gemeentenieuws pagina

08
05
2

0

1

12

open
deur
e
dag n
zate

4

rdag
10.00-1 10 mei
6.00 uu
r

Stayerhofweg 2b | Wanssum | 0478-539020 | www.haroldlenssenkeukens.nl

De eindexamens komen eraan
Horster
Popkwis
stopt
pagina

pagina

20

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

05

De liefste
moeders
in het
zonnetje
pagina

07

‘Het is
een mooie
plek die
aandacht
verdient’
pagina

11

Take Your
Marks bij
Popsport
pagina

18

Dendron
College
wint
MyRadio
Award
pagina

21

‘Alles gaat
om goed luisteren’
Na ongeveer één jaar repeteren, zangles volgen en van de Sint Josephkerk in America een theater gemaakt te hebben, was het eindelijk zo ver. Toneelvereniging
De Vrije Spelers uit America trad op zaterdag 3 mei voor de tweede keer op met haar jubileumvoorstelling Tot ik Vlieg. De première voor genodigden vond vrijdag 2 mei plaats.
Het publiek verzamelde zich voor de voorstelling in de Bondszaal en trok daarna naar de kerk. Lees verder op pagina 02
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AH toiletpapier
4 laags, pak 16 rollen

www.ahhorst.nl
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Bavaria Pils
Krat 12 flesjes

Zondag 10 mei open van 11.00 - 17.00 uur

• Communiefeest
• Barbecue
• Buffet
• Complete
feestverzorging

Bestel
nu!
i.v.m. moederdag zaterdag 10 mei open van 7.30 tot 17.00 uur
Keuze uit 12 soorten rozen

WWW.VERKOEIJEN.NL

Moederdag
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

20% korting
op één Moederdagcadeau
naar keuze*

*Tegen inlevering van deze
advertentie, m.u.v. bestellingen,
barbecues, tuinmeubels, acties,
cadeaubonnen en horeca,
geldig t/m 11-05-’14
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‘Alles gaat om goed luisteren’
De Bondszaal is versierd met
oude posters van toneelvereniging
De Vrije Spelers. De mensen staan
er vol verwachting te wachten. Henk
Litjens, lid van De Vrije Spelers, heeft
een kleine rol in de voorstelling en
heet de mensen welkom. Hij heeft

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het Aardbeienland
voor de gehele gemeente
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Fixet
alleen America, Grubbenvorst,
Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Melderslo, Meterik en Sevenum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 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, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Lieke Sijbers,
Nicky Willemsen en Kris Wijnands

er zin in. “We zijn er honderd procent
klaar voor. Tijdens de première is alles
goed gegaan en waren de reacties erg
positief. Ook het volgen van zangles
sen was geweldig. Verder is de kerk
helemaal omgetoverd tot een waar
theater. Je hebt niet meer het gevoel
dat je een kerk binnenstapt.” In 1989
traden De Vrije Spelers op met hun
eerste grote toneelproductie De Zwarte
Plak. Nu zijn ze 25 jaar verder en is
Tot ik Vlieg de vijfde grote toneel
productie van de vereniging.
Voor het altaar in de Sint Joseph
kerk is een podium gebouwd met een
groot scherm erachter. Langs de muren

van de kerk zijn twee kleine podia
gebouwd, waar de acteurs op en af
kunnen komen. De voorstelling Tot ik
Vlieg is een bewerking van de Zweedse
film As it is in Heaven (Så som i
Himmelen) uit 2004. Het verhaal draait
om de Zweedse topdirigent Daniël
Daréus, gespeeld door Henk Derks, die
het na jaren aan de top niet meer aan
kan en terugkeert naar het dorp uit zijn
jeugd. Hier kan hij rekenen op begrip
en bewondering. Al snel wordt hij
gevraagd om het kleine kerkkoor te lei
den. Uiteindelijk stemt hij toe en brengt
het koor naar ongekende hoogte. “Alles
draait om goed luisteren”, geeft Daniël

de koorleden mee. Maar zijn aanpak
stuit ook op weerstand en argwaan.
De Vrije Spelers acteren vol over
tuiging en enthousiasme. Ze hebben er
echt plezier in en dat laten ze merken.
In het stuk is ruimte gemaakt voor
zowel drama, zoals huiselijk geweld,
maar ook humor. Er komt een aantal
bekende nummers voorbij, waarvan
één van een plaatselijke band. Er is ook
een solo weggelegd voor Gabriëlla,
gespeeld door Miriam Philipsen.
Na de voorstelling ontvangen de
spelers een staande ovatie en bedankt
voorzitter van De Vrije Spelers, Anita
Rongen, die zelf de rol van Inge speelt,

het publiek, regisseur Marnix Mulder
en de mensen achter de schermen.
“De regisseur en ik zijn kei tevreden.
Het publiek was weer lyrisch. Hierdoor
waren wij ook een beetje verrast”,
vertelt ze later. Anita: “We hebben
twintig zanglessen gevolgd van Kitty
Roeffen, die we ook heel dankbaar zijn.
De kaartverkoop gaat ook goed. Al voor
de eerste voorstelling waren de helft
van de kaarten verkocht.”
Volgens de voorzitter is de cirkel
door deze voorstelling weer rond. “We
zijn honderd jaar geleden ontstaan
vanuit een kerkkoor en nu treden we
op precies dezelfde plek op als toen.”

Vijf besturen

Samenwerkingen kerkbesturen
Horst aan de Maas en Peel en Maas
De kerkbesturen van de 27 parochies uit Horst aan de Maas en Peel en Maas, die samen het dekenaat Horst vormen, gaan per 1 januari 2015 samenwerken. De parochies worden dan geleid door vijf besturen. Vicevoorzitter Mia Janssen-Brouwer van het dekenaatbestuur Horst: “De parochies moeten gaan
samenwerken om een krachtig en goed bestuur te vormen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen.”
Nu heeft bijna elke kerk in het
dekenaat nog haar eigen bestuur.
Volgens Mia Janssen-Brouwer is het
moeilijk om kerkbestuursleden aan te
trekken. “De functies voor uitvoerende
leden zijn makkelijker in te vullen,
omdat ze veel concreter zijn. Toch zijn
ook bestuursleden heel belangrijk,
want het is een voorwaarde voor het
goed besturen van parochies.” De vice
voorzitter geeft aan dat het dekenaat
het beleid van het bisdom Roermond
uitvoert. Deze samenwerking staat

opgenomen in de Blauwdruk 2020,
waarin de toekomstvisie van het bis
dom staat.
Ook wil Janssen-Brouwer laten
weten dat er niet gefuseerd wordt.
“Dat zou inhouden dat alle parochies
hun zelfstandigheid, dus hun eigenheid
verliezen. Juist die eigenheid is een ver
bindende factor voor parochianen. Het
beleid van het bisdom is erop gericht
om deze juist te behouden en wij staan
hier als dekenaatbestuur honderd
procent achter. Wij spreken van samen

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

werkingen door middel van het vormen
van federaties en clusters.”
Er komt één nieuw, toekomstig
bestuur van de parochies in Horst,
Melderslo, Hegelsom, Meterik, America
en Griendtsveen. Ook de Maasdorpen
gaan samen verder onder één
bestuur. Hieronder vallen de plaatsen
Lottum, Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Swolgen, Meerlo
en Tienray. De parochies Sevenum,
Evertsoord en Kronenberg vormen al
enkele jaren een federatie. De andere
twee besturen zijn voor de dorpen in
de gemeente Peel en Maas. Ook daar
is een indeling gemaakt van parochies,
die met elkaar gaan samenwerken.
Parochianen zullen niet zo veel
van de nieuwe indelingen merken.
Janssen-Brouwer: “Er verandert alleen
organisatorisch iets. Ook willen we de
kerken in een nog betere mate laten
aansluiten bij de wensen en de behoef
ten die leven in de gemeenschap. De
kerk moet weten wat er speelt binnen
zo’n een gemeenschap, want eigenlijk
is de kerk van de mensen en voor de
mensen.”

