 Horst.
‘t Winkeltje, Herstraat 44 heeft o.a.
geweldige vintage zomerkleding:
profiteer nu van onze super actie:
3 halen=2 betalen op alle kleding.
Meer geld overhouden voor de
vakantie? = shoppen bij ’t Winkeltje.
Pasfoto’s direct klaar!
Maandags t/m zondags, ‘s middags
en ‘s avonds van 13-21 uur bij
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Parkeren voor de deur. Voor officiële
pasfoto’s, maar ook voor profielfoto’s
voor o.a. facebook e.d.

Kinderdagverblijf

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

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tupperware inloopdag
op donderdag 4 juli van 10.00 - 18.00
uur bij De leste Geulde, Noordsingel 75
Horst. Demonstratrice Garda Brouwers
06 23 05 79 43.
Ateliers Valise en De Stal.
Creatieve workshops voor groepen
vanaf 6 tot 40 personen in sfeervolle
ateliers. Kosten vanaf € 12.50 tot
€ 27.50 inclusief materialen, koffie
en fris. Info www.valise.nl
www.atelier-destal.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Nina

7 juni 2013
Dochter van
Roy Camps en
Linda Lenssen
Jan van Swolgenstraat 3
5866 AS Swolgen

Op 16 juni 2013 zijn mijn (schoon)ouders, onze grootouders
en mijn overgrootouders

Dag en nacht bereikbaar

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

Jip

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

www.theoarts.com

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Vaders in het zonnetje
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Voormalig burgemeester

‘We begrijpen elkaar altijd, Romé Fasol
ook zonder woorden’
erelid CDA
Het is weer bijna Vaderdag. Met Vaderdag is het tijd om vaders even extra in het zonnetje te zetten. Dat kan met
een cadeautje, een gedichtje of een leuke avond gezelligheid met de hele familie, maar ook in HALLO staat deze
week een aantal vaders in het zonnetje.

Jikke Straten
Leeftijd
12 jaar
Woonplaats Grubbenvorst

Daan de Vries
Leeftijd
4 jaar
Woonplaats Horst

Sandy Timmermans
Leeftijd
25 jaar
Woonplaats Grubbenvorst

“Ik heb een hele leuke en lieve
vader. Hij helpt mij met veel dingen,
zoals het verkopen van aardbeien voor
Volleybalvereniging Aspargos. Dat
vind ik echt superlief. Ik hoop dat hij
nog heel lang mijn papa mag blijven,
want ik kan niet zonder hem. Door
een cadeautje te kopen, wil ik hem op
Vaderdag laten zien hoe lief ik hem
vind.”

“Ik wil later net zo cool als papa
worden. Hij is politieman en dat wil ik
ook zijn. Dat lijkt me heel leuk, want
papa is een lieve politieman en vangt
boeven. Ook doe ik vaak spelletjes
met papa. Het Betoverde Doolhof vind
ik het allerleukste om met hem te
doen. Op de trampoline gek doen en
aardbeien snoepen doen we ook vaak.
Dat hij zoveel met mij doet, maakt mijn
papa de liefste.”

“Ik lijk op mijn vader. In mijn doen
en laten en qua uiterlijk. We begrijpen
elkaar altijd, zonder woorden te hoeven
gebruiken. Ik hoef maar te bellen en
hij staat voor me klaar. Ik hoop dat hij
gelukkig mag blijven en dat hij nog
vaak langskomt om een biertje bij mij
te drinken. Ook wil ik mijn schoonvader
in het zonnetje zetten, want hij is als
een tweede vader voor mij. Hij hoort er
ook echt bij. Aan hem heb ik heel veel.
Echte schatten.”

Tijdens de ledenvergadering van CDA op maandag 10 juni werd Romé
Fasol benoemd tot erelid van CDA Horst aan de Maas. Voorzitter Willy
Valckx stond stil bij de verdiensten die Romé Fasol voor het CDA en haar
voorgangster de KVP heeft geleverd.

Fasol is ruim 47 jaar lid van het
CDA. Als raadslid in de gemeente
Valkenswaard werd hij al snel
benoemd tot wethouder. Niet lang
daarna volgde zijn benoeming als
burgemeester in het Brabantse
Nistelrode. Dit burgemeestersambt
wisselde hij vervolgens in voor dat
van burgemeester in de voormalige
gemeente Horst.

Bekend om zijn
manier van werken
Als burgemeester stond hij
bekend om zijn manier van werken,
praten en leven en bovenal het
maken van verbinding met mensen. Bij de fusie van gemeenten
Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
tot nieuwe gemeente Horst aan de
Sam Walter
Leeftijd
11 jaar
Woonplaats Sevenum

Hidde Bours
Leeftijd
7 jaar
Woonplaats Grubbenvorst

Tycho Reijnders
Leeftijd
12 jaar
Woonplaats Tienray

“Ik houd heel veel van mijn papa.
Hij doet veel voor ons. Mijn lieve
papa is vaak bezorgd, maar dan zeg ik
altijd: maak je geen zorgen, het komt
allemaal wel goed. Voor Vaderdag
heb ik een leuk cadeautje voor hem
gekocht. Het is iets voor zijn grootste
hobby. Hopelijk vindt hij het leuk. Zo
wil ik laten zien hoe belangrijk hij voor
mij is.”

“Mijn papa is de allerliefste papa
van de hele wereld. Hij doet veel
dingen voor mij. Ook gaan we vaak
samen voetballen, dat vind ik keileuk.
Ik hoop dat mijn papa de liefste blijft,
voor altijd!”

“Ik hoop dat mijn vader een leuke
Vaderdag heeft. Hij is de liefste van de
wereld en ik houd heel veel van hem.
Hij brengt me altijd overal naartoe en
hij doet veel voor me. Dat vind ik heel
tof. Ook vind ik het leuk om samen
dingen met hem te doen, zoals stoepen
schoonmaken, boodschappen doen in
Horst en fietsen. Dat is leuk om met
papa te doen. Zonder hem kan ik echt
niet leven.”

Inbraken bij Maasdal
Restaurant het Maasdal in Horst is afgelopen weken twee keer het doelwit geweest van inbraken. Op zondag
19 mei werd een deur opengebroken. Ruim een week later werd een ruit ingegooid.
Volgens politie Horst zijn tijdens de
inbraken een kassalade en een kluis
met geld weggenomen. Politie Horst

heeft ter plaatse technisch onderzoek
verricht. Het onderzoek naar de daders
van de inbraken loopt nog. Ook is nog

niet duidelijk of het tweemaal dezelfde
daders betreft. Getuigen kunnen zich
melden bij de politie op 0900 88 44.

Maas, beëindigde Fasol zijn ambtelijke carrière. Tijdens de herindeling
stond Fasol als interim-voorzitter aan
de wieg van CDA Horst aan de Maas.
Romé Fasol bleef actief in
de Horster samenleving. Zijn
Peelkabouters draagt hij al bijna
30 jaar een warm hart toe. De kabouters zijn een begrip in de Horster
gemeenschap. Als dank voor deze vele
verdiensten en onder luid applaus van
de leden verleende het bestuur van
het CDA Horst aan de Maas aan Romé
Fasol het erelidmaatschap van de
CDA-afdeling. Een daartoe behorende
oorkonde en de zilveren CDA-erespeld
werden hem uitgereikt.
Na afloop bedankte Romé Fasol
het bestuur en de aanwezigen voor
het erelidmaatschap. Zijn vrouw Tilly
kreeg als dank een bos bloemen.

Drie nieuwe leden

Dorpsraad Lottum
blijft bestaan
De dorpsraad van Lottum is gered. Tijdens de dorpsraadvergadering van
woensdag 5 juni hebben zich drie nieuwe leden gemeld. Dit betekent dat de
raad niet opgeheven wordt.
De afgelopen maanden liet de
Lottumse dorpsraad diverse keren een
noodkreet horen. Vier van de zes leden
gaven aan in juni te willen stoppen.
Als er zich voor die tijd geen nieuwe
leden zouden melden, zou dat, na
13 jaar, het einde betekenen van de
dorpsraad. Op 5 juni was de, vermoedelijk, laatste dorpsraadvergadering.
Tijdens de bijeenkomst liet vertrekkend
voorzitter Rien van Dijk weten dat
er drie opties waren. Als er zich drie
nieuwe leden zouden melden, kon de

dorpsraad doorgaan. Zo niet, dan kon
er misschien met enkele leden een
werkgroep gevormd worden. Of Lottum
zou het voortaan zonder dorpsraad of
een andere vorm van volksvertegenwoordiging moeten doen.
Daarop lieten drie aanwezigen
weten dat zij lid willen worden van
de dorpsraad: Albert Ramakers, Wies
Brouwers en Nola Jansen. Zij zullen
samen met Nico Dapper en Leo van
de Laak de nieuwe dorpsraad gaan
vormen.
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Gala Dendron College Millenniumkunstwerk onthuld
Het gala van het Dendron College uit Horst trok donderdag
6 juni honderden mensen naar het centrum van het dorp. In een
lange stoet van opvallende en doodnormale voertuigen trokken
de leerlingen naar hun feestlocatie.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Voor het gemeentehuis in Horst werd woensdagmiddag een millenniumkunstwerk onthuld.
De tegel, die vlak voor de ingang van het gemeentehuis ligt, symboliseert de inzet van de gemeente
voor de millenniumdoelen. Het kunstwerk werd onthuld door wethouder Ger van Rensch en Iris Berns,
Marjolein van den Homberg en Djill Kellenaers. Zij wonnen vorig jaar, toen zij nog leerlingen van
basisschool De Kameleon in Grubbenvorst waren, de ontwerpwedstrijd voor het kunstwerk.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kamperen,
dineren en recreëren

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

NIEUW IN HORST: snuffelen en koopjes voor iedereen!
Prachtige locatie midden in Horst
Geweldig mooi en steeds wisselend assortiment
Fantastische kledingafdeling (met erg veel merkkleding)

in Limburg!

Gratis koffie of thee met cake voor alle bezoekers
Open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

Genieten
aan de Maas
Beleef een

super dagje uit
in onze binnenspeeltuin
en/of waterspeeltuin!
www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Vernieuwde kaart!
Heerlijke asperges
Genieten op ons terras

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

KOOP NU ONZE 5 RITTENKAART
EN WAS UW AUTO MET 40% KORTING
VA

G
A
D
R
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!
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WWW.VISSERSOLIE.NL

5 RITTEN WASKAART WASSTRAAT

Deelnemende stations: Esso Vissers Horst • Esso Vissers Sevenum • Esso Vissers Helden-Panningen • BP Vissers Venray * Alleen geldig voor wasprogramma ‘5’ of ‘VIP’ / Vraag naar de voorwaarden
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15 VRAGEN aan Jasper Janssen

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

Jasper Janssen
13 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan ergens in de techniek een baan heb, want ik wil later
ook graag met mijn handen en gereedschap werken. Ook hoop ik dat ik dan
een leuke vriendin heb en misschien
ook wel een eigen klusbedrijf. Nu al
help ik mijn vader altijd met klusjes in
het weekend.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat zijn?
Dan zou ik dit schooljaar naar vmbo-tk
gegaan zijn, omdat havo-vwo iets te
moeilijk is voor mij. Volgend schooljaar
ga ik alsnog naar tk, dan heb ik ook
meer techniek op school en dat vind ik
ook leuker.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou wel eens in het lichaam van een

Sponsorloop
Twister
De sponsorloop van
basisschool De Twister in Horst
was dinsdag 11 juni. Zo’n
150 kinderen renden mee voor
het goede doel. In drie groepen
werden vanaf 18.00 uur rondjes
gerend voor Hart Omhoog.
De start en finish waren aan de
voorkant van locatie groen.
Hierom was de Julianastraat
tijdelijk afgesloten.
Voor meer foto’s van
de sponsorloop, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

beroemd persoon willen kruipen. Ik
wil wel eens voelen hoe het is om al
die aandacht van heel veel mensen te
krijgen. Dan zou ik een heel groot feest
geven voor al mijn vrienden.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Dan zou ik graag een quad of een
crossmotor willen krijgen. Het lijkt me
wel gaaf om daar mee rond te kunnen
crossen. Achter onze tuin hebben we
daar ook een hele mooie plek voor.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik heb dit jaar heel veel nieuwe
vrienden leren kennen, omdat ik naar
de middelbare school ben gegaan en
ik dus in een nieuwe klas met nieuwe
kinderen zit. Luuk Segers is mijn beste
vriend geworden het afgelopen jaar.
We doen altijd leuke dingen samen.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7,3 voor Frans en daar was
ik best wel blij mee, omdat Frans een

omdat ze dat altijd met verse prei
maakt en dat vind ik heel lekker. Ze
maakt het gelukkig best wel vaak. O ja,
lasagne kan ze ook heel lekker maken.
Ik denk niet dat ze daar een geheim
ingrediënt voor gebruikt.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk nu al sinds oktober vorig jaar
iedere zondagochtend tussen de kippen
bij Van Houtum, daar moet ik eieren
oprapen. Ik werk daar samen met Niek
en ik ga daar altijd met veel plezier
naar toe. Het werk vind ik leuk om te
doen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is de carnaval in Hegelsom, want
dan kun je lekker gek doen: hossen en
springen. Ik vier het iedere dag en ben
dan elke dag in Hegelsom. Dan mag
je meestal ook tot later blijven en dan
kun je veel leuke dingen doen samen
met vrienden.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van Luuk. Hij vroeg of we
morgen van het tweede uur tot het
vijfde uur les hadden en dat klopt, dus
dat heb ik hem toen terug gestuurd.
Zon of sneeuw?
Zon, want dan is het lekker warm
en daar houd ik wel van. Dan kan
van de moeilijkste talen is op school.
ik zwemmen en barbecueën, wat ik
Normaal haal ik daar niet zo’n goede
allebei wel heel leuk vind. ’s Zomers
punten voor. Wiskunde is denk ik wel
ga ik meestal ook op vakantie, dus dat
mijn beste en ook het leukste vak dat
is leuk. Dit jaar hebben we nog geen
ik heb.
vakantie geboekt. Meestal blijven we
Stel je wint een miljoen, wat zou je
ook gewoon in Nederland. We kijken
dan doen?
vaak op het laatste moment, dan kijken
Ik zou dan een hele grote villa kopen
en in de tuin een groot zwembad laten we wanneer het mooi weer is en dan
gaan we met de caravan.
plaatsen. Ik hoop dat ik dan met mijn
Avondmens of ochtendmens?
vriendin daar woon en misschien wel
Een avondmens, omdat je ’s avonds
met mijn kinderen. Wat ik van dat
meestal met je vrienden kunt chillen.
bedrag over heb, zou ik met vrienden
In het weekend wil ik graag uitslapen,
en familie delen.
je hebt ’s ochtends ook niet zo veel te
Leukste feestje ooit?
doen. Alleen op zondag moet ik wel op
Dat was toch wel het slotconcert van
tijd staan, meestal rond acht uur, om te
Rowwen Hèze vorig jaar. Ik was daar
gaan werken.
samen met mijn vader, een vriend en
zijn vader. Dat vond ik heel leuk, vooral Stad of dorp?
toen Rowwen Hèze zelf kwam optreden Dorp, want ik woon zelf ook in het
dorp. Daar is het meestal ook lekker
in plaats van het voorprogramma.
rustig en klein, want ik houd niet zo
Wat is het lekkerste gerecht dat je
van grote, drukke steden. Hoe ik er nu
moeder kan klaar maken? Gebruikt
over denk wil ik dus liever in een dorp
ze een geheim ingrediënt?
blijven wonen.
Dat is denk ik toch wel de preischotel,

Mies
Column
Eén zwaluw
maakt nog
geen zomer
Wanneer maak je nou die
grote ommekeer? Wanneer kan
je met goed fatsoen de switch
van wintergarderobe naar
zomerkast maken? Als de zon
tevoorschijn komt en het kwik
boven het nummertje twintig
stijgt? Of doe je dat pas als de
weergoden zich bewezen
hebben en het kwik drie of vier
dagen op die plek op de
thermometer blijft staan?
De weergoden van zomer
2013, waar blijven ze? Ik heb zo
het idee dat het een enorme
moeite kost om koningin winter
van haar troon te stoten. In
gevecht zijn ze zeker: is het de
ene dag 25 graden, daalt de
volgende dag de temperatuur
weer ruim 10 graden.
Ondertussen heb ik al zo’n acht
verschillende apps op mijn
iPhone geïnstalleerd om toch een
beetje up-to-date te kunnen
blijven van alle weersverrassingen. Helaas krijg ik er
ook met deze collectie aan
weer-apps geen grip op.
Vorige week stond ik nog met
een lange broek, laarsjes en een
jas op school te balen omdat het
zo heet was en iedereen zomerse
rokjes en jurkjes droeg... Heel
fijn. Vervolgens ging ik dit
weekend weer iets te
optimistisch de deur uit. Gehuld
in het kortste broekje dat ik kon
vinden en met de gedachte
‘lekker luchtig’, ging ik richting
vriendlief. Natuurlijk niet
wetende dat het de volgende dag
zomaar zo’n 10 graden kouder
kon zijn. Dus daar stond ik de
volgende dag, ‘lekker luchtig’
met mijn meest zomerse outfit te
bibberen in de koude wind, een
lange broek had ik namelijk niet
mee. Behoorlijk ‘luchtig’
inderdaad...
De beslissing winter- of
zomergarderobe gaat me dus nog
niet zo goed af. Ik heb in ieder
geval wel kennis gemaakt met
een van de eeuwenoude
Nederlandse spreekwoorden,
wijsheid zit er dus zeker in: één
zwaluw maakt zeker nog geen
zomer, dat is me wel op
bibberende wijze duidelijk
gemaakt.
Mies
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Mandy Verberkt
wint kappersscholenwedstrijd
Mandy Verberkt uit Horst heeft de kappersscholenwedstrijd Funk Up Your
Head gewonnen. Verberkt werkt bij Praedé kappers in Horst en studeert aan
de Gilde Opleidingen Venlo. Op vrijdag 7 juni kreeg Mandy het verrassende
telefoontje dat zij de wedstrijd had gewonnen.

Crist Coppens
Diverse soorten
barbecuespiezen 4e gratis
4 gemarineerde karbonades € 5,95

Verstand van lekker eten!
www.coppens.keurslager.nl

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719

Deelnemers aan de wedstrijd
konden hun creativiteit laten zien
op een oefenhoofd. Van de creaties
werden foto’s op Facebook geplaatst.
Toen Mandy op school van de wedstrijd
hoorde ging ze meteen aan de slag.
Pas toen ze helemaal tevreden was
met het resultaat, plaatste ze de foto
op Facebook. Haar inzending werd uit
350 inzendingen als beste gekozen.

Pivot Point, een internationaal
bedrijf dat wereldwijd innovatieve en
doeltreffende educatieoplossingen
voor de kappersbranche ontwikkelt
en levert, organiseerde de wedstrijd
voor studenten in Nederland en België.
Alle studenten die met de leermiddelen
van Pivot Point werkten, mochten
deelnemen. Creativiteit stond daarbij
voorop.

Vervoersbedrijf Munckhof uit Horst is komende zomer de officiële
vervoerspartner van het Wereld Muziek Concours (WMC). Dit houdt in dat
Munckhof het vervoer van deelnemers, solisten, dirigenten en juryleden
gaat verzorgen rondom het muziekevenement in Kerkrade.

Van den Berg
Houthuizerweg 16a, 5973 RG Lottum

Bedrijf

Birgit Vorstermans
Mobiel Reisadvies
in Limburg
Eigenaar Birgit VorstermansVerrijth
Adres
Van Vlattenstraat 117
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 22 12 21 75
E-mail
birgit.vorstermans@
mobielreisadvies
inlimburg.nl
Website mobielreisadvies
inlimburg.nl
Sector
reisbureau
Start
februari 2013

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit
eenieder die voor privé of
zaken een reis wil gaan maken
en waarde hecht aan advies,
service en een goede prijs.

Sierpotten en
Munckhof WMC
bloempotten vervoerspartner
rdag open 0 01
iedere zate0
77 - 366 4
k
a
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Birgit Vorstermans
Mobiel Reisadvies
in Limburg

Activiteiten
Birgit Vorstermans Mobiel
Reisadvies in Limburg brengt
het reisbureau aan huis.
Het voorziet in professioneel
reisadvies waar en wanneer het
de klant het beste uitkomt,
ook in de avonduren en het
weekend. Naast gesprekken
thuis bij de klant kunnen de
adviezen ook via e-mail of
telefoon plaatsvinden. Het
bureau biedt een uitgebreid
reisaanbod naar bestemmingen
over de hele wereld in
samenwerking met vele
Nederlandse en Duitse
reisorganisaties. Ook stelt ze
zelf reizen samen. Altijd
afgestemd op de wensen van
de klant en met de zekerheid
van ANVR en SGR.

geldig tot en met zaterdag 15 juni 2013

077 398 37 94

Starters
in de regio

“Tijdens het WMC zijn deelnemers,
juryleden, dirigenten en solisten uit
dertig verschillende landen actief. Wij
zorgen er niet alleen voor dat zij van
de diverse vliegvelden naar Kerkrade
gebracht worden, maar ook dat zij tijdig
bij alle evenementen aanwezig zijn. We
hebben ervaring met dit soort vervoer
door eerdere projecten met een vergelijkbare vraagstelling”, aldus Tom Roefs,
directeur van Munckhof.

Het Wereld Muziek Concours
vindt dit jaar van 4 tot en met
28 juli plaats in Kerkrade en
wordt voor de zeventiende keer
georganiseerd. Deelnemers uit
dertig landen strijden om het
kampioenschap in de categorieën Mars,
Marsparade en Showwedstrijden en
Concertwedstrijden voor harmonie,
fanfare, slagwerkensembles en
brassbands.

Onderscheidend vermogen
Birgit Vorstermans Mobiel
Reisadvies in Limburg biedt
gemak, service, een goed
reisproduct en een persoonlijke
aanpak. Het vergelijkt prijzen
en aanbod van internet met het
aanbod van de touroperators en
stelt dan in overleg met de
klant het reisplan op. Het
neemt de klant hiermee uren
speurwerk uit handen. De klant
hoeft de deur niet meer uit en
bepaalt zelf waar en wanneer
de vakantieplannen besproken
worden. Daarnaast is het
prettig dat de klant met alle
reiswensen bij dezelfde
adviseur terecht kan, van
stedentrip tot rondreis, van
strandvakantie tot wintersport
en van groepsreis tot zakenreis.
Voor de mobiele service worden
geen extra kosten in rekening
gebracht. Birgit Vorstermans
Mobiel Reisadvies; onbezorgd
op reis!
Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Jan Linders Grubbenvorst

Donatie voor
Roeffen Mart

Jan Linders in Grubbenvorst heeft onder leiding van winkelmanager
Thea Bussum besloten speeltuin Roeffen Mart te adopteren als goed doel
voor het Jan Linders Fonds. Door de bijdrage kan de speeltuin in een nieuw
toestel investeren.
Met de bijdrage wil Jan Linders
haar lokale en maatschappelijke
betrokkenheid tonen. Het bestuur van
Stichting Roeffen Mart is dan ook zeer
verguld met deze samenwerking.
Vrijdag 7 juni werd Stichting
Roeffen Mart een cheque overhandigd
van 1.266 euro. Speeltuin
Roeffen Mart trekt jaarlijks zo’n

35.000 bezoekers. Sinds 1974 heeft
de verantwoordelijke stichting met
behulp van vrijwilligers de speeltuin
uitgebreid tot de huidige omvang met
48 toestellen op 74 are.
Dit werd mogelijk gemaakt
door sponsoring en giften en de
onbetaalbare uren van de vele
vrijwilligers.

Open dag kindercentrum Jippie
Wereldkampioen barista in Horst
Luigi Lupi, wereldkampioen barista in 2002, bracht op zaterdag 8 juni een bezoek aan ijssalon Passi
in Horst. Een hele middag showde de Italiaan zijn kunsten met cappuccino’s. Vol ongeloof keken het
publiek en de medewerkers van Passi toe hoe hij allerlei figuurtjes maakte bovenop de cappuccino.
Iedere keer was het weer een andere. Met een geconcentreerde blik goot hij melk in de koffie en
maakte er een konijntje van. Een andere keer werd het een beertje of allerlei sterretjes.

Ik doe mijn
boodschappen
online

Kindercentrum Jippie uit Swolgen organiseert op zaterdag 22 juni een
open dag. Deze dag vindt van 10.30 tot 14.30 uur plaats aan de Jan van
Swolgenstraat in Swolgen.
Kindercentrum Jippie biedt
kinderopvang aan voor kinderen van
0 tot 4 jaar en voor groep 1 en 2 van
de basisschool. Jippie ligt op een locatie
in het buitengebied van Swolgen. In

de groep van maximaal ien kinderen
is er alle ruimte om mogelijkheden
te ontdekken en talenten te
ontwikkelen. Leren en creativiteit gaan
zo spelenderwijs.