Per 1 januari 2015 gaan er ook
parochiecoördinatoren aan de slag
bij de 27 parochies. “De functie van
deze mensen is om een duidelijk
aanspreekpunt te zijn voor de mensen,
zodat die weten bij wie ze moeten zijn
als ze iets willen regelen of weten.
Zij zorgen ervoor dat alles binnen
een parochie loopt. De kerk moet
benaderbaar zijn voor iedereen”,
vertelt Janssen-Brouwer.
De kerkbesturen lijken tevreden
met de verandering. Michel van de Pas
van het kerkbestuur van de parochie
in Melderslo legt uit: “We hebben
toegestemd met deze samenwerking.
Voor ons verandert er eigenlijk niet zo
veel. Er komt alleen een kerkbestuur
bovenop ons bestuur.”
Pastoor Ruud Verheggen van
de parochies Meerlo, Swolgen en
Tienray: “De nieuwe regeling was te
verwachten. We hebben al langer
gekeken hoe we in de toekomst
naar elkaar toe konden groeien. Het
belangrijkste is dat we de parochies
overeind houden en we er voor de
mensen zijn.”

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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.

Uitgebreide en verzorgende € 49,
€24,00
gezichtsbehandeling
00

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vier generaties
De op 8 maart geboren Chloë Steeghs staat hier op de foto met de
andere drie van vier generaties. Chloë is de dochter van Mellonie Basten
(28) uit America. Oma Miriam Basten (52) en overgrootoma
Annie van Gerven (75) wonen in Swolgen. De eerste reactie van overgrootoma toen ze hoorde dat er een meisje was geboren: “Nu kunnen
we een mooie vier generatie foto maken voor in de HALLO!”

Heerlijk genieten van
een wandel- en/of
fietsarrangement

32,50

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Horstenaren herdenken
oorlogsslachtoffers
Comité 4-mei en gemeente Horst aan de Maas hebben samen met vele anderen op zondag 4 mei de oorlogsslachtoffers uit Horst herdacht. Na een bijeenkomst in cultureel centrum ’t Gasthoês vond een stille tocht plaats.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Rustig kijkt iedereen in ’t Gasthoês
voor zich uit. Verschillende bekende
en minder bekende figuren uit Horst
hebben een belangrijke rol gekregen
tijdens de dodenherdenking. Voordat
voorzitter van het 4-mei comité, Hans

De lekkerste

Steenmetz, de aanwezigen welkom
heet, dragen jonge kinderen bloemen
binnen.
De slachtoffers van oorlogen in en
buiten Nederland worden vandaag in
veel kernen in de gemeente herdacht,

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo ook in Horst. Steenmetz: “In verbon
denheid met hen willen wij herdenken
onder het thema Vrijheid geef je door.”
Respect en stilte typeren de bijeen
komst. Schutterij St. Lucia, Koninklijke
Harmonie van Horst en het Horster
Mannenkoor kleden het geheel aan.

Gedichten worden
voorgelezen
Niet alleen oudere, maar ook
jonge gezichten zijn te zien in de zaal.
Kinderen van basisschool De Doolgaard
uit Horst hebben gedichten voorbereid.
De deken, de burgemeester en vele
andere personen lezen iets voor of
speechen. De namen van oorlogsslacht
offers worden opgenoemd en er wordt
gebeden.
Dan is het tijd voor de a fsluiting
met het volkslied. Buiten voor
’t Gasthoês, stellen mensen zich op
om naar het oude kerkhof te lopen.
Trommelgeroffel laat horen dat de stoet
eraan komt. De kerkklokken luiden en
iedereen loopt stil mee. Voor het grote
kruis op het oude kerkhof stopt de stoet
en wordt er stilgestaan.

Defilé
langs graven

Dodenherdenking
Tienray
Ook in Tienray werd zondag 4 mei een herdenkingsdienst gehouden in de parochiekerk. De Dodenherdenking werd hier gehouden in
aanwezigheid van oud-onderduikers, verzetsstrijders en andere
belangstellenden. Kinderen van de Meerlose basisschool Megelsheim
legden kransen op het monument aan het Hanna van de Voortplein in
Tienray. De herdenking werd opgeluisterd door muziek van fanfare
Eendracht en zang van Meerlo’s Gemengd Koor.

De bloemstukken worden door
kinderen gedragen en met behulp
neergelegd. Hans Steenmetz spreekt
de aanwezigen toe. Burgemeester
Kees van Rooij is de eerste die een
bloemstuk mag leggen, gevolgd
door de heer Arts namens Stichting
Voormalig Verzet Limburg en Annemie
Craenmehr namens Stichting Februari
1941. Daarna vindt de kranslegging en
defilé langs de graven plaats.
Op de nog bestaande graven
worden rozen gelegd. Zoals de stoet
is gekomen, gaat iedereen ook weer
weg. In stilte. Aan de voorzijde van
het kerkhof wordt nog nagepraat,
maar waar het om acht uur even stil
was, klinken nu weer kermisgeluiden.
De gedachten van velen zijn alweer bij
morgen. Bevrijdingsdag.

Voor de liefste moeder
ga je naar de Wereldwinkel

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl
Nu ook verkrij

gbaar:

aasappelsap !
vers geperst sin

Kruimelvlaai
groot
van ‘t Bruêdje
nu

6,

25

Moederdagaanbieding:
Aardbeienvlaai met
slagroom op
HW bodem 27 cm
van ‘t Bruêdje
van 12,49 nu

Geldig van do 8 t/m zon 11 mei 2014

9,98

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
adres voor al
Pechhulp bij d
ou
le
rh
de
on
of
bedrijfsauto!
r
lie
regu
ruitschades!
n
r per dag 7 dage

24 uu
Europa
per week in heel

€ 49,95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Inbrekers opgepakt
in Sevenum
De politie heeft dinsdag 6 mei rond 11.15 uur twee mannen aangehouden op verdenking van poging tot inbraak in een woning aan de
Van Vlattenstraat in Sevenum.
Dankzij tips van alerte getuigen
konden politieagenten de twee man
nen van 23 en 33 van Roemeense
afkomst op heterdaad betrappen. Een
getuige meldde de politie dat er een
verdacht figuur achter een woning
aan de Van Vlattenstraat. Ook stond

een man aan de voorkant van het
huis. Agenten namen direct pools
hoogte, waarna ze het duo hebben
opgepakt. De politie vermoedt dat de
twee mannen betrokken zijn geweest
bij meerdere inbraken in de regio en
onderzoekt de zaak.

Controle door WPM

Zwemwater Horst
aan de Maas in orde
Het zwemseizoen is op donderdag 1 mei begonnen. Dit houdt in
dat er weer gezwommen kan worden in natuurbaden. Voorgaand aan dit
zwemseizoen controleren watermaatschappijen de kwaliteit van
het water.
Waterschap Peel en Maasvallei
geeft aan dat er in heel Limburg
niks is gevonden op het gebied van
blauwalg of bacteriële verontreini
gingen. Marjolein Rozemeijer van
Waterschap Peel en Maasvallei: “We
houden het water regelmatig in de
gaten, zo ook bij de Kasteelse Bossen
in Horst.” In dit water werd vorig jaar
nog blauwalg geconstateerd. “We
controleren tweewekelijks op blauw
alg en maandelijks op bacteriële
verontreinigingen”, zegt Rozemeijer.
Volgens haar is het moeilijk om te
zeggen wat de verwachtingen zijn
voor de waterkwaliteit dit seizoen.
“Dit is echt afwachten.”