Trento Moda
In verband met verbouwing houden wij uitverkoop met

stapelkorting tot 50%

op de gehele collectie dameskleding, tassen
en accessoires gedurende de maand juni!
Wij zijn open op vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur
en op zaterdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur
Kloosterstraat 4 te Grubbenvorst

Vier met ons het 75-jarig bestaan!
Jubileumwedstrijd: S.V. Lottum - Team BVB
Aanvang: 19.00

Feestavond met DJ Gurde
Aanvang: 20.00

Zeskamp voor jong en oud

Opgeven: jubileumsvlottum@hotmail.com óf in de kantine
Aanvang: 10.00

Jubileumwedstrijd:
Aanvang: 16.00

Feestavond met
Aanvang: 20.00
Aa

S.V. Lottum - Oud-NEC

DJ Gurde & 30 Past 7

Jubileumbrunch

Kaarten: jubileumsvlottum@hotmail.com óf in de kantine
Aanvang: 11.00

Nagenieten tijdens een geheel verzorgde brunch!

Bestel online en haal af
ahhorst.nl
Steenstraat 11 Horst

Uitslag ballonnenwedstrijd Paardenmarkt
Jubileum-tombola
Locatie: Sportpark Oud Aast Lottum
www.svlottum.nl
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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.

Patrick Vullings
Koken met

Randy

Zeventien jaar lang had hij samen met zijn ouders een zeugenhouderij
bedrijf. Door slechte prijzen besloten ze om het bedrijf te sluiten. Daarna
maakte hij van zijn hobby zijn werk en samen met zijn broer Leon handelt
hij nu in klassieke motoren. Deze week wordt Patrick Vullings (39) uit
Grubbenvorst geplukt.

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

De loods achter de monumentale
boerderij is nu gevuld met
honderdvijftig tot tweehonderd
motorfietsen. “Mijn interesse ging al
vroeg uit naar oude auto’s en tractoren.
Ook motorfietsen heb ik altijd erg mooi
gevonden. Ik reed er zelf op en op
een gegeven moment wil je meer. Het
eerste exemplaar verkoop je en dan ga
je op zoek naar een tweede.”

Een motorblok
reviseren
Wat ooit hobbymatig met een
Engelse motorfiets van het merk
Matchless begon, is voor Patrick nu
zijn broodwinning: handel in klassieke
motoren van voor 1960. “Op verzoek
zoek ik wereldwijd naar bepaalde
modellen of merken. Ook verkoop
ik motorfietsen in opdracht van de
klant. Patrick is een echte handelaar,
het sleutelen aan een motorfiets laat
hij aan de klant over. “Een motorblok
reviseren of laswerkzaamheden doen
ze zelf. Op eigen verzoek overigens,
want dat vinden ze het leukst. Ze zijn
op zoek naar een merk, een type en
een bouwjaar. Het maakt ze vaak niet
uit of de motorfiets loopt”, zegt Patrick.

Eéncilindermodellen
uit de jaren dertig

Donut van
blauwe
bessen

De aanvragen van motorfietsen
komen uit de hele wereld. “Laatst

kreeg ik een verzoek van een man uit
Australië, die op zoek was naar een
bepaald type BSA. Het bleek dat zijn
overleden opa op eenzelfde model
had gereden. Je verkoopt motorfietsen
aan mensen die daar een speciale
band mee hebben. Ook stijgt de
vraag naar motoren uit landen waar
ze oorspronkelijk vandaan komen.
Vooral Engelse en Belgische en Duitse
motoren gaan weer terug naar de plek
waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld
Engeland had alleen al 1.400
motormerken in het verleden.”
Patrick is zelf enorm gefascineerd
door ééncilindermodellen uit de jaren
dertig. “Ik heb zelf een verzameling
motorfietsen van het merk Panther. Je
eigen motoren hebben een verhaal, bijvoorbeeld waar je ze ooit vond of hoeveel werk het was om ze weer op de
weg te krijgen. Het mooiste spul vind ik
modellen die nog nooit gerestaureerd
zijn. De eerste lak vind ik prachtig. Ik
hou van authentiek. Op een klassieker
rijden is emotie: het geluid, de reuk, de
mooie lijnen, het solide materiaal en
het idee dat je er zelf aan kunt sleutelen zonder dat iets van plastic afbreekt
zoals bij de moderne fietsen.”
De liefde voor klassieke motoren
neemt veel tijd in beslag. Veel tijd
voor andere dingen blijft er niet over.
“Maar natuurlijk heb ik wel tijd om
met vrienden bij te kletsen onder het
genot van een biertje in het centrum
van Horst.”

Benodigdheden:
· 225 gram bloem
· ½ theelepel zout
· 25 gram suiker
· 4 gram gist
· 5 centiliter melk
· 5 centiliter gepureerde
blauwe bessen
· ½ ei
· 25 gram boter
· suiker om de donuts in te
wentelen na het frituren

Bereiding:
• warm de melk op en laat deze
lauw worden. Zorg ervoor dat het
niet heter wordt dan 40°C;
• los de gist op in de melk;
• smelt de boter en meng het met
de suiker en de gepureerde
blauwe bessen;
• meng de bloem, zout en het
halve ei;
• meng dit mengsel weer met het
boter- en blauwe bessenmengsel;
• roer hier de melk en gist door;
• kneed het deeg tot het stevig is;
• laat het deeg afgedekt met een
natte handdoek een half uur rijzen
op een warme plek;
• verdeel het deeg in porties en
maak hier donuts van;
• laat het deeg nu 15 minuten rijzen;
• frituur de blauwe bessendonuts in
schone frituurolie op 180°C;
• draai de donuts halverwege het
frituren om, zodat beide kanten
mooi goudbruin worden;
• wentel de donuts na het frituren
meteen in de suiker.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Malse rund schnitzel
doorliep hij in Horst: Doolgaardschool,
de Jacob Merlo-mavo en aansluitend de
middelbare landbouwschool. “Het was
altijd mijn droom om boer te worden
en dat heb ik ook met heel veel plezier
gedaan.”

Centraal op het Witveld in
Grubbenvorst gelegen ligt een
boerderij. Daar is Patrick geboren en
getogen. “De boerderij is al drie- tot
vierhonderd jaar familiebezit en dat
zal nog wel zo blijven.” Zijn scholen

Uit eigen keuken

Koude schotel
Magere varkenspoulet

100 gram € 1,95
500 gram € 4,00
100 gram € 0,90

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Aanbieding geldig
t/m zaterdag 15 juni 2013

Alle AH Goudse
48+ kaas

190 gram in plakken
b.v. Jong 2 pakken

van € 3.48 voor € 1.74
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

opinie 13

13
06
Bespreking Poll week 22

Waak voor inbraak is een mislukking
Het anti-inbraakproject Waak voor inbraak is een mislukking, dat vindt bijna
driekwart van de stemmers op onze website. Slechts 28 procent van de stemmers is het niet eens en vindt het project om het aantal woninginbraken in de
regio terug te dringen, geslaagd.
Het programma Waak voor Inbraak loopt al sinds 2008 en is een
samenwerking tussen politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties.
Zij hielden voorlichtingsavonden, plaatsten borden in de gemeente en startten
bewustwordingscampagnes om mensen te attenderen op dingen die zij konden

doen om inbraken te vermijden. Toch bleek onlangs uit onderzoek dat het
aantal woninginbraken in deze gemeente al een aantal jaren stijgende is. Of de
stijging niet nog extremer zou zijn geweest als het project niet had gelopen, is
onduidelijk. Een groot deel van de stemmers vindt het daarom beter om met dit
project te stoppen en het geld ergens anders voor te gebruiken. De stemmers
die het wel succesvol vinden, vinden dat onder andere omdat dergelijke
projecten mensen wel bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid om
woninginbraken te voorkomen.

Gemeente reageerde te krampachtig op asbestvondst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nog geen 24 uur nadat er asbest was gevonden bij zwembad De Berkel in
Horst, werd het zwembad gesloten. Het besluit werd direct genomen, ook al werd
de asbest gevonden in een machinekamer die niet in open verbinding staat met
de hal en was er volgens een arts van de GGD nog geen gevaar voor de gezondheid. Gevolg was echter dat diverse verenigingen, waaronder de zwemclub, nu
enkele weken zonder accommodatie zitten. Het zwembad zou over enkele weken
worden gesloten voor een korte renovatie. De vraag is of gemeente Horst aan

de Maas niet te snel heeft gereageerd. Als de asbest geen gevolgen heeft voor
de gebruikers van het zwembad, was het dan nodig om de locatie al meteen te
sluiten en verenigingen voor een probleem te stellen?
Aan de andere kant kan een gemeente natuurlijk geen risico’s nemen als het
om de gezondheid van de mensen gaat. Wat als er uiteindelijk toch meer asbest
wordt gevonden? Dan is het juist goed dat er meteen maatregelen zijn genomen.
De gemeente reageerde te krampachtig op asbestvondst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Kinderen met en zonder beperking sporten probleemloos samen > eens 43% oneens 57%

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Verse blauwe bessen!

Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van

Vanaf heden weer verkrijgbaar in onze
gekoelde verkoopautomaat.

het onroerend goed, letterlijk

Voor kadopakketten en blauwe bessenprodukten
is onze winkel geopend:
Vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Het werkgebied betreft

en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Schrijnwerkers Blueberries B.V.
Horsterweg 86, Grubbenvorst

Tuin bestraten?

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

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

MELDERSLO (ruilen):
Bekijk onze collectie
direct online op

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

Vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 72 are grond
en schuur, wil ruilen met woning
in het dorp of in de Maasdorpen,
slaapkamer en badkamer op de
begane grond geniet de voorkeur.

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

Marieke
ment...
Museum De Locht, juni 2030.
Een basisschoolklas krijgt een
rondleiding. De leerlingen
bekijken gebruiksvoorwerpen uit
het verleden: een typemachine,
een telefoon met daaraan een
hoorn, een fax. In één van de
vitrines ligt een balpen. “Wat is
dat?” vraagt een leerlinge.
Geduldig legt de docent uit dat
mensen hier vroeger mee
schreven. Met de hand werden
brieven, op papier of
ansichtkaarten geschreven en in
een brievenbus gegooid. Even
verderop staat nog een
exemplaar, inmiddels al jaren uit
het straatbeeld verdwenen. Nee,
de docent zelf heeft nooit leren
schrijven, althans niet met pen
en papier. Pennen, potloden,
schriften met lijntjespapier, al
jaren geleden werden ze uit het
klaslokaal verbannen.
Horst, juni 1986. Mijn
schoolrapport van groep 3: voor
rekenen scoorde ik een
onvoldoende, in taal was ik juist
heel goed (vandaar dat ik
journalist ben geworden en geen
wiskundeleraar). Voor het vak
schrijven was mijn ’cijfer’
meestal voldoende. Ik heb nog
net geen doktershandschrift en
als ik er vandaag de dag de tijd
voor neem, kan ik best netjes
een verjaardagskaart schrijven
(waarschijnlijk ben ik nog één
van de weinigen die deze nog
daadwerkelijk schrijft). Maar
moet ik na een interview mijn
aantekeningen uitwerken, dan
vraag ik me soms vertwijfeld af
wat ik daar heb neergekrabbeld.
Jaloers was ik vroeger op mijn
vriendinnen die in de pubertijd
zo’n mooi rond handschrift
ontwikkelden. Ik kwam niet
verder dan letters die net niet
los, maar ook net niet aan elkaar
geschreven zijn. In dat opzicht is
de uitvinding van de
typemachine, later de computer
en weer later de tablet een
uitkomst voor mensen zoals ik.
Geleerden zijn bang dat door het
gebruik van tablets op de
basisschool, kinderen minder
goed leren spellen en schrijven.
Over dat eerste kan ik niet
oordelen, maar ik zou het wel
jammer vinden als we over
dertig jaar niet meer weten hoe
we een pen moeten vasthouden.
Want wat is er nou mooier dan
een kindertekening met daarop,
in de hanenpoten van een
zesjarige, gekrabbeld: ‘mama ik
vind je lief’.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 juni 2013

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Swolgen, Sevenum, Kronenberg, buitengebied Meerlo

Ruimere mogelijkheden
voor bijgebouwen door
beheersverordening

De gemeenteraad heeft op 4 juni jl. de beheersverordeningen voor de Kern Swolgen, Kernen
Sevenum en Buitengebied Meerlo vastgesteld. Dit is nieuw voor de gemeente Horst aan de Maas.
Wat is een beheersverordening?
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om
een beheersverordening vast te stellen in plaats
van een bestemmingsplan. Een beheersverordening regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied waar in de toekomst weinig
grote ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten
zijn.
Uitgangspunten van onze beheersverordeningen
De bestaande legale situatie in het plangebied
is in kaart gebracht. Daarbij zijn toegevoegd de
bestaande rechten (bijvoorbeeld een nog niet
gebouwde garage) uit de voormalige bestemmingsplannen en verleende vergunningen.
Daarnaast is nieuw beleid ook in de beheersverordening opgenomen. Denk hierbij aan de ver-

ruiming van mogelijkheden voor bijgebouwen.
Tenslotte is ervoor gezorgd dat er ‘functie-uitwisseling’ mogelijk is bij de bestaande bedrijven.
Dit betekent bijvoorbeeld, dat bij vertrek van een
bestaand bedrijf zich een nieuw bedrijf kan vestigen zonder dat dit exact hetzelfde type bedrijf
is (uiteraard moet het bedrijf wel passen in een
woonomgeving).
Geen inspraakprocedure
Aangezien er in feite niets veranderd ten
opzichte van de bestaande mogelijkheden (alle
bestaande rechten blijven behouden) hoeft er
geen inspraakprocedure plaats te vinden. Maar
de gemeente heeft wel de beheersverordeningen besproken met onder andere de dorpsraden en de LLTB.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Mensen die elkaar helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen
blijven doen in Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed
gesprek over wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

‘Elkaar versterken:
daar gaat het om!’

“Veel mensen vinden het eng om met verstandelijk beperkten in
contact te komen: onbekend maakt onbemind. Maar als ze eenmaal kennis gemaakt hebben met onze cliënten, dan zien zij dat het juist niet akelig
is.” Aan het woord is Mariet Jenniskens, 52 jaar en sinds drie jaar woonbegeleider aan de
Groenewoudstraat 4 in Horst. In de groepswoning aan de Groenewoudstraat is plek voor negen
cliënten: verstandelijk beperkten die een niveau hebben dat te vergelijken is met dat van kinderen
van 3 tot 10 jaar. Een team van negen professionals van Dichterbij begeleidt de bewoners intensief. Maar voor de extraatjes zijn de cliënten veelal afhankelijk van familieleden en vrijwilligers.

Grubbenvorst

Opheffen speelvoorziening
Schoolstraat (locatie Springweide)
In Grubbenvorst bij basisschool “de
Springweide” (Schoolstraat) ligt een openbare speelvoorziening voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op dit moment
wordt gebouwd aan een nieuwe school
(Kameleon) aan de Past. Thijsenstraat. Als
deze school klaar is wordt basisschool “de
Springweide” gesloten.
De gemeente heeft gekeken of de speelvoorziening dan nog wel of niet moet blijven. Het beleid
is dat er een speelvoorziening gewenst is voor
kinderen van 4 tot 12 jaar als er ongeveer

85 kinderen in een straal van 300 tot 500 meter
wonen. Dat is in de buurt van de Springweide
niet (meer) het geval. Daarom hebben we
besloten om de speelvoorziening op te heffen.
De speeltoestellen worden verplaatst naar
het (besloten) speelterrein bij basisschool de
Kameleon.
Op 19 juni a.s. vergadert de dorpsraad
Grubbenvorst. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit besluit dan bent u van harte
welkom. Namens de gemeente zijn Monique
Peeters en Gertie Peeters aanwezig om
eventuele vragen te beantwoorden.

NL Doet
Drie jaar terug opperde een van de familieleden van de cliënten om mee te doen
aan NL Doet, de grootste vrijwilligersactie
van ons land. “Wie wil meehelpen om de
tuin van onze bewoners op te knappen?”
De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
meldde zich direct. Mariet: “Samen met hen,
de ouders en het personeel van Dichterbij
hebben we van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat gebuffeld. Maar wat was het een
fantastische dag! Het voelde zo goed. Dat
wilden we bewaren!” Het goede gevoel bleek
wederzijds. Sinds die dag komen elke drie
weken vijf mannen langs om de tuin bij te
houden.
Alles begint met contact
Om de banden met de buurt nog verder te
versterken, werd enkele maanden geleden
een open dag aan de Groenewoudstraat

georganiseerd. “Onze woning was verbouwd
en wij wilden onze buurtgenoten laten zien
wat er allemaal gebeurd was.” De cliënten
gingen zelf langs de deuren om de buurtbewoners uit te nodigen. De open dag werd
een succes: zo’n 250 mensen kwamen op
bezoek. “Omdat we graag meer met vrijwilligers wilden werken, hebben we toen voor
elke cliënt een flyer gemaakt met daarop zijn/
haar specifieke wensen. Die actie heeft ons
zeven nieuwe vrijwilligers opgeleverd: mensen die - wanneer het hen uitkomt - wat tijd
doorbrengen met onze bewoners. Die samen
een concert van de harmonie bezoeken, een
spelletje spelen of een terrasje pakken.”
Contact is ongelooflijk belangrijk, denkt
Mariet. “De afstand tussen mensen wordt
daardoor kleiner: wanneer je elkaar kent,
begrijp je elkaar beter, leer je elkaar waarderen en accepteer je meer van elkaar.”

Extra avondopenstelling
burgerzaken in de zomermaanden
Ter gelegenheid van de vorig jaar in onze regio gehouden tuinbouwtentoonstelling Floriade is een wedstrijd
uitgeschreven. Bezoekers aan de tentoonstelling werden opgeroepen om foto- en filmmateriaal aan te leveren met als doel plaatsing op de webportal van de Floriade. Uit de vele inzendingen werden 10 winnaars
gekozen. Zij ontvingen uit handen van wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas een
dinercheque. De prijs is verbonden aan het nu lopende project Hoofdstad van de Smaak.

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
Lorbaan 19
Zwarte Plakweg 89
Griendtsveen
Apostelweg 20
Grubbenvorst
Aartserfweg 34
Engelbert Dorsstraat 35
De Akkervrouw 1
Roermonds Kwartier 4
Narcissenstraat 12
Mgr. Joostenstraat 25
Burg. Cremersstraat 12
Kerkstraat 10
Mgr. Joostenstraat 11
Hegelsom
Tongerloseweg 32
Tongerloseweg 32 -34
Niesweg 3
Horst
Bestemmingsplan
“Woon-/werklocaties

Kranestraat, Horst”
Frans Woltersstraat 6
Kloosterstraat 14
Kreuzelweg 13
Kranestraat 72
Bremweg 2
Venrayseweg 64
Lindweg 4 en 999
Wilhelminaplein 11
Kronenberg
Schorfvenweg 1
Heuvelsestraat 2
Simonsstraat, kavel C

Melderslo
Broekhuizerdijk 18
Meterik
Bestemmingsplan Woningbouw
Speulhofsbaan
Sevenum
Vastgestelde beheersverordening
‘Kernen Sevenum’
Horsterweg 68
Swolgen
Vastgestelde beheersverordening
‘Kern Swolgen’
Mgr. Aertsstraat 66

Kronenberg
Schorfvenweg 1
Heuvelsestraat 2
Simonsstraat kavel C
Lottum
Zandterweg 35,
Meerlo
Vastgestelde beheersverordening ‘Buitengebied Meerlo’
Tienrayseweg 26

Horst aan de Maas
60 km-zone, Horst aan de Maas-zuid
Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Horst aan de
Maas en Aanwijzingsbesluit
verzamelplaats vastgesteld
Verordening leerlingenvervoer
gemeente Horst aan de Maas
vastgesteld

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 9.00 en 12.00 uur
worden gebracht naar:
• de gemeentewerf aan de Americaansweg 43
in Horst;
• de gemeentewerf aan de Luttelseweg 20
in Sevenum;

• de gemeenteloods aan de 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.

Foto’s baby- en peuterzwemmen
Op 3 en 5 juni zijn er tijdens het baby- en
peuterzwemmen in zwembad de Berkel onderwaterfoto’s gemaakt van de deelnemers.
Inmiddels zijn de foto’s klaar en kunnen ze
besteld worden.
Aangezien het zwembad door omstandigheden

gesloten is, kunt u tot vrijdag 21 juni bij de
receptie van het gemeentehuis terecht.
Kijk op www.horstaandemaas.nl bij zwembad de
Berkel voor meer informatie.
Voor vragen kunt u ook bellen met de medewerkers van het zwembad: (077) 477 97 25.

Wil je een burendag organiseren?
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het
vierde weekend van september. Dit jaar vieren we Burendag op 21 september. Het is een dag
waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt. Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven en bevordert zo contact en verbinding
tussen groepen mensen. Ook met Burendag
willen wij mensen dichter bij elkaar brengen.
Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot
€ 500,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie

Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het
mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje
Fonds wanneer je Burendag op 20, 21, 22
september viert.
Vanaf maandag 3 juni zijn het aanvraagformulier
en de voorwaarden te vinden op
www.burendag.nl. Het oranjefonds heeft dit jaar
1 miljoen beschikbaar.

Basisschool Onder de Linde Hegelsom

Nieuwe speel- en leertuin
Op zondag 23 juni 2013 wordt het groene speel- en leerplein van basisschool Onder Linde in Hegelsom
officieel in gebruik genomen. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur wordt er een feestelijk tintje aan gegeven.
Het ontwerp voor de speeltuin is mede tot stand
gekomen door creatieve ideeën van de gebruikers zelf: de kinderen. Gerald Willems, bekend
van het Toon Kortoomspark te Griendtsveen,
verwerkte alle wensen en ideeën in één ontwerp.
De kosten werden geraamd op € 75.000,00.
Fondsenwervingsbureau Jemo heeft een groot
gedeelte van de kosten door middel van fondsen-

werving bijeen gebracht.
Door het enorme draagvlak voor dit project
ontstonden er ook hele mooie acties buiten de
georganiseerde fondswerving. Inspanningen door
lokale bedrijven, initiatieven van de leerlingen, inzet
door ouders in de vorm van arbeid: iedereen heeft
zijn eigen kwaliteit en draagt een steentje bij zodat
de kosten minimaal blijven.

Invordering Gemeentelijke
Belastingen
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen gemeentelijke belastingen met dagtekening 28 februari 2013 is op 30 april 2013
verstreken. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet
voor u.
Heeft u nog niet uw volledige belastingaanslag
betaald? Dan heeft u in mei een aanmaning ontvangen en begin juni de kennisgeving dwangbevel. De volgende stap in het invorderingsproces
is een dwangbevel.
Dwangbevelkosten
Wij adviseren u om uw belastingaanslag zo
snel mogelijk te betalen op rekeningnummer
1236.01.150 op naam van Gemeente Horst aan
de Maas. Vermeldt hierbij het aanslagnummer.
Zo voorkomt u dat u een dwangbevel ontvangt

15

van onze belastingdeurwaarder. De belastingdeurwaarder komt bij u langs in week 26
(24 juni t/m 28 juni 2013). Het dwangbevel kost
u minimaal € 38,00. Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Houdt er rekening mee dat het bedrag op de
rekening van de gemeente moet zijn bijgeschreven voordat u het dwangbevel van onze
deurwaarder ontvangt.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website (www.horstaandemaas.nl), onder “Inwoners
– Wonen en Verkeer – Gemeentelijke belastingen”. Heeft u niet de beschikking over internet
of vindt u op de website niet de benodigde informatie? Belt u dan met de afdeling Financiën,
Cluster Invordering en betalingsverkeer via
077 - 477 97 77. Wij staan u graag te woord.
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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.