Op donderdag 1 mei hebben de
waterschappen de Zwemwater-app
gelanceerd. Rozenmeijer: “Hierop zie
je een kaart van je regio waarop de
dichtstbijzijnde zwemlocaties staan.
Als je hierop klinkt, opent deze locatie
en kun je actuele informatie zien
over de kwaliteit van het water, de
voorzieningen in de buurt van die
zwemlocatie en wanneer de laatste
inspectie is geweest en de volgende
plaatsvindt.”
Op de app kan men ook doorklik
ken naar zwemwater.nl Hierop is
heel gedetailleerd te zien wanneer
er bijvoorbeeld een monster van het
zwemwater is genomen.

Gezonken schip lekt olie
in Maas
Een schip dat dinsdag 6 mei rond 11.10 uur is gezonken op de Maas ter hoogte van Lottum, heeft olie uit de
brandstoftank gelekt. Het schip kwam in moeilijkheden toen het geladen werd met zand of grind.
Even na 11.00 uur raakte het schip
in de problemen bij een Maasarm in de
buurt van De Voort in Lomm, waarna
het tot zinken kwam. Het schip was
aan het laden in een hoogwatergeul
aan de overkant van de Maas tussen
Grubbenvorst en Lottum. De hulp
diensten vermoeden dat het schip
gebroken is. Hierdoor lekte er olie uit
een brandstoftank. De hulpdiensten
namen maatregelen om het olielek in
te dammen.
Met zogenaamde oliebooms werd
de uitlopende gasolie ingedamd.

De exploitant van de boot schakelde
een gespecialiseerde firma in die de
drijvende olie op moest ruimen met
een soort zuiger. De dunne filmlaag
die bij deze werkwijze op het water
kan achterblijven, werd met absorptie
doeken opgeruimd, stelt de politie.
Het is onduidelijk hoeveel olie exact is
weggelekt. In de tank van een dergelijk
schip kan maximaal 7.000 liter olie
worden opgeslagen.
Vier opvarenden en hun hond
hebben zichzelf in veiligheid gebracht
en zijn op een baggerschip dat in

de buurt lag opgevangen. Ook een
auto die op het dek van het schip
stond, is nog gered. Niemand is bij
het ongeval gewond geraakt. Hoe
het schip heeft kunnen zinken, is
volgens de politie nog onduidelijk.
Nader onderzoek wordt ingesteld.
De scheepvaart op de Maas kon
doorgang vinden, de vaart in de
hoogwatergeul is wel gestremd.
Rijkswaterstaat en de brandweer
gaan het schip bergen, maar wanneer
dat precies kan gebeuren is volgens
de politie nog onduidelijk.

ANDERS
2) Praedé kappers
Vintage look
1) The Ultimate
EDRADOUR 2003
Whisky

Verdenking van heling

Gestolen fietsen op
carbootsale Horst
Naar aanleiding van een tip van een bezoeker, die eerder een
gestolen fiets aanschafte op de carbootsale in Horst, heeft de politie
zondagochtend 4 mei een controle gehouden. Er werd één persoon
aangehouden op verdenking van heling.
Een woordvoerder van de politie
laat weten dat er zondag 4 mei op
de maandelijkse rommelmarkt op
het evenemententerrein in Horst
één gestolen fiets is aangetroffen.

De politie onderzoekt nog of de
verkoper van deze fiets op de
hoogte was van het feit dat hij
onrechtmatig in het bezit was van
de fiets.

Ontruiming

Brand bij zwembad
Center Parcs America
Center parcs Meerdal in America is dinsdagmorgen 6 mei korte tijd
ontruimd geweest. De evacuatie werd gestart omdat er iets na 10.50 uur
rookontwikkeling in de afzuiging van het zwembad ontstond.
De brand was snel onder controle.
Bij aankomst van de brandweer
was het zwembad al ontruimd.
Niemand is gewond geraakt. Na
onderzoek van de brandweer is de
meest waarschijnlijke oorzaak een
kapotte v-snaar van een technische

voorziening in de machinekamer,
aldus een woordvoerder van de
Veiligheidsregio Limburg Noord.
Hierbij is geen brand ontstaan, maar
wel enige rookontwikkeling die via
de luchtbehandeling in het zwembad
terechtgekomen is.

3) Scotch & Soda
Shirt

wordt vervolgd
Als je wat Weijser wilt worden over het
verhaal achter een whisky, dan ga je
naar een whiskyproeverij van Slijterij
Weijs in Horst.
Daar ontdekte ook Rob deze whisky
uit The Ultimate Collection. Het is
een beperkt verkrijgbare single cask
whisky, een whisky uit één vat, van de
Nederlandse onafhankelijke bottelaar.
Deze is beperkt verkrijgbaar, maar
uiteraard wel bij Slijterij Weijs. Na het
werk neemt Rob graag even zijn
whiskymomentje. Zijn oog volgt de
ronddraaiende whisky, hij keurt en leest
het etiket met het speciale vatnummer,
datum van distilleren en het nummer
van deze unieke ﬂes.

Herstraat 58, Horst
www.slijterijweijs.nl

Rob geniet en zijn dag kan niet meer
kapot, net als zijn kapsel trouwens.
Deze stoere look is wind- en
weerbestendig gemaakt door Praedé
kappers uit Horst. De ﬁnishing is gedaan
met Keune Shaping hairspray. Voor
het föhnen wordt gebruikgemaakt van
van Keune Graphic Hairspray. Nee,
Rob hoeft zich over zijn kapsel geen
zorgen meer te maken. Net als vele
andere mannen wil Rob namelijk graag
wel wat variëteit in zijn haar. Praedé
kappers zorgt voor de basis met een
goed geknipt kapsel. Op die manier
kan Rob zelf met weinig handelingen
thuis variëren: overdag de charmante
zakenmanlook, ’s avonds tijdens het
whiskymoment een vintage kapsel

gecombineerd met subtiele stoppels.
Dat maakt hem sexy en stoer in zijn
linnen shirt van Scotch & Soda. Behalve
dat het linnen shirt comfortabel draagt,
staat het leuk op de wat drukkere korte
broek met ﬂower-print van Anerkjendt.
Anerkjendt is bij MAN Men’s Wear een
betrekkelijk nieuw merk dat aangename
prijzen heeft voor bijzonder modieuze
artikelen. Naast korte broeken
heeft MAN Men’s Wear overigens
verschillende zwemshorts.
Achterover leunend bedenkt Rob hoe
mooi het leven is. Kleren maken de
MAN voor Rob, zijn haar geeft hem de
stijl, de whisky bepaalt zijn smaak.
Maar Rob maakt het zelf ANDERS.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl
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Naald van de plaat gooien

Horster Popkwis stopt
Na zes edities van de Horster Popkwis maakte de organisatie van de popkwis vorige week bekend te stoppen.
Op haar Facebookpagina geeft zij aan dat niet iedereen binnen de club het kon opbrengen om er nog een zevende
keer voor te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat ze met z’n allen de naald van de plaat gooien.

De deelnemers tijdens de laatste Horster Popkwis
Ton Peeters, één van de
organisatoren, vertelt: “Er is nog steeds
veel belangstelling voor onze popkwis,
maar bij sommigen van ons begon de
sleur in het werk te komen. We zijn
maar met een klein groepje en we
hebben dar zes jaar lang zo’n twintig
avonden per jaar aan besteed.
Uiteindelijk bleek het werk toch teveel
een belasting te worden.”
Op Facebook reageerden veel
liefhebbers van de Horster Popkwis in

eerste instantie met ongeloof, waarna
ook een enkeling aanbood om zelf
verder te gaan met een nieuwe versie
van een Horster Popkwis.

Feelgood-quiz
Met de Horster Popkwis heeft de
organisatie ieder jaar weer geprobeerd
om een echte ‘feelgood-quiz’ neer te
zetten.
Ton Peeters: “Voordat we met
de popkwis begonnen, gingen wij

als club ook wel vaker naar andere
popkwissen. Dat waren vaak echte
freakshows, waar alleen de allerbeste
muziekkenners antwoorden wisten. Als
reactie daarop zijn wij begonnen met
de Horster Popkwis. Wij wilden een
leuke en gezellige popkwis neerzetten,
waar de vragen niet al te moeilijk zijn.
Als reactie daarop zien we dat andere
quizzen in de buurt ons voorbeeld zijn
gaan volgen, dus dat is toch wel mooi
dat we dat hebben bereikt.”

Oud papier in brand
gestoken
Aan de Torenstraat in Horst heeft is zaterdag 3 mei in de vroege ochtend een stapel oud papier in brand
gestoken. Het vuur zorgde voor roetschade aan de gevel van het seniorencomplex, waar de dozen met oud papier
stonden.

Crist Coppens
ALLEEN DINSDAG 13 MEI

Gehakt half-om-half
Hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

De politie en brandweer kregen
rond 02.30 uur een melding van
het incident. Een woordvoerster
van politie Horst geeft aan dat
niet bekend is wie het papier in

brand heeft gestoken. “Een groepje
jongeren is bij de brand uitgekomen
en heeft in eerste instantie zelf
geprobeerd het vuur te blussen.
Toen dat niet lukte, hebben zij

112 gebeld”, stelt ze. Volgens
haar hebben de bewoners van het
appartementencomplex verder niets
van de brand gemerkt. De schade is
beperkt gebleven.
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Na 19 jaar trouwe dienst op de
kermis in Horst en omstreken heeft
Wim Versleijen het touwtje
getrokken met het kaartje

Dankbetuiging

Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven
die wij hebben ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden
van mijn man, ôzze pap en opa

Vervroegd Pensioen!

Peter Huijs

Dit afscheidsfeestje heeft hij
afgelopen 2 mei gevierd.
De opkomst was gigantisch en Wim
heeft hier ontzettend van genoten.

Het heeft ons troost en steun gegeven.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Namens zijn kinderen en kleinkind
willen wij iedereen bedanken en
pap (opa) heel veel plezier wensen
met zijn pensioen.

Mia Huijs-Madou
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, mei 2014
Zoek de Spaanse zon op!
Vakantie a.d. Costa Blanca *minder
dan € 250,- p.w. www.casarutten.com
tel. 077 463 14 80. Bij boeking van
minimaal 8 dagen:**1 dag van ons
cadeau. * Exclusief schoonmaakkosten
**Bij boeking voor 1 juni 2014.
Math’s Keuze in de Lindehoeve
Het ideale Moederdagcadeau kan nog.
Math’s Keuze!! A.s. zondag van 14.30
tot 17.30 samen zingen met Troubadour
Math Craenmehr met heerlijke hapjes
in de Lindehoeve. Reserveer nog snel
math@muziekenspel.nl.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel
en betaalbaar op! Reparatie (ook
laptops), opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging,
bel mij gerust: 06 14 51 11 20.
A3aans Fietsshop Horst.
Te koop nieuwe omafietsen,
Gazelle en Avalon. Ook diverse 2ehands
fietsen in de aanbieding. Ook het adres
voor reparatie en onderhoud van uw
fiets. Bel 06 30 43 19 16.
Schilder in de vut.
Met meer dan 25 jaar ervaring
als schilder garandeer ik 1e klas
kwaliteitswerk, tegen een hele
gunstige prijs. Ik werk op basis van
een vaste prijsafspraak, incl. alle
materialen. Tel. 06 51 33 60 00.

Blokfluitles voor kinderen 7-8 jaar.
Bij de Harmonie kun je de eerste
stappen zetten om muziek te leren.
Gevolgd door muziekles op een blaasof slagwerkinstrument.
Info: jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Wie heeft mijn fiets gestolen op
de Noordsingel te Horst? Heel goed
herkenbaar, geheel goud gespoten
met voor een bakdrager. Ik geef
€ 10,00 voor goede tip. Twedde Kans
Horst 06 21 23 88 89.
Te huur appartement
voor 1 persoon
in het buitengebied van Melderslo.
Volledig gerenoveerd in 2013.
Voor meer info tel. 06 38 00 03 61.

Musiceren maakt je slimmer
(wetenschappelijk bewezen).
Bij de Harmonie van Horst kun je
terecht voor blokfluitles-proeflessen
(gratis) of gewoon muziekles.
Info jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Te koop goed onderhouden royale
tussenwoning met mogelijkheid
garage. Pr. Bernhardstr 5 Horst. Info:
Poelsmakelaars. Tel. 077 310 10 39.
SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte/advies aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01 (Pascal van Kempen).

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
T.k. gevr. Landbouwmachines
hooimachine-hark-maaier-mesttankkipper-ploeg-tractor-weidesleep-mais
zaaimachine enz. en vee/paardetrailer.
Tel. 06 19 07 69 59.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges, ook geschild! Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

Jan en Annie Litjens-Peeters
kinderen en kleinkinderen

Mathijs Claassensstraat 33, 5962 AM Melderslo

Joep Hoebers en
Ellen Koning

Verloren op 24 april op parkeerplaats
Schuitwater, Horsterweg:
2 nordic walking stokken.
Mail naar whouwen@ziggo.nl

Gevonden op maandag 5 mei geel
met rode knuffel op Meterikseweg.
Tel. 077 398 48 08.

voor een
persoonlijk
afscheid

Op 11 april jl. mochten wij ons gouden huwelijksfeest vieren.
Een dag om even bij stil te staan.
Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties en de
prachtige versiering. Ook een bedankje aan Muziekvereniging
Eendracht voor de prachtige serenade.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

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

Ós Petra
wuurdt 50 jaor
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagkno
pen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

geven elkaar het ja-woord
op 24 mei 2014 in
Hoeve de Boogaard te Geijsteren.
U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
op Wanssumseweg 1
te Geijsteren.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Hortensia’s nu 3 voor € 10,00
(div. srt. op=op).
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam. Bomen,
buxus, taxus, coniferen, laurier, bodem
bedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Veranda zeilen.
Langer genieten van uw
terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Yoga tot aan de zomervakantie!
Goed nieuws! Er zijn weer ‘n aantal
plekken vrij om yogalessen te volgen.
De periode duurt t/m juni zodat je in
de zomertijd vrij bent. Gratis proefles
en/of instromen is altijd mogelijk.
www.weyoga.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

www.theoarts.com

Flip
2 mei 2014
Zoon en broertje van
Niek, Nieke, Jeps en
Wiesje van Lin
Grubbenvorsterweg 34c
5973 NB Lottum

Geboren 3 mei 2014

Ise

Dochter van
Paul en Monique
Billekens-Hendrix
Zusje van Lynn
Den Spittheuvel 15
5976 PV Kronenberg
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

11 mei Math’s keuze. Gezellig!
Op woensdag en zondag onbeperkt
asperges eten en alles wat daarbij
lekker is voor maar € 24,50 pp.
Kijk voor meer info en data op onze
site www.herbergdelindehoeve.com
Welkom op Horsterweg 51, Grubbenvorst.