Draag een steentje bij
Het CDA wil, samen met jou, bouwen aan een beter Nederland. Wij
hebben zeven principes om ons land te vernieuwen en het vertrouwen te
herstellen. Denk met ons mee over de uitwerking.
De principes zijn: de samenleving,
niet de overheid; wij zien een taak
voor iedereen; een eerlijke economie;
tegen de profiteurs; de familie is ons

fundament; een zelfbewust Nederland
en de toekomst van onze kinderen.
Ik wil het tweede principe,
iedereen heeft een taak, iets

verder toelichten. Je werkt, je doet
vrijwilligerswerk of je volgt een
opleiding. Iedereen die kan, doet mee.
Maar wie niet wil, kan niet blijvend
rekenen op ondersteuning. Iedereen
draagt een steentje bij. Een steentje
wat bij jou past. En wat jij kunt bieden.
En misschien kun je nog wel iets

meer bieden dan je tot nu toe deed,
bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een
vereniging. Of als hulpouder op school,
bij het veilig oversteken van kinderen.
Maar ook, heel dichtbij: een wandeling
met oma, die dat alleen niet meer kan.
En wie weet kun je dat samen met
iemand oppakken. Dat maakt het vaak

leuker en met meer kun je meer.
Allemaal kleine steentjes maken
een hele grote kei: een kei van een
samenleving.
Ik ben benieuwd naar jullie steengoede ideeën.
Petra Leijssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

De Essentie van een kleine school

leerlingen is er ruimte voor ongeveer
twee groepen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat broertjes en zusjes
in dezelfde klas kunnen zitten.

ook de maatschappelijke impact
te beperken. Voor Essentie blijft
kwalitatief goed onderwijs voorop
staan. Of dit nu op een kleine of
grote school plaatsvindt, is niet van
belang. Door in gesprek te gaan met
het onderwijs wordt het mogelijk
meer inzicht te krijgen waar we als
gemeente aan kunnen bijdragen.
Als gemeente gaan we niet
over onderwijs. We gaan wel
over leefbaarheid. Onderwijs en

leefbaarheid zijn nauw met
elkaar verbonden. Ouders gaan
daar wonen waar goed onderwijs
bereikbaar is. Staatsecretaris
Dekker geeft met zijn visie ruimte
voor lokale oplossingen. Zijn visie
gaat uit van lokale kracht. Lokaal
heeft daarmee de toekomst, ook
voor scholen.
Bart Bertrams,
raadslid Essentie

Elkar is een jonge en dynamische logistieke dienstverlener
gevestigd op een nieuwe locatie aan de Floralaan tegenover
de veiling in Venlo.
In verband met uitbreiding van onze logistieke diensten zijn wij per
direct op zoek naar een jonge en energieke

SCHOOLVERLATER

m/v

Nu de norm van 23 leerlingen
gehandhaafd wordt is het goed te
benadrukken hoe een dergelijke
school eruitziet. Met dertig

Omdat 8 jaar vooruitkijken
onmogelijk is, is het voortbestaan
van de school onzeker. Als er
minder dan 23 leerlingen op een
basisschool zijn aangemeld is
de financiering en daarmee het
voortbestaan, meteen afgelopen.
Voor de school en het dorp is
het daarom belangrijk vooruit te
kijken. Dit betekent dat ouders,
schoolbestuur en het dorp tijdig met
elkaar in gesprek moeten gaan om

Jouw werk zal bestaan uit het administratief ondersteunen van
diverse afdelingen.
Jouw eigenschappen:
- schoolverlater, met minimaal MBO niveau 4;
- accuraat;
- flexibel;
- ondernemend;
- beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- goede kennis van Excel;
- 32 – 40 uur per week.
Je komt te werken in een klein team, dus verantwoordelijkheid en
eigen initiatief wordt op prijs gesteld, geen 8 tot 5 mentaliteit!
Voor eventuele reacties kunt u alleen reageren per e-mail
voor maandag 24 juni 2013: info@elkar.nl
Floralaan 9, 5928 RD Venlo

Ons 25e cursusprogramma
komt eraan!
Op 10 juni staat het aanbod op onze geheel vernieuwde website.

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Staatssecretaris Dekker heeft een eigen visie op kleine scholen
gegeven. De honderd leerlingen-norm voor een basisschool is hierin
komen te vervallen. Dit betekent dat een school met minimaal 23 leerlingen kan blijven bestaan. Verder geeft hij aan dat het van belang is dat
kleine scholen intensiever gaan samenwerken. De staatssecretaris zet
hiermee in om met lokale oplossingen te komen en gaat de financiering
van kleine scholen aanpassen.

13
06

verenigingen 17

‘Wandelliefhebbers kunnen niet anders
dan meedoen’
Iedere gemeente heeft ze: ondernemende wandelaars. Toon Cleven (63) uit Horst is zo iemand. Hij is al een aantal
jaren secretaris van Stichting Wandeldriedaagse Horst aan de Maas. De 46e editie van de wandeldriedaagse in Horst
aan de Maas wordt gehouden van vrijdag 14 tot zondag 16 juni.
Samen met ongeveer tien andere
bestuursleden en vele vrijwilligers
organiseert Toon Cleven ieder jaar
de wandeldriedaagse in Horst. Hij is
een echte liefhebber van de wandelsport. In 1990 begon hij samen met
een vriend die rugklachten had, met
wandelen. “M’n vriend werd te zwaar
omdat hij bijna niets mocht van de
dokter, maar wandelen bleek een hele
goede oplossing”, legt Toon uit.
Iedere week gingen ze samen
een stuk wandelen. Ze begonnen met
een paar kilometer en al snel groeide
dat uit tot tientallen kilometers per
wandeling. “Tot 1995 ging het allemaal
prima. We gingen samen verschillende
wandelactiviteiten af. Samen meedoen
aan de Kennedymars in Melderslo en
samen de 20 kilometer bij de wandeldriedaagse in Horst aan de Maas. Wat
een tijd”, denkt Toon terug.

Op zoek naar een
nieuwe uitdaging
In 1995 ging het bergafwaarts met
de rug van zijn trouwe wandelmaat en
moest Toon alleen verder. “Ik ben allerlei

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl
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Culinair genieten voor jong en oud!
21/22/23 JUNI JULIANAPARK

Businessavond op
vrijdagavond

Een feest
voor jong en oud

Culinair genieten

Een regionale
ontmoetingsplaats

Zinderende kookbattles

Stijlvol én
laagdrempelig

WWW.LEKKERVENLO.NL

wandeltochten gaan lopen en leerde
weer nieuwe mensen kennen. Het
waren altijd weer dezelfde wandelaars
die je terug zag bij een nieuwe tocht”,
vertelt hij. Toon besloot bij een groepje
wandelaars aan te sluiten en liep hiermee iedere zondag tientallen kilometers.
“We waren constant zoekende naar een
nieuwe uitdaging.” Zo heeft hij honderden kilometers gewandeld.
Toen Toon in 2010 met pensioen
ging, ging er voor hem een wereld
open. Er werd gezocht naar een
secretaris voor de wandeldriedaagse
in zijn eigen gemeente, Horst aan de
Maas. “Ja, ik vond dat je als wandelliefhebber niet anders kon doen dan
aan deze wandelactiviteit meedoen”,
meent hij. “Ik loop nog steeds ieder
jaar verschillende routes mee met de
wandelaars.”

Wandeltocht in eigen
dorp is extra leuk
Sinds hij als secretaris is
toegetreden tot het bestuur, maakt
hij het ook feest mee van de andere
kant. “Ik heb in het verleden verschil-

lende wandelroutes uitgezet, maar
een wandeltocht in eigen dorp is extra
leuk.” Toon geniet het meest van
het plezier van andere wandelaars.
Toon: “Als ik de kinderen zie stralen en
zie meezingen, maakt dat iets los bij
mij. Dat is het mooiste wat er is.”

Ieder jaar groot feest
Het besturen van de wandeldriedaagse in Horst aan de Maas is
volgens Toon een fluitje van een cent.
“Het is leuk werk en de organisatie
loopt op rolletjes.” Nadat een brief
naar scholen is verstuurd, stromen de
aanmeldingen binnen. Het is ieder jaar
een groot feest. De zingende kinderen,
het flesje limonade in de pauze en de
prijsuitreiking op de markt: het zijn
volgens Toon allemaal onlosmakelijke
elementen van de drie dagen.
Het bestuur van de wandeldriedaagse in Horst aan de Maas wil
na het 50-jarige jubileum het stokje
overdragen aan nieuwe, jonge en
enthousiaste bestuursleden. Hier wordt
nog naar gezocht. Voor meer informatie
over de wandeldriedaagse, kijk op
www.wandeldriedaagse.nl
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Open dag oogsttuin
De Vrije Akker in Lottum doet op zaterdag 22 juni mee aan de landelijke open dagen van Lekker naar de
boer. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn er naast de reguliere veldverkoop allerlei activiteiten op de akker.
De activiteiten zijn rondom het
thema oogsten en eten gevormd.
Er zijn rondleidingen over de akker,

lekkere hapjes, kinderactiviteiten en
verkoop van verse groenten en kruiden.
De nieuwe locatie van De Vrije Akker

is aan Hoofdstraat 45 in Lottum.
Toegang is gratis. Voor meer informatie, zie ook www.vrijeakker.nl

Themabijeenkomst mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas van Synthese organiseert op dinsdagavond 18 juni een themabijeenkomst over in balans blijven. Deze vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur bij het Steunpunt Mantelzorg in Horst.

Lottum houdt
kennismaking
met potroos

De bijeenkomst wordt
georganiseerd in samenwerking
met de afdeling Preventie Vincent
van Gogh. Mantelzorgers zorgen
belangeloos voor een ander. Op
langere termijn kan dit leiden
tot overbelasting. Tijdens deze

tijdens deze week de mogelijkheid om
hun favoriete potroos per categorie te
kiezen.
Op zaterdag 22 juni is er vanaf
13.00 uur een speciale inloopdag
met een optreden van slagwerkgroep
Drums & Roses. De officiële prijsuitreiking van de vakjury vindt plaats
op zondag 23 juni om 15.00 uur, als
afsluiting van de Week van de Potroos.
Dit gebeurt onder muzikale begeleiding
van de Koninklijke Harmonie Lottum.
De uitslag van de publieksjury wordt op
een latere datum bekendgemaakt.
Voor meer informatie over de uitslagen, kijk op www.rozendorp.nl

Momenteel zoeken wij een m/v:

Werkvoorbereider/calculator
met doorgroei ambities
Functie-inhoud

Martin Tielen, jurylid van de
Ondernemersprijs, stopt met zijn
juryactiviteiten. Tielen was een van de
drie juryleden die medebepaalde wie
de winnaar werd. Tielen was sinds de
oprichting van de stichting actief als
jurylid. Hij wordt opgevolgd door Jan
Zuidam, voorzitter van de Limburgse

■
■

Staatssecretaris Jetta Klijnsma opent op zaterdag 15 juni officieel de
Dorpsdagvoorziening Kronenberg-Evertsoord. Het programma begint om
14.00 uur.
De staatssecretaris is dezelfde
dag in Kronenberg aanwezig
voor de 16-dorpentour die de
PvdA organiseert met als thema
Burgerkracht. Na de opening

■
■
Functie-eisen

volgt er van 14.30 tot 16.00 uur
een themabijeenkomst onder
leiding van Ben van Essen.
De dorpsdagvoorziening bevindt zich
in gemeenschapshuis De Torrekoel.

kantoor en deels buiten.
Je hebt contacten met monteurs, klanten en leveranciers.
Je bent technisch vakinhoudelijk bezig maar ook
organisatorisch.
Bij klanten neem je het werk op.
Je maakt onder andere de planning, offertes en
berekeningen.
Je houdt je bezig met projecten, werkvoorbereiding en
algemene organisatie.
Ook ben je nauw betrokken bij de uitvoering.

■ Ervaring of affiniteit met leidinggeven in de gawalo
techniek.

■ Goede kennis van installatietechniek en in staat om

Werkgeversvereniging. Juryleden
Dijkhuizen en Vercoulen blijven hun
taken invullen. Ook binnen de selectiecommissie heeft een wisseling plaatsgevonden. Het voorzitterschap van de
selectiecommissie is met ingang van
2013 in handen van oud-wethouder
Leon Litjens. Hij volgt Romé Fasol op.

Opening Dorpsdagvoorziening KronenbergEvertsoord

■ In deze praktijkgerichte allround functie werk je vooral op
■
■

Wisselingen Stichting
Ondernemersprijs
Stichting Ondernemersprijs Noord-Limburg heeft haar jury en
selectiecommissie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas ververst.
Martin Tielen stopt als jurylid. Hij wordt vervangen door Jan Zuidam. Leon
Litjens neemt het voorzitterschap van de selectiecommissie over van
oud-burgemeester Romé Fasol.

overbelasting en hoe hier hulp voor
te vragen.
Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij het Steunpunt Mantelzorg
via 077 397 85 00. Kijk voor meer
informatie over de bijeenkomst op
www.synthese.nl

Onze klant, Versleijen Installatietechniek in Oirlo, telt 25 medewerkers en bestaat uit een bedrijfsbureau, nieuwbouwafdeling
en service en onderhoudsdienst. Het werkgebied is Noord
Limburg en Oost Brabant. Het bedrijf is onderdeel van de
Versleijen Holding. Door samenwerking binnen de groep kan
Versleijen zijn klanten een totaaloplossing voor aanleg, onderhoud en service van alle voorkomende installaties bieden. Zie
verder www.versleijen.com.

Stichting Rozenhof Lottum organiseert van zondag 16 tot en met zondag
23 juni de zevende editie van de Week van de Potroos in De Rozenhof in
Lottum.
Tijdens deze acht dagen durende
potrozenshow kunnen bezoekers kennismaken met de potroos en ontdekken
dat deze roos ook uitstekend geschikt
is als pot- en kuipplant. Bij de officiële
start kunnen bezoekers in De Rozenhof
in Lottum alle Nederlandse toprozen en
Duitse ADR-rozen verzameld zien staan.
Vrijwilligers geven tijdens deze
week informatie over verschillende
soorten, geuren en kleuren rozen.
Potrozenkwekers uit binnen- en buitenland hebben hun allerbeste producten
ingezonden en deze worden op dinsdag
18 juni door een vakjury gekeurd. Ook
bezoekers van De Rozenhof krijgen

bijeenkomst komen de volgende
onderwerpen aan bod: Leren om
op een gezonde manier in balans
te blijven, aandacht vragen voor je
zelf, het belang van versterken en
vergroten van het eigen netwerk
en het herkennen van signalen van

■
■
■
■
■

projecten in te schatten.
HBO werk- en denkniveau, opleiding minimaal MTS/MIT
met vakdiploma.
Belangstelling en interesse in contact met klanten.
Bekendheid met CAD tekenen.
Interesse in mensen, goede sociale vaardigheden, zakelijk
en eerlijk.
Wonend binnen 45 minuten van Oirlo.

Geboden worden:

Een ondernemende functie in een goed, gezond en sociaal bedrijf. Kans voor bijv. calculator, werkvoorbereider of projectleider om door te groeien in leidinggeven. Je kunt
rekenen op een goed salaris en interessante arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

De sollicitatieprocedure wordt begeleid door Jack Lenssen van Invent Personeel en
Organisatie Boxmeer. Hij is bereikbaar op 0485 576264 of 06 53313838.
Sollicitatie met CV kun je mailen naar: jl@invent-personeel.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Opening historische wandelroute
Grubbenvorst
Wethouder Ger Van Rensch van gemeente Horst aan de Maas opende
afgelopen week een historische wandelroute door Grubbenvorst. Na de
opening liep de wethouder met afgevaardigden van alle betrokken partijen
en een aantal prominente Grubbenvorstenaren de route voor het eerst.

website van Pim Berghs. Hij heeft
enorm veel historische informatie over
ons dorp verzameld en had dat op zijn
provisorische website gezet. Daar moeten we veel meer mee doen, dachten
we toen.”
De stichting ging met Berghs
in gesprek. Zijn informatie is intussen ook op de website van Gewoën
Grubbevors geplaatst. Gubbels:
“We hebben al enorm veel enthousiaste reacties gekregen op Pims werk.”
Naast Berghs houdt ook de Historische
Kring Grubbenvorst-Lottum zich bezig
met het verzamelen van historische

informatie over het Maasdorp. Gubbels:
“Als stichting staat Gewoën Grubbevors
voor samenwerking. Vandaar dat we
Pim en de mensen van de historische
kring met elkaar in contact hebben
gebracht. Dat heeft geleid tot de
werkgroep Gewoën Gebleve.”

We hebben keuzes
moeten maken
Daarnaast ontstond al snel het plan
voor een historische wandelroute door
het dorp. De werkgroep selecteerde
een aantal karakteristieke panden en

locaties in de kern van dorp. Daarvan
werd historische informatie en beeldmateriaal verzameld. “We wilden een
route van vijf kilometer, dus we hebben
keuzes moeten maken”, licht Gubbels
toe. “Zo loopt de route niet langs het
Gebroken Slot, simpelweg omdat dat te
ver van het centrum ligt.”
Voor het ontwerp en de productie
van de informatiebordjes werkt men
samen met Landschap Horst aan de
Maas. De route begint op het Pastoor
Vullinghsplein. Bij de plaatselijke
horeca zijn gratis routekaarten voor de
historische wandelroute te krijgen.

Fietstocht KBO
De historische wandelroute kwam
tot stand door een samenwerking
tussen Gewoën Grubbevors, de
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
en Landschap Horst aan de Maas.

Maar het project begon allemaal met
een website van een dorpsbewoner.
Pim Gubbels, pr-man van Gewoën
Grubbevors, legt uit: “Zo’n twee jaar
geleden werden we gewezen op de

.
Autobedrijf

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

KBO Limburg organiseerde een fietsestafette op dinsdag 11 juni. Iedere afdeling van KBO kon mee
fietsen. KBO Horst fietste ook mee tijdens de estafette. Iedere afdeling maakt na de fietstocht een kort
verhaal van de dag met foto’s. Die worden van alle afdelingen verzameld, waardoor een boek over het
Limburg ontstaat. Zo’n negentig mensen fietsten dinsdag de route via Horst, Meterik, America en
Griendtsveen weer terug naar Horst.

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, winterprei, enz.
Nieuw ras spruitkool (harde soort).

Top kwaliteit, lage prijzen
eigen kweek

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

al vanaf

€ 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

Het is

•

E: bleustone@live.nl

uitverkoop
Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl

bij Past schoenen

Overdekt plantencentrum,
lage prijzen tot wel

50% korting
door eigen kweek

6 vaste planten

€ 10,00

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.
00 uur gesloten
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Kinderen vissen succesvol
Hengelaarsvereniging De Peelvissers sloot op woensdag 29 mei een cursus vissen voor kids af met een visavond
aan het Schorfven in Sevenum. Vrijdag 31 mei werd de laatste jeugdselectiewedstrijd voor de Noord-Limburgse
kampioenschappen gevist.

Rick Boekestijn (Foto: Mark Theeuwen)

Clubrijder Rick
Boekestijn in actie
Motorcross Streekrijders
MCC de Streekrijders uit Horst organiseren op 15 en 16 juni de tweede
motorcrosswedstrijd van dit seizoen. Op zaterdag is er jeugdmotorcross,
waarbij jonge rijders van 5 tot en met 18 jaar aan de start staan.
Op zondag staat een nationale
motorcross op het programma
met als hoogtepunt de klasse MX2
inters. Hier wordt voor punten om
het Nederlands kampioenschap
gestreden. Zowel op zaterdag als
zondag verschijnen wedstrijdrijders

van MCC de Streekrijders aan de start.
De trainingen beginnen zowel
zaterdag als zondag om 09.00 uur.
De wedstrijden starten rond 11.00
uur op motorcrosscircuit de Reulsberg
in de bossen aan de Witveldweg
in Horst.

Ruitersportweekend
Sevenum

De geslaagde jeugdvissers
Ook kregen de jonge vissers een
aantal examenvragen voorgelegd
waarna aansluitend de diplomauitreiking plaatsvond.
Alle jeugdige deelnemers hebben
tijden de cursus de basisbeginselen

van het witvissen geleerd en vis
gevangen. De kampioenschappen
op vrijdag werden gewonnen door
Thijs. Roy en Daphne wisten beslag
te leggen op de tweede en derde
plaats. Zij zullen samen met Dennis,

die de vierde plaats veroverde
en daardoor als reserve mee
mag, de club vertegenwoordigen
op de viswedstrijden op de
visvijvers van Tienray, Oostrum en
Siebengewald.

Het evenemententerrein in Kronenberg vormt komend weekend het
decor voor de ruitersport. Voor de vierde keer op rij vindt dan namelijk
het Ruitersportweekend Sevenum plaats.
Het weekend begint op vrijdag
14 juni om 09.30 uur met wedstrijden in de Hendrix-competitie. Dit zijn
springwedstrijden voor 4- en 5-jarige
paarden. Op zaterdag wordt er ook de
hele dag gesprongen. Dan verschijnt
om 09.00 uur de eerste combinatie in
de ring. Die dag worden alle springklasses verreden, met ’s middags
ook een nationale springrubriek over
hindernissen van 1.40 meter.

Spectaculaire show
De grote dag van het
Ruitersportweekend Sevenum is
de zondag. Dan komen naast de
paarden ook honderden pony’s
aan de start. Die dag begint om
08.30 uur met springen en om
09.30 uur met dressuur. Voor zowel
de pony’s als de paarden worden
alles klasses verreden. Hoogtepunt

van het weekend is de Grote Prijs
van Sevenum die om 14.00 uur start.
Voor het eerst dit jaar is er de Grote
Prijs met hindernissen tot een hoogte
van 1.50 meter. Na de Grote Prijs is
er op zondag een spectaculaire show.
Hierbij worden teams gevormd tussen
een volwassene en een ponyruiter.
De volwassene hangt dan aan een
spijkerbroek en de ponyruiter mag
gedurende die tijd op snelheid een
parcours af leggen. De ponyruiter
die de meeste hindernissen weet
te springen is de winnaar. Verder
is er deze dag aandacht voor de
dressuur. Het Ruitersportweekend
wordt georganiseerd door ruiterclub
Bucephalus en ponyclub Die
Sevenrijders.
Kijk voor meer informatie en
alle deelnemerslijsten op de website
www.ruitersportsevenum.nl

Open dag Wittenhorst
Voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst organiseert op zaterdag
22 juni een dag in het teken van voetbal voor jongeren en in het
bijzonder, voor meisjes. De dag begint met een kids event van 09.00 tot
12.30 uur. De middag staat in het teken van het Girl Power Soccer Event.
Tijdens het kids event kunnen
spelertjes en speelstertjes van de
mini-F en F-teams met hun vriendjes
en vriendinnetjes voetballen op
sportpark Ter Horst in Horst. Tijdens
het Girl Power Soccer Event kunnen
meiden van 9 tot 16 jaar vanaf
13.00 uur een voetbalspellencircuit
doorlopen. RKsv Wittenhorst wil
zich tijdens de dag presenteren als
regionale voetbalopleiding.

De nadruk tijdens de dag ligt
op het damesvoetbal, dat volgens
de vereniging op dit moment de
snelst groeiende sport in Nederland
is. Horster voetbaltalent Dominique
Janssen zal, indien zij geen verplichtingen heeft bij het Nederlands
vrouwenelftal, 22 juni aanwezig zijn.
Deelname aan het evenement is
gratis. Voor meer informatie, kijk op
www.rksv-wittenhorst.nl/kidsevent

Ook op zondag de goedkoopste!
Vanaf 16 juni gedurende de zomer iedere zondag
open van 11.00 - 17.00 uur
Tevens zijn wij voortaan op zaterdag tot 19.00 uur geopend!

Phicoop
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Limburgse miniorenﬁnale voor HZPC
Door: Bram Becks, HZPC Horst
In het warme zwembad van Sittard werd afgelopen weekend de
Limburgse miniorenfinale gezwommen. Zwemvereniging HZPC uit Horst
was aanwezig met elf zwemmers die zich het afgelopen seizoen gekwalificeerd hadden tijdens reguliere wedstrijden. Twee keer werd door de
zwemmers het podium gehaald.
Ilse Swinkels zwom een hele
sterke 200 meter wisselslag die
resulteerde in een mooi persoonlijk
record en een zilveren medaille.
Daniël Vlijt zwom op zijn favoriete
100 meter vlinderslag een hele sterke
aanvallende race en op karakter
haalde hij de zilveren medaille.
Zowel Daniël als Ilse zat meermaals
dicht tegen het podium aan.
De jongste zwemmer, Myrthe
van Stipdonk, mocht voor het
eerst deelnemen aan de finales.
Ondanks de zenuwen zwom ze een
aantal mooie races en een persoonlijk
record op de 100 meter rugcrawl.
Voor Anne van Megen en Pleun
van den Bergh werd het een mooi
weekend met grote tijdsverbetering
en mooie races. Anne verbaasde
zowel zichzelf als de trainers met
hele goede races op de 100 meter
vlinderslag, 200 meter wisselslag
en 100 meter rugcrawl. Pleun zwom
heel sterk op de 100 meter vrije slag,
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Ruiterclub Wittenhorst

Ruiterwissel groot succes
Door: Ruiterclub Wittenhorst
In Meerlo was afgelopen weekend een grote meerdaagse wedstrijd. Vanaf vrijdag kwamen er van heinde en
verre amazones en ruiters om hun beste prestaties te laten zien. Ook ruiterclub Wittenhorst was aanwezig.