Kuip Perk Vaste planten
Aanbieding Franse geraniums € 1,00
Hanggeraniums € 0,50 Dagelijks in
verkoopkraam Beemdweg 5 Melderslo.
Voor tropische planten en gehele ass.
zaterdags open 10.00-16.00
info@toscana-plant.nl 06 37 38 63 63.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Geboren
2 mei 2014
Dochter en zusje van
Jette Tielen en
Mathieu Geurts
en Juul
Veld-Oostenrijk 20
5961 NW Horst

Breien en haken is hip! Alles zelf
maken wordt nog leuker. Bezoek onze
winkel voor inspiratie. Breimode en
Handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
www.schippertjehorst.com

Rolsteigers Ladders en Trappen
Verkoop en Verhuur. Diverse
aanbiedingen!. tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Lies

Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl
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Moederdag: ’Mijn mamma is heel speciaal’
Het is weer bijna Moederdag. Op zondag 11 mei zetten vele kinderen én volwassenen hun moeder weer eens extra in het zonnetje. HALLO Horst aan de Maas vroeg voorbijgangers:
wat maakt jouw moeder nu de allerliefste?

Eric Basten uit Horst vindt zijn moeder Nelly echt een lot uit de loterij. “Het is een fijn mens, iemand die er altijd
voor me is en die zichzelf eigenlijk teveel wegcijfert voor anderen. Aan moeders wordt per definitie te weinig aandacht
geschonken. Iedereen is toch altijd druk druk druk en dan schiet dat er wel eens bij in. Juist met Moederdag verdient mijn
moeder dus wat extra aandacht.” Met zijn kinderen gaat hij op Moederdag even gezellig bij zijn moeder langs. “Ze heeft
geen lijstje ingeleverd, dus ik weet nog niet wat voor cadeau ik voor haar ga kopen. Samen met de kinderen verzin ik daar
nog wel iets op. En eigenlijk gaat het natuurlijk om het idee, dat je aan haar hebt gedacht met Moederdag.”

Ward Vissers (32) uit Venray wil graag zijn moeder Arla via HALLO Horst aan
de Maas een boodschap geven voor Moederdag. Ward: “Ik ben niet zo goed met
woorden, maar ik wil haar vooral een hele fijne Moederdag wensen. Mijn moeder
is een lieve en aardige vrouw, soms wat overbezorgd, maar dat is nu eenmaal
haar aard.” Met Moederdag houdt Ward het meestal simpel. “Ik geef haar een
bloemetje en een cadeau. Deze keer wil ik haar dus op deze manier ook bedan
ken voor de steun die ze me altijd heeft gegeven en voor het feit dat ze er altijd
voor me is.”

Cas (12) en Elle (11) willen graag voor Moederdag laten weten wat voor lieve mama zij hebben. Elle: “Ze zorgt heel
goed voor me en ze doet eigenlijk alles voor me. Mama is heel lief en heel speciaal, gewoon een hele leuke moeder! En ze
helpt me ook altijd met huiswerk maken.” Ook Cas is heel blij met zijn moeder. “Ik ga naar het atheneum dit jaar en dat
was zonder mijn moeder nooit gelukt, want ze heeft me heel veel geholpen met school.” Voor Moederdag hebben Elle en
Cas alvast flink de handen uit de mouwen gestoken om een leuk cadeautje te maken.

Jeroen Martens (31) wil voor Moederdag zijn moeder graag bedanken voor
alles wat ze heeft gedaan. “Voor mij is ze de allerbeste en op dit moment ook
de liefste vrouw in mijn leven. Mijn moeder is echt een goede moeder en een
goede vrouw. Ze staat altijd voor iedereen klaar en daar wil ik haar graag voor
bedanken”, aldus Jeroen. Met Moederdag gaat hij niets speciaals doen. Hij moet
zelfs bekennen dat hij het af en toe bijna vergeet. “Maar ik ga altijd even bij haar
langs. En op deze manier wil haar laten zien dat ik veel om haar geef en veel
waardering voor haar heb.”

aanbieding van de week
10.99

Daan (4) en Suus (3) uit Horst zijn samen met papa en mama op de kermis in Horst. Nu mama even weg is, willen Daan
en Suus wel even hun moeder verrassen door haar hier in het zonnetje te zetten. Een beetje verlegen vertelt Suus dat haar
mama altijd heel lief is. “En ze maakt hele mooie vlechtjes bij mij”, voegt ze nog toe. Daan kan altijd lekker stoeien met zijn
moeder, wat hij heel erg leuk vindt. Voor Moederdag zijn de twee al flink aan het knutselen geslagen, want daar wordt hun
mama graag mee verrast. En als ze heel lief is, krijgt ze ook misschien nog wel een lekker ontbijtje op bed.

8.99
Brood- en
Banketbakkerij

geldig van 8 t/m 14 mei

Aardbeienvlaai
met slagroom

Bestel nu uw gebak via

www.plushorst.nl
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Negen woningsluitingen in half jaar

Gemeente:
zet Damoclesbeleid voort

Bloemenpracht
in Grubbenvorst gestolen
Wederom is er sprake van vandalisme bij stichting Gewoën Grubbevors. Enkele weken geleden werd het
Strandje aan de Maas opnieuw vernield. Nu zijn tot twee keer toe planten uit de plantenbakken aan het Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst gestolen.

Sinds de invoering van het Damocles-beleid in oktober 2013 heeft
burgemeester Kees van Rooij negen woningen tijdelijk gesloten in verband
met de aanwezigheid van drugs of drugskwekerijen. Dat is fors meer dan
verwacht werd bij de invoering van het beleid.
Het Damocles-beleid maakt
deel uit van de strengere aanpak
van g
 eorganiseerde criminaliteit die
gemeente Horst aan de Maas sinds
eind 2012 hanteert. Door aanslui
ting bij het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) Limburg kan
de gemeente in samenwerking met
politie, justitie en de belastingdienst
gegevens uitwisselen. “Je komt zo
dingen over mensen te weten waar je
normaal gesproken als gemeente hele
maal niet bijkomt”, stelt burgemeester
Kees van Rooij.
Vroeger werden met name
aanvragers van horecavergunningen
gecontroleerd op criminele verbindin
gen, nu is die aanpak verbreed. Bij
grotere vergunningaanvragen wordt
bijvoorbeeld gekeken hoe de plannen
gefinancierd worden. “Zwart geld uit de
onderwereld wordt vaak geïnvesteerd
in de bovenwereld”, stelt Van Rooij.
“Bij veel overheidsorganisaties is ‘iets’
over bepaalde bedrijven of mensen
bekend, maar als je al die informatie
bijeen zet, krijg je een beeld en kun je
een patroon zien: dat kan onderbuikge
voelens over criminaliteit bevestigen”,
aldus beleidsmedewerker Martin Vries.
In 2013 nam de gemeente via
het RIEC 27 casussen onder de loep.
Daarop heeft ze in dertien gevallen

actie ondernomen. Een vaak ingezette
maatregel is het sluiten van panden
waar drugs wordt aangetroffen, het
zogenaamde Damocles-beleid.
Dat beleid werd in oktober 2013
vastgesteld en sindsdien heeft de
burgemeester zijn bevoegdheid om
panden tijdelijk te sluiten al negen keer
toegepast. In drie gevallen ging het om
het aantreffen van een hennepkwe
kerij. Driemaal werd een handelshoe
veelheid softdrugs en drie maal een
handelshoeveelheid soft- en harddrugs
gevonden. Eén van de panden werd na
een rechtszaak echter weer vrijgege
ven. Toch ziet burgemeester Van Rooij
het succes van het programma: “Het
gaat hier niet om ‘thuisgebruikers en
een beetje meer’, het zijn echt serieuze
hoeveelheden drugs die aangetroffen
worden.” Zo werden onder andere 72
kilo amfetamine en 24 liter grondstof
voor harddrugs gevonden. Ook werden
80 kilo henneptoppen en 1.000 planten
in beslag genomen. “We hadden niet
verwacht binnen een half jaar al negen
panden te sluiten. Dat is een fors aan
tal, wat er in die huizen is aangetroffen
is ook fors. Dat is reden genoeg voor
ons om het beleid te continueren”, stelt
Van Rooij. De gemeente verwacht in
2014 zo’n twintig panden tijdelijk te
moeten sluiten.