400 meter vrije slag en 100 meter
rugcrawl.
Lynn Vallen zwom een persoonlijk
record op de 100 meter vrije slag en
200 meter wisselslag. Anouk Seuren
zwom de 100 meter vlinderslag
met een mooie tijdsverbetering.
Ook op de 100 meter schoolslag
zwom ze een klein persoonlijk
record, maar daar had ze toch
gehoopt op meer. Anna van Kuijk
kende een moeizaam weekend met
een aantal teleurstellingen en Ilse
Huijs had pech weekend met twee
diskwalificaties. Marlijn Zwart begon
zaterdag heel sterk aan de wedstrijd
met een dik persoonlijk record op de
100 meter vrije slag maar kon hierna
deze lijn niet meer doortrekken. Laura
Otten zwom een mooi persoonlijk
record op de 50 meter vlinderslag.
Met in totaal dertig persoonlijke
records op 57 starts kijken de
zwemmers en trainers van HZPC terug
op een geslaagd weekend.
Marjan Cleven met Romeo en Marie-Louise Philipsen met Andreo

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

Ook was er de DEC,
dressuurruiterwissel. Het lukte MarieLouise Philipsen om zich met Andreo
te kwalificeren voor deze ruiterwissel.
Marie-Louise mocht ruilen met Marian
Cleven met Romeo, afkomstig van stal
Van Stiphout.
De ruil leverde een geweldig
resultaat: Romeo werd uitgeroepen
tot beste dressuurpaard van de dag,

wat betekende dat Wittenhorst dubbel
succes had.
Lieke van Stiphout en Spirit werden
eerste bij het springen in klasse L.
In de dressuurklasse M1 werd Lieke
Jenniskens met Abba twee keer eerste.
In diezelfde klasse eindigde Aniek
Janssen met Zortin als tweede en werd
Patty Hanssen met Champ V derde.
Tijdens een dressuurwedstrijd in

Venray behaalde Mara Munten met
Chess tweemaal een eerste prijs in de
klasse L1/L2 en was er een tweede
prijs voor Joyce van der Steen met Zoey
in de klasse M1/M2.
Wittenhorst neemt komend weekend deel aan het tweedaags ruiterevenement voor paarden en pony’s in
Sevenum. Dit is ook de derde selectiewedstrijd van dit zomerseizoen.

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

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

Tegen inlevering van
deze advertentie
t/m 30 juni

15% korting

op de gehele collectie
gordijnen

DC Station America kampioen
Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
info@woninginrichtingpeters.nl - www.woninginrichtingpeters.nl

Het tweede team van dartclub Station America is kampioen geworden in de tweede divisie van
de Venlose Dart Organisatie (VDO). Met het kampioenschap promoveert het team naar de eerste
divisie. Het eerste team van DC Station America, is tweede geworden in de tweede divisie. Team 3
eindigde als tweede in de derde divisie. Een uitstekend jaar voor de Americaanse dartclub,
aldus Station America.
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Paratafeltennis klasse 6

Antonio Bovee
Nederlands
Kampioen
Door: Mat Klaassens, I.S.B.V .Venray eo
Antonio Bovee uit Melderslo mag zich sinds afgelopen weekend
Nederlands kampioen paratafeltennis in de zesde klasse noemen. Hij is lid
van de Invaliden Sport- en Belangenvereniging Venray e.o.

Zeventiende Ruiterfestijn Meerlo
In Meerlo vond afgelopen weekend voor de zeventiende keer het Ruiterfestijn plaats. Ruim 2.000
ruiters deden mee aan de wedstrijden in en rond rijhal De Megelsprong. Naast de wedstrijden was er
onder meer ook een Fokkerssymposium.
Kijk voor meer foto’s van het ruiterfestijn op www.hallohorstaandemaas.nl

Zaerums Beach Event
Volleybalclub VC Athos’70 en voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum organiseren op zaterdag 22 en
zondag 23 juni in samenwerking met lokale horeca het Zaerums Beach Event. Het Raadhuisplein in hartje Sevenum
wordt met vele vrachtwagens zand omgetoverd tot een beachparadijs.

Op zaterdag 22 juni is het dan als
eerste de beurt aan de beachvolleyballers. In de ochtend spelen de jongeren
wedstrijden en later op de dag is het

aan de volwassenen om te beslissen
wie zich dit jaar de winnaar mag noemen. Zaterdagavond wordt het feest
voortgezet met een beachparty.

Op zondag 23 juni treden de beachvoetballers op het strand aan om hun
kunsten te vertonen. Opgeven kan via
www.zaerumsbeachevent.nl

Een busje vol tafeltennissers en
supporters vertrok vrijdagmiddag 7 juni
naar Friesland om daar de volgende
dag deel te nemen aan de kampioenschappen. Maar liefst 23 verenigingen uit heel Nederland met in totaal
74 deelnemers namen deel aan dit
toernooi.
Op zaterdag werd om 09.30 uur
gestart met het dubbelspel. Daaraan
namen Kelly Creemers en Antonio
Bovee deel. Zij kwamen uit in de
klasse 5. Hun eerste partij verloren ze
met 3-1 van een team van Megacles
uit Weert. Daarna wonnen ze van een
team van G.S.V. Amersfoort met 3-0.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●
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Blitterswijck

De volgende partij ging weer verloren
met 3-2. Ook de laatste wedstrijd in de
voorronde trokken ze met 3-0 aan het
kortste eind. In de vervolgronde moesten ze voor de tweede maal aantreden
tegen Harry Elsendoorn en Robin van
der Pol van G.S.V. Amersfoort. Ook ditmaal verloren zij met 3-1. Uiteindelijk
werden Kelly en Antonio vierde in de
klasse 5 dubbelspel.

Zenuwen uitstekend
in bedwang
’s Middags werden de enkelspelen
gespeeld. De beste resultaten werden
behaald in de klasse 6. Aanvankelijk
zag het daar helemaal niet naar uit,
want zowel Leo Reintjes als Annemieke
Janssen kwam niet verder dan vijf
wedstrijdpunten. Harrie Jacobs versloeg
in deze klasse zijn beide teamgenoten
Leo en Annemieke, maar hij kwam
daarna niet meer verder. Ook Antonio
Bovee wist de voorronden door te
komen. In de vervolgronde won hij
eerst van Stijn Weghs van Megacles uit
Weert. In de finale moest Antonio het
opnemen tegen Olaf Nijs van Megacles
uit Weert. In voorgaande ontmoetingen
was het vrijwel steeds Olaf geweest die
zegevierde. Antonio was vastbesloten
het dit keer niet zover te laten komen.
Hij had zijn zenuwen uitstekend in
bedwang en kon de hoge druk goed
weerstaan. Mede dankzij een mooie
rally wist hij de wedstrijd met 3-1 naar
zich toe te trekken.
Antonio was dan ook de terechte
winnaar en mag zich een jaar lang
Nederlands Kampioen Paratafeltennis
klasse 6 noemen.
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Classic meets Rock
In cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst wordt op vrijdag 21 juni een bijzondere muzikale gebeurtenis georganiseerd. Klassieke werken worden op verrassende en rockende manier gespeeld en rockwerken worden door een
blazersensemble ondersteund.
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Zomercarnaval
in Horst
Ook dit jaar heeft de Moandagoavundclub van café De Beurs in Horst een
stel prinsen en zelfs een prinses weten te vinden voor het zomercarnaval.
Zij houden op 22 juni een receptie. Voorafgaand start om 18.00 uur
een optocht.

Harmonie-Orkest Noord-Limburg onder leiding van dirigent Leo van de Laak
tijdens een repetitie met Stunning Suzy (Foto: Wim Beurskens en Felix van Haren)
Classic rockcoverband Stunning
Suzy uit Horst en Harmonie-Orkest
Noord-Limburg waren toe aan een
verfrissende muzikale uitdaging. Eind
2012 werden daarom de handen ineengeslagen om een concert op poten te
zetten dat bij zowel jong als oud in de
smaak moet vallen. Waar de jeugd zijn

neus ophaalt voor klassieke werken
van de grote meesters, moet de oudere
generatie vaak niks hebben van rockmuziek. De oplossing is snel gevonden:
een optreden waarbij klassiek en rock
elkaar ontmoeten.
Bach, Deep Purple, Golden Earring
en Verdi, zomaar een greep uit de

muziek die tijdens het concert onder
leiding van dirigent Leo van de Laak
voorbijkomt. Beide gezelschappen spelen zelf ook stukken, zodat er écht voor
elk wat wils is. Op vrijdag 21 juni gaan
om 19.00 uur de deuren open.
Voor meer informatie en de speeltijden, kijk op www.stunningsuzy.nl

De receptie van prins Michel I
met prinses Marlies en zijn
adjudanten Koen en Johan begint
rond 19.11 uur.
Achter hun receptietafel komen
dit jaar ook dansmariekes Ellen, Linda
en Nicole handen schudden.

Tussendoor zijn er optredens van
lokale artiesten zoals zangduo Ivan
en Frank, Onjeklonje, Aaltied Noeit
Te Laat, Nag Naat Achter De Oere,
Thijssen en Co en Pim Minkenberg.
Ook Neppie Kraft en LVK-winnaar
La Bamba verzorgen een optreden.

Terrasconcert fanfare
Renantia
Vrije markt America

Fanfare Renantia uit Griendtsveen houdt op maandag 17 juni haar
jaarlijkse terrasconcert. Dit vindt vanaf 19.30 uur bij herberg
De Morgenstond.

Op het kerkplein en in de Pastoor Jeukenstraat in America vond op zondag 9 juni de jaarlijkse vrije
markt plaats. Op de parkeerplaats aan de Nusseleinstraat was er daarnaast een kindermarkt. De
bezoekers konden ook deelnemen aan diverse activiteiten waaronder bumperballen en boogschieten.
De vrije markt en de kindermarkt werden georganiseerd door muziekvereniging St. Caecilia.
Voor meer foto’s van de vrije markt, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Op het programma staat muziek
van onder andere Joe Cocker, Andrew
Lloyd Webber, Lennon en McCartney,
filmmuziek en nummers van onder

Ook voor uw kantoorinrichting

Meubelmakerij & Interieurbouw

m
Showroo
op
geopend
afspraak

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 - 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat ontworpen producten

www.frankcox.nl

meer Robbie Williams en Tina Turner.
Een aantal leerlingen van de basisschool laat horen wat ze in korte tijd
van juf Anita geleerd hebben.
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Uitreiking Limburgse Toneelprijzen

Etsy craftparty

D’n Aovend van
‘t Muulke

Vilten in
De Kantfabriek
In Museum De Kantfabriek vindt op 23 juni een Etsy craftparty plaats.
Deze is van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de activiteit staat vilten centraal.
Thema deze middag is Craft for
the Community. Onder deskundige
begeleiding leren deelnemers wol te
vilten met water en zeep.
Op het einde van de
craftparty zal iedereen een leuke

zelfgemaakte vilten broche of
corsage hebben. Er wordt een kleine
onkostenvergoeding van 2,50 euro
gevraagd.
Aanmelding kan alleen via
etsycraftparty-horst.eventbrite.com

Welke toneelvereniging in Limburg wint dit jaar de Limburgse Toneelprijs voor de beste vormgeving? En welke
toneelspeler gaat er dit jaar met de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol vandoor? Op vrijdag 14 juni organiseert
de Limburgse Federatie voor Amateurtoneel-verenigingen (LFA) D’n Aovend van ‘t Muulke in het Munttheater in
Weert. De uitreiking begint om 20.00 uur.

Boeken- platen- en
cd-markt
Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst uit Horst organiseren
op zaterdag 15 juni een boeken-, platen- en cd-markt bij het verpleegtehuis in Horst.
De markt van de Vrienden begint
om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
15.00 uur. De opbrengst van de

markt komt geheel ten goede aan
de bewoners van het verpleeghuis
Elzenhorst. De entree is gratis.

Liedjesavond
D’n Dreumel
De zomer viert eindelijk hoogtij, maar de eerste carnavalisten kijken
alweer uit naar de eerste activiteit van het carnavalsseizoen. Op zaterdag
12 oktober vindt de liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst plaats. Liedjes kunnen vanaf nu worden ingezonden.
Het weer, de Horster politiek,
carnaval zelf of gewoon alledaagse
dingen: alles kan een inspiratiebron zijn voor een carnavalsliedje.
Iedereen die denkt dé Horster

carnavalshit voor het komende
seizoen in handen te hebben, kan
deze insturen via
www.dreumelhorst.nl Aanmelden
kan tot en met 1 september.