Op de weg aan het Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst zijn
grote bloembakken geplaatst die dienst
doen als verkeersremmer. Stichting
Gewoën Grubbevors heeft deze bloem

10

bakken geadopteerd en verzorgt de
invulling en het onderhoud ervan. De
afgelopen week zijn dertig tot veertig
heiplanten en een yuca gestolen uit de
stalen bloembakken. Nadat de stichting

vrijdagavond 2 mei de bakken opnieuw
had beplant, werd de ochtend daarna
duidelijk dat alweer een grote plant
was gestolen.
“We krijgen veel reacties op alle
bloemenpracht in het dorp”, zegt
voorzitter John Jenniskens. “Het is
dan enorm zuur als enkele vandalen
of dieven het verpesten voor de rest.
Twee weken geleden werd ons Strandje
aan de Maas nog vernield en nu dit.”
Omdat er geen sporen van vernieling
zijn, vermoedt de stichting dat de
planten moedwillig zijn gestolen. De
schade betreft zo’n honderd euro.
“Natuurlijk is dat jammer geld, maar de
ergernis en het extra werk is eigenlijk
nog erger”, aldus een woordvoerder
van de stichting.
De stichting roept bewoners van
het Maasdorp dan ook op om alert te
zijn op dit soort vandalisme of diefstal.
“Als iedereen een oogje in het zeil
houdt, kunnen we de daders hopelijk
snel pakken en kunnen we als stichting
door blijven gaan met het verfraaien
van Grubbenvorst”, aldus Jenniskens.
08 worden binnen
De bloembakken
kort wederom 05
opnieuw beplant.

winkel&bedrijf
Ad ve rtorial

Nog uitgebreider productassortiment

ACB Solutions uit Horst heropent
technische groothandel
Het Horster bedrijf ACB Solutions heeft het afgelopen jaar de technische groothandel aan de Stationsstraat
125 te Horst verbouwd. De verbouwing was nodig om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

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

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

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

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

25
jaar

De vernieuwde technische groothandel.
Technische groothandel tweemaal zo groot
De voormalige kantoorruimtes zijn bij de technische
groothandel getrokken. ”Hierdoor beslaat de groothandel nu
ruim 300 m2. We hebben meer dan 25.000 hoogwaardige
gereedschappen, halffabricaten en onderdelen op voorraad
voor onder andere aandrijftechniek, hydrauliek, pneumatiek
en elektro”, vertelt commercieel directeur Albert Vermeulen.
Naast de uitbreiding van het magazijn hebben ze ook de
winkel zelf vernieuwd. ”Zo hebben we een hele nieuwe
balie. We zijn tevreden met het resultaat en zijn blij dat
we nu onze klanten in de vernieuwde groothandel kunnen
ontvangen en nog beter van dienst kunnen zijn”, vult
Ralph Wijnands, financieel directeur, aan.

product onverhoopt niet op voorraad hebben, kunnen we
het altijd bestellen. Een goede service en tevreden klanten
staan bij ons hoog in het vaandel, bij alles wat we doen”,
aldus Wijnands.
Over ACB Solutions
ACB Solutions is de ideale partner om productie- en
logistieke processen efficiënter en effectiever in te
richten; van transportbanden tot volledige constructies.
De vernieuwde technische groothandel is vanaf heden
te bezoeken. Meer informatie over het assortiment vindt u
op www.acb-solutions.nl

Goede service en tevreden klanten
De technische groothandel is op maandag tot en
met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. ”Klanten
kunnen ieder gewenst moment binnen lopen en worden
vakkundig geholpen door ons personeel. Indien we het

Stationsstraat 125, Horst
077 398 44 16
www.acb-solutions.nl
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Opening landgoed D’n Östrik
Landgoed D’n Östrik in Horst werd op zaterdag 3 mei geopend. Het gebied is nu officieel een landgoed. De
grond, eigendom van Hay en Anny Philipsen, bevat vijf hectare bos, vakantievilla Hubertushof, vier paardenstallen,
een paardenwei en een ruitersportwinkel. In totaal is het gebied 6,3 hectare groot. “Doordat dit gebied nu een
landgoed is, kunnen wij ons nog meer profileren”, zegt Hay.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

worden gehouden. Zo kun je denken
aan belastingtechnische voordelen.
Maar als je hiervoor in aanmerking
wil komen, moet je landgoed wel aan
bepaalde criteria voldoen.” Janssen:
“De eerste criteria om een gebied
een landgoed te noemen, is dat het
5 hectare groot moet zijn, waarvan
35 procent groen. Het moet omgeven
zijn door groen en een maatschap
pelijke functie hebben. De maatschap
pelijke functie wordt ingevuld doordat
mensen gebruik mogen maken van de
wandelpaden.” Ook moet het landgoed
25 jaar behouden worden en in goede,
groene staat blijven.

Bos afgelopen winter
weer gedund

Ron Janssen van plattelandscoö
peratie Peel en Maas kwam tijdens de
opening uitleggen wat een landgoed

eigenlijk inhoudt. “In 1928 is de
Natuurschoonwet aangenomen. Dit
houdt in dat met natuurschoon, dat

eigendom is van bijvoorbeeld een fami
lie, soepeler omgegaan kan worden,
waardoor het makkelijker overeind kan

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Werkgever? Controleer
uw arbeidscontracten!
Door: Tjitske Loeffen-Buitenga
Een boete aan uw werknemer? Geen proeftijd mogelijk? Of geen
beschermend concurrentiebeding? Het kan zomaar gebeuren… Per 1 juli
2014 worden namelijk enkele wijzigingen in het Arbeidsrecht ingevoerd.
Zonder voorbereiding kunnen de nieuwe regelingen veel pijn doen, in
úw portemonnee welteverstaan.
beroep wilt doen, dan kan de werknemer de nietigheid van de proeftijd
inroepen en gaat het ontslag dus niet
door. U zult dan meestal het loon voor
de resterende contractduur moeten
doorbetalen.
Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding of relatiebeding opnemen in een tijdelijk
contract is alleen nog toegestaan
indien er sprake is van een gemotiveerd zwaarwegend bedrijfsbelang. Is
er niet (voldoende) gemotiveerd in het
concurrentiebeding, dan is deze nietig.
Ketenbepaling werknemers
onder de 18 Er is geen beperking
meer voor het aantal contracten en
de contractduur voor jongeren onder
de 18 jaar die gemiddeld minder dan
twaalf uur per week werken. Op hun
achttiende verjaardag, begint de telling
voor maximale tijdsduur te lopen en
is het contract dat zij op dat moment
hebben het eerste contract in de keten.

Ouderlijk huis
wordt landgoed
Broer Theo en zus Truus Philipsen
verrichtten de officiële opening. Theo
vertelde in het kort nog over de
geschiedenis van het gebied. “Wie
had gedacht dat ons ouderlijk huis ooit
deel uit zou maken van een landgoed?
Ik in ieder geval niet”, zegt hij. Theo en
Truus onthulden het nieuwe bord bij
de ingang en deden een boom cadeau
aan de trotse landgoedeigenaren.
Hay heeft voor de toekomst nog meer
plannen met het landgoed. “We zijn
dus al langer bekend bij toeristen.
Voor de toekomst liggen er nog
plannen klaar, die nu bij de gemeente
liggen. Zo willen we een tweede
vakantiewoning bouwen, waarbij
mensen hun paarden mee kunnen
nemen.”

Mikado verzorgt
Junior High Tea

Oh, zit dat zo!

Contract bepaalde tijd
Werknemers dienen eerder
duidelijkheid te krijgen of hun
contract verlengd wordt. Daarom zijn
werkgevers voortaan verplicht om
de werknemer uiterlijk één maand
voor de einddatum schriftelijk mede
te delen of het contract al dan niet
verlengd wordt en eventueel onder
welke voorwaarden. Dit geldt voor
alle arbeidsovereenkomsten van
minimaal zes maanden, die aflopen
op of na 1 augustus 2014. Doet u
dit niet (op tijd), dan moet u een
boete betalen tot maximaal één
maandloon. De werknemer moet
dit binnen twee maanden na afloop
opeisen. Houd dus reeds nu de
einddata van uw lopende contracten
in de gaten.
Proeftijd Een proeftijd in een
contract van maximaal zes maanden
is niet meer toegestaan. Wanneer
u deze toch opneemt én hierop een

Familie en vrienden van eigenaren
Hay en Anny Philipsen en andere
genodigden waren aanwezig bij de
opening. “Het gebouw is nu ongeveer
75 jaar oud. Rond 1960 zijn de
toenmalige bomen gerooid en zijn
er nieuwe bomen gekomen. Ik heb
contact gezocht met Bosgroep Limburg
en afgelopen winter is het bos weer
gedund”, zegt Hay Philipsen. Afgelopen
winter heeft de familie Philipsen
wandelpaden aangelegd, zodat mensen
er kunnen wandelen. Hay: “Mensen
mogen er gewoon vrij rondlopen.”
Ook ligt er een dassenburcht in het
gebied. “De dassen hebben totaal geen

last van mensen die langslopen. Ze
slapen namelijk overdag”, geeft Hay
aan.
Wethouder Huub Dinghs deed
namens de gemeente een woordje:
“De ontwikkelingen van buiten
gebieden komen steeds meer onder
druk van bedrijfsontwikkelingen.
Dit bedrijf compenseert dit. Dit land
goed met vakantievilla Hubertushof is
een goed initiatief en zorgt voor een
nog grotere diversiteit in het toerisme
en recreatie in de gemeente.”

In dezelfde wet staan nog meer
wijzigingen. Deze gaan echter
pas gelden op 1 juli 2015. Zo zal
de ketenbepaling voor tijdelijke
contracten wijzigen. Daarnaast zal
het huidige ontslagrecht flink gaan
veranderen en wordt de zogenoemde transitievergoeding ingevoerd.
Wij zullen u hierover later via deze
rubriek nader informeren.
Wilt u meer informatie over
voorgaande onderwerpen of heeft u
een andere vraag met betrekking tot
uw personeel? Neemt u dan gerust
eens vrijblijvend contact op met één
van onze beloningsadviseurs.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Lunchroom Mikado organiseert op woensdag 14 mei een Junior High Tea.
De lunchroom, onderdeel van Dichterbij, is gevestigd aan de Deken
Creemersstraat in Horst.
De Junior High Tea bedoeld voor alle
jeugd van Horst aan de Maas tussen de
10 en 16 jaar. De middag is van 14.00
tot 15.30 uur. Lunchroom Mikado is een
lunchroom die wordt gerund door men
sen met een verstandelijke beperking.
Sinds twee jaar werken hier dertien
cliënten die naast het bedienen van de
gasten in de lunchroom ook de lunchge
rechten in de keuken zelfstandig klaar

maken. Ook beheren ze de receptie in
het Dienstencentrum en verzorgen ze
de vergaderruimtes. De Junior High Tea
is speciaal is afgestemd aan de wensen
van de jeugd. De organisatie hoopt met
de high tea dat er op een ongedwon
gen manier contact ontstaat tussen de
jeugd en de medewerkers. Kijk voor
meer informatie over de Junior High Tea
op facebook.com/lunchroommikado

Toverland blijft
groeien
Attractiepark Toverland in Sevenum blijft groeien. Bij het pretpark
kwamen onlangs zestig nieuwe werkplekken bovenop de normale werving
van mensen. Mark van Rensch van attractiepark Toverland: “We groeien
harder dan verwacht.”
De nieuwe banen zijn in eerste
instantie bedoeld voor hulpkrachten die
zo’n 150 uur per jaar invullen. Mark van
Rensch: “Maar in de zomermaanden
kan dit fulltime worden. Dan trekt het
park natuurlijk meer bezoekers dan in
de winter. Het gros van de werkne
mers maakt dus veel uren van mei tot
oktober.” In 2013 kwamen er bijna een
kwart meer bezoekers naar Toverland
dan het jaar daarvoor. Dit had vooral te
maken met het nieuwe parkgedeelte,
de Magische Vallei. Dit jaar hoopt het
attractiepark weer verder te groeien

van 621.000 bezoekers naar 660.000
bezoekers. “Onze gasttevredenheid is
altijd hoog. De mensen zijn positief
over het park. Door onze groei willen
mensen, die van veraf moeten komen
nu ook langer rijden voor een bezoek”,
geeft Van Rensch aan.
Hij legt uit dat Toverland de groei
ook wil bereiken door ambassadeurs
van het park in te zetten en door meer
actief te zijn in Duitsland. Van Rensch:
“Hiervoor hebben we nu een aparte
Duitse marketeer. Een dagje Toverland
moet echt een beleving worden.”
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Trailrunning clinic
Bij het LoopCentrum in Horst wordt op zaterdag 17 mei een clinic trailrunning gegeven voor hardlopers die in
de vrije natuur willen lopen. De clinic begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur.

Speciale aanbiedingen in de winkel met
kortingen tot wel 50%*
10% korting op zomerjacks*

*tenzij anders aangegeven

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

MOEDERDAG GEOPEND

Trailrunning is heel anders dan
lopen op de weg en daarom vereist
het ook een ander soort training.
Omdat er op oneffen terrein gelopen
wordt, is het belangrijk dat een hard
loper zijn stijl daaraan aanpast, stelt
het LoopCentrum.

Tijdens de trailrunning clinic wordt
onder andere aandacht geschonken
aan de trailrunning-techniek, omdat
met name bij het stijgen en dalen
een goede techniek kan zorgen voor
blessurepreventie. De clinic is bedoeld
voor lopers die al de benodigde

kilometers in de benen hebben en
vijf kilometer aaneengesloten kunnen
lopen.
De start van de clinic is bij het
LoopCentrum en gaat daarna verder
in het bosrijke gebied in de buurt van
het LoopCentrum.

Blue Berry Hill en La Vie
en Rose ontwikkelen thee

ALLE SOORTEN HANG-, KUIP- EN PERKPLANTEN
KWALITEITSPLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJS

Cecile Aerts van Blue Berry Hill uit Broekhuizen heeft samen met Karlijn Dapper van bed en breakfast
résidence La Vie en Rose uit Lottum twee nieuwe theeën ontwikkeld. De Blue Berry Hill-thee en de
Just Berries-thee zijn volgens theefanaat Cecile uniek.