D’n Aovend van ‘t Muulke (De
Avond van de Kus) is de avond waarop
de LFA de Muulkes, ook wel Limburgse
Toneelprijzen of Theaterkussen
genoemd, uitreikt. Een professionele
en vakkundige jury heeft veel
voorstellingen bekeken. De jury heeft
uiteindelijk een aantal bijzondere

voorstellingen en verrassende acteurs
en actrices genomineerd voor een
Muulke. In totaal worden acht prijzen
uitgereikt. De prijsuitreiking wordt
opgesierd met een theatraal en
muzikaal optreden.
Uit Horst aan de Maas is Het
betoverde circus van de Tovrikids uit

Rabobank Horst Venray
zoekt een voorzitter en een lid voor de Raad van Commissarissen

Wij zoeken
twee nieuwe
commissarissen.

Rabobank Horst Venray is een coöperatieve bank van en voor leden en klanten. Onze
deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten wij in om de dromen en
ambities van onze klanten te realiseren. Rabobank Horst Venray bestaat uit 275 medewerkers, het balanstotaal is € 2,7 miljard. Het werkgebied omvat de gemeentes Horst
aan de Maas en Venray en de kernen Well en Wellerlooi.
In de Raad van Commissarissen (RvC) treden twee leden af. Hierdoor zijn wij op zoek
naar leden voor de RvC, te weten een voorzitter en een commissaris met als aandachtsgebied Food & Agri.

Wordt u de
Rabobank?

Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat
de directie op adequate wijze invulling geeft
aan de doelstellingen van de bank. De RvC vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie. Het coöperatieve karakter van de Rabobank
wordt door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter RvC van Rabobank
Horst Venray, de heer Henk van der Pas (06-53336503). Een profielbeschrijving is te
vinden op www.rabobank.nl/horstvenray. De voor te dragen kandidaten worden op
grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en van de modelstatuten van aangesloten
banken getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan voor 7 juli 2013 uw reactie bij voorkeur per mail naar:
RVC@horstvenray.rabobank.nl of per post aan:
Rabobank Horst Venray, t.a.v. voorzitter Raad van Commissarissen,
Postbus 6054, 5960 AB Horst. www.rabobank.nl/horstvenray
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Meterik genomineerd voor beste jeugdvoorstelling. Wa’skracht van Theater
Kleinkunst is genomineerd voor beste
vormgeving. Esther Jacobs kreeg een
nominatie voor beste vrouwelijke grote
rol, voor haar vertolking van Erica Wezel
in Bajesbonje van toneelvereniging
Poespas uit Hegelsom.

Kusters

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

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

• Vernieuwd
groot terras aan
achterzijde 400 m²
• Alles uit
eigen keuken
• Aantrekkelijke
arrangementen
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Indiase dank SOS MeerloWanssum voor inzet
Vrijwilligers van Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum zijn op vrijdag 7 juni geprezen
voor hun inzet bij het project Helpende Handen in Chennai in India.
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Museum De Locht Melderslo

Houtbewerking en
linedancing
Museum De Locht in Melderslo staat zondag 16 juni in het teken van
houtbewerking met diverse demonstratie houtsnijden Kinderen mogen
klompjes verven. Ook is er een demonstratie linedance, die wordt
verzorgd door Country Frends Line Dancers.
Naast de vaste expositie biedt
De Locht een aantal wisselexposities,
zoals Van baby tot bengel, opgroeien
in grootmoeders tijd, Mijn beeld van
Beatrix, Van legende tot volksgebruik en Altbier, met informatie over
lokale en regionale kleine bierbrou-

wers uit de vorige eeuw en hun
speciaalbieren. Het museum is in de
zomerperiode alle dagen van 11.00
tot 17.00 uur open. Demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Toddezèk Grubbenvorst

Vastenaovesliedjesworkshop
Pappa Steven met de delegatie van SOS Meerlo-Wanssum
en het eerste beeld van de serie Mieke and Friends
De Indiase sociale werker Pappa
Steven Vidyaakar kwam de vrijwilligers
hiervoor speciaal bedanken tijdens
een bezoek aan regio Horst en Venray.
“Dank namens alle mensen die jullie in
Chennai helpen. Dank uit het diepste
van mijn hart”, aldus Pappa Steven.
SOS Meerlo-Wanssum maakte het
onder andere mogelijk dat er bij de
bouwplaatsen in de regio Chennai

onderwijsvoorzieningen kwamen. Waar
voorheen alleen een mobiele schoolbus
was ingericht voor onderwijs, krijgen
nu ruim tweehonderd kinderen op
vaste scholingsplekken onderwijs. Zo
kunnen de kinderen die normaal rondslenterden bij de bouwputten nu naar
school. Terwijl de lokale bevolking er in
het begin nog sceptisch over was, zijn
ze nu zeer enthousiast.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Pappa Steven was onder de
indruk van alle acties die SOS MeerloWanssum georganiseerd had. Vooral
acties op basisscholen, in de dorpen,
het Wereldfestival en in het bijzonder
het kunstproject Mieke and Friends,
spraken hem aan. Ook was hij enthousiast over de documentaire ‘By Choice
or Chance’, die filmmaker Marijn Poels
maakte over het project in Chennai.

De Toddezèk uit Grubbenvorst besloten vorig jaar niet meer deel te
nemen aan de Grubbevorster Liedjesavond. Wel zegden ze toen toe
anderen te blijven stimuleren om liedjes te schrijven en hen daarbij te
ondersteunen. Deze belofte gaan ze nu vervullen door het organiseren
van een workshop vastenaovesliedje schrijven.
Op donderdag 20 juni wordt
onder creatieve leiding van het drietal
ingegaan op de manier waarop een
vastenaovesliedje tot stand kan
komen. Op de avond gaat er echt al
gewerkt worden aan het schrijven van
nieuwe nummers. Bij deze workshop

Rolluikband vervangen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Ron van Gool 06 202 88 600

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

vanaf E 25,-

is iedereen welkom: jong en oud,
zowel mensen uit Grubbenvorst als
daarbuiten. Aanmelden is noodzakelijk en kan via liedjesaovend@
plaggenhouwers.nl De avond vindt
plaats bij café ’t Stammineke in
Grubbenvorst.
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AGENDA
America

Discussieavond toekomst
van het dorp
ma 17 juni 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad America
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Wandelen met natuurgids
wo 19 juni 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

13
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Grubbenvorst

Grubbenvorster zeskamp
zo 16 juni 10.30 – 15.00 uur
Organisatie: GFC ‘33
Locatie: sportpark D’n Haspel

Dorpsraadvergadering
wo 19 juni 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren

Vastenaovesliedjesworkshop
do 20 juni
Organisatie: GMV
De Plaggenhouwers
Locatie: café ’t Stammineke

Horst

Wandeldriedaagse

Griendtsveen

vr 14 t/m zo 16 juni

Wandeldriedaagse

Breicafé

vr 14 t/m zo 16 juni
Organisatie:
Kindervakantiewerk

vr 14 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

65-jarig jubileum

Strings & Winds

za 15 juni 14.00 uur
Organisatie:
RKSV Griendtsveen
Locatie: sportpark De Wiek

vr 14 juni 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Horst en Limburgs
Symfonie Orkest
Locatie: ‘t Gasthoês

Terrasconcert
ma 17 juni 19.30 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: terras De Morgenstond

Struinen in De Maasduinen
za 15 juni 09.15 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: vertrek parkeerplaats
Venrayseweg

Boeken-, platen- en
cd-markt
za 15 juni 11.00 – 15.00 uur
Organisatie:
Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: bij het verpleegtehuis

Dorpsraadvergadering
do 20 juni 20.00 uur
Locatie: Café Kleuskens

za 15 juni 14.00 uur
Org: PvdA Horst aan de Maas
Locatie: De Torrekoel

Sevenum

Lottum

Optreden Tenement Kids

Kruidenworkshop

za 15 juni 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

vr 14 juni 09.45 – 11.45 uur
Locatie: zelfoogsttuin
De Vrije Akker

Wandel4daagse
do 20 t/m 23 juni
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum

75-jarig jubileum
Alcatrazz Afterparty
za 15 juni 21.00 – 03.30 uur
Locatie: De Lange

vr 14 t/m zo 16 juni
Organisatie: SV Lottum
Locatie: Sportpark Oud Aast

Themabijeenkomst
in balans blijven

Zevende Week van de
Potroos

di 18 juni 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: Synthese
Locatie:
Steunpunt Mantelzorg

zo 16 juni t/m zo 23 juni
Locatie: Rozenhofn

zo 16 juni 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

wo 19 juni 15.00-20.00 uur
Locatie: Basisschool
De Weisterbeek

Meerlo

Dorpsraadvergadering
Horst

Tienray

Discopolo avond
za 15 juni
Locatie: OJC Gaellus

Pinkpopbarbecue

Opening Stichting Siham

Open beachvolleybaltoernooi

do 20 juni 20.00 uur
Locatie: In de Riet

zo 16 juni 10.00 – 17.00 uur
Organisatie: VC Setup
Locatie: zandstrand Peschweg

Kronenberg

Melderslo

vr 14 t/m zo 16 juni
Organisatie:
L.R. Bucephalus
Locatie: evenemententerrein

zo 16 juni 10.00 – 17.00 uur
Org: Country Friends Line Dancers
Locatie: Museum De Locht

Vinyl vrijdag
vr 14 juni 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Ruitersportweekend
Dorpsraadvergadering

Motorcrosswedstrijd

wo 19 juni 20.00 uur
Locatie: bovenzaal gemeenschapshuis De Zaal

za 15 en zo 16 juni 09.00 uur
Org: MCC de Streekrijders
Locatie: circuit De Reulsberg

Kom naar
de
Mannendag!
Zaterdag 15 juni 12 - 18 uur
le u k eWpIN
r ij z e n
H o g e ko
r t in g e n
op
Va d e r dle u k e
agkado
s

Meterik

Opening
dorpsdagvoorziening

Houtbewerking- en linedancedemonstraties
Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Grote Weber opruiming!
Q100 Black*
5 jaar garantie

Met o.a.
BBQ demo’s, VVV-Venlo, Saturn, Metropool, Enjoy Catering & Events,
Doensen sfeerhaarden, Classic USA Cars, Monique Sluyter Models en Désar Design

199,-

159,95

One Touch Premium 57cm*

10 jaar garantie, verkrijgbaar in diverse kleuren

279,-

199,95

En nog vele andere Vaderdagacties
zoals Weber accessoires BTW-vrij!
Kijk voor meer informatie op www.leurs.nl

Tuincentrum Leurs, Straelseweg 370 Venlo

(Alleen geldig op 15 juni)

*model 2012, op = op

iek
muz and
L i ve b l u e s b
de
van

Yoga

verrijkt uw zelfkennis
en de kennis van het lichaam

Het maakt uw lichaam fitter en de geest
kalmer en meer ontspannen

U kunt gerust eens kennis komen maken:

‘t Gasthoes Horst: donderdag 09.00 – 10.00 uur en 10.15 – 11.15 uur
de Zwingel Melderslo: dinsdag 09.00 – 10.00 uur
Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

service 27

13
06

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

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
14 t/m 20 juni
tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat , Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

zondag

Heilige mis

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

is nu online

11.00

en in onze winkel in Horst

Broekhuizen
Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

gigantische
kortingenj:

8.00

bijvoorbeeld bi

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

Plus Lucassen
Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst

zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

tel. (077) 320 97 00

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Lottum
zondag

nd!

eem van Nederla

www.ikzoekeencontainer.nl

Kronenberg
zaterdag

met onze spaaractie
winkelt u voordelig in Horst

evende spaarsyst

Horst (Lambertus)
zaterdag

marskramer.nl

Het meest winstg

Meerlo
zondag
donderdag

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

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

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

Swolgen
zondag
dinsdag

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
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

nieuwe folder

America

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

Onze

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

25
jaar
Te koop aangeboden

5 METER TOERCARAVAN
MET VASTE (BEN EILERS) VOORTENT,
VASTE ROYALE STAANPLAATS
OP EEN CAMPING TE WALCHEREN (WestKapelle)
Vaste voortent voorzien van vast keukenblok, dressoir, t.v.,
radio, dvd-speler en complete keukeninventaris,
incl. eet- en drinkservies en een tafel met vier stoelen.
In de caravan een ronde zit en een vast bed met zeer goed
matras/slaapplaats voor 4 personen en toilet,
aangesloten op de riolering.
Buiten: isolatie dak op de caravan, schuurtje (voorzien van tafel,
6 stoelen en 2 parasols). Voortent voorzien van goten en afvoer
in (aan beide zijden) kunststof regentonnen.
Alles in zéér goede staat.
Voor meer informatie
077 - 467 03 12 of
06 - 53 76 42 86

,-0
0
25
JS

PRI

€

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

28
nieuws
13
06

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