• SOLANUM OP STAM*
op=op € 5,00
• 12 LObELIA’S-vLIJTIG LIESEN*
€ 1,50
• KNOLBEGONIA’S*
nu € 0,50
• de hang-/kuipplant van 2014 DIASCA*
3 kleuren nu bodemknaller
€ 0,75
• GAzANIA’S
0,50
• GErANIUMS
€ 0,75
• SUrFINIA’S grote pot
nu € 0,99

Cecile Aerts, eigenaresse van
Blue Berry Hill: “Ik ben altijd al
een theefanaat geweest. Het was
al heel lang een wens van mij om
een aparte thee te ontwikkelen. Dit
moest natuurlijk een thee worden
met blauwe bessen erin verwerkt. Ik
heb veel theeën geprobeerd, maar
ze waren allemaal niet wat ik zocht
qua smaak of geur.” Cecile ging op
een dag mee met een rondleiding
van Toeristisch Platform Horst aan de

Verder 250 soorten en kleuren zomerbloeiers.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PrIJS ErBIJ!
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr 9.00 t/m 20.00 uur non-stop
zaterdags 9.00 t/m 18.00 uur zondags in mei van 10.00 t/m 15.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

* = actie

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

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN
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Maas bij La Vie en Rose. “Ik heb Karlijn
Dapper toen aan de mouw getrokken
over mijn ideeën en zij was meteen
enthousiast. Toen is het eigenlijk gaan
rollen”, zegt Cecile.

Eigen melange
De Blue Berry Hill-thee hebben
de dames zelf in elkaar gezet. Cecile:
“We hebben hiervoor zelf een melange
gemaakt en hebben een lekkere geur
en smaak toegevoegd. Er is geen

enkele andere thee als deze.” De Just
Berries-thee bestaat volgens Cecile uit
meerdere bessen. “Ook hebben we
hieraan een rozenblaadje toegevoegd.
Dit verwijst naar Lottum.”
De theeën zijn nog niet te koop.
Cecile: “De thee is straks zeker bij ons
verkrijgbaar en ik denk ook wel bij
La Vie en Rose. Dat moeten we nog
even afwachten. Maar ik wil wel snel
beginnen met de verkoop, vooral als
08is.”
er veel vraag naar

winkel&bedrijf
nieuws
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Ad ve rtorial

Nieuw bij Slender You Fit: Pulzzz

Definitief ontharen, nu
voor iedereen betaalbaar
Met Pulzzz is definitief ontharen op een veilige manier bereikbaar geworden voor iedereen. Pulzzz is een
franchiseformule met inmiddels dertig vestigingen door het hele land. Nu dus ook in Horst bij Slender You Fit.

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Het ontharen gebeurt door middel van lichtflitsen.
In dit nieuwe concept rekent u slechts 1 euro per flits
af. Dit betekent dat u vanaf nu vele malen goedkoper
uit bent. Normaal betaalt u voor het ontharen van
bijvoorbeeld de oksels 75 euro per behandeling. Bij Pulzzz
betaalt u slechts ongeveer 16 euro.
Het Pulzzz-concept is nog relatief jong in Nederland,
maar verovert nu al in korte tijd de markt. De drie letters
‘z’ op het einde verwijzen naar ‘zeker, zichtbaar en zacht’.
Het IPL-apparaat is helemaal opnieuw ontwikkeld om op
de meest comfortabele en effectieve manier definitief te
kunnen ontharen zonder allerlei vervelende bijwerkingen.
In gemiddeld acht tot tien behandelingen worden
naar keuze bijvoorbeeld de bovenlip, wangen, oksels,
bikinilijn, benen of rug behandeld. Ook mannen zijn

welkom. En heel belangrijk: ook veel mensen met blond
of rood haar kunnen bij Pulzzz terecht.
Dinsdag 13 mei organiseert Slender You Fit
van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond. Bezoekers
kunnen op deze avond kennismaken met Pulzzz.
• U krijgt alle informatie;
• u kunt een gratis testﬂits laten maken;
• u kunt een afspraak maken voor een intakegesprek.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u natuurlijk altijd bellen
voor het maken van een afspraak.
Slender You Fit
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 077 398 49 71
www.slenderyoufit.nl
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Wat
zeg je?

opinie 11

Opknappen Lambertusplein goed idee?

‘Het is een mooie plek
die aandacht verdient’

Gemeente Horst aan de Maas presenteerde onlangs haar plannen voor het Lambertusplein in
Horst. Het is de bedoeling dat het plein wordt omgetoverd tot een plek voor evenementen en
sport en spel. Ruim de helft van de inwoners, 58 procent, vindt dit een goed idee. Er zijn echter
ook kritische geluiden te horen. Sommigen vinden de opknapbeurt geldverspilling en zien dit
geld liever gestoken worden in de andere kernen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
is het een hoop geld uitgeven voor
De tegenstanders van de plan
iets wat niet van de grond komt”,
nen voor het Lambertusplein vinden
vindt een ander. Ruim de helft van de
voornamelijk dat de gemeente het
ondervraagden,
geld beter aan
56 procent,
andere projecten
“Jammer dat je er dan niet
denkt dat deze
kan besteden.
meer kunt parkeren”
ontwikkeling wel
“In een tijd
“Geldverspilling in deze tijd”
bijdraagt aan de
van bezuini
uitstraling van
gingen moet je
“Kunnen ze in Sevenum ook
het centrum in
zulke projecten
zoiets maken?”
Horst.
tijdelijk in de
Een van de
kast leggen”,
zegt één van de ondervraagden. “Ik zou ideeën voor het plein is het plaatsen
van een fontein van tien bij tien meter.
eerst proberen te achterhalen of hier
Hoewel de meerderheid dit een goed
wel genoeg draagvlak voor is. Anders

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Nee
13%
Neutraal
28%

idee vindt, zijn
er ook zorgen
over de kosten
en de ruimte
die zo’n fontein
inneemt. “Dat is wel
erg groot en mogelijk een
sta-in-de-weg voor de evenemen
ten”, denkt een inwoner. Een ander
reageert: “Fijn voor de jeugd, maar dat
geeft rotzooi. Gaat in de winter de fon
tein uit? Ik denk dat het niets toevoegt
aan het plein. Je zult er hoogstens
wat vaker van naar het toilet moe
ten.” De mensen die het geen goed

idee vinden, vinden
het over algemeen
geldverspilling en
zijn bang voor
vernielingen. Er
zijn er echter
ook die de
komst van een
fontein wel
een goed idee
vinden. “Gezellig
voor toeristen en
ook als je ’s avonds
door het centrum wandelt.
Wel graag wat bankjes erbij plaat
sen, dan kunnen de ouderen er ook van
genieten.”
Voor meer resultaten of aan
melden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ja
58%

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

MOEDERDAGTIP:

HANGPOTTEN nu E 6,75

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Plantenkwekerij /
Hoveniersbedrijf
Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64

Bespreking Poll week 17

Ik ga me aanmelden voor het huisartsennetwerk
Ruim de helft van het aantal stemmers op onze poll van week 17,
53 procent, gaat zich aanmelden voor het huisartsennetwerk. Huisartsen en
apothekers in Noord-Limburg willen met dit netwerk medische gegevens van
patiënten onderling uitwisselen. Dit gebeurt volgens hen via een beveiligd
systeem. Het merendeel van de stemmers vindt het belangrijk dat deze
zorgverleners goed op de hoogte zijn van het medicijngebruik of medische
geschiedenis. Zij zien dan ook geen bezwaren in het uitwisselen van deze
gegevens. Peter Rechsteiner haalt op onze website een geval uit de praktijk

aan, waarbij een patiënt in het ziekenhuis niet meteen de juiste medicijnen
kreeg. Hij eindigt met: “ Als een academisch ziekenhuis, huisarts, apotheek
en Viecurie de beschikking hadden gehad over de medische gegevens was er
gelijk goed gereageerd.” De rest, 47 procent, heeft toch nog wat vraagtekens
bij dit zogenaamd beveiligd netwerk. Niets is uiteindelijk waterdicht. Wie weet
wie er straks allemaal toegang heeft tot deze privé-informatie? Het idee
van het elektronisch patiëntendossier liep ook spaak, onder andere op de
beveiligingszorgen.

Ik zwem liever niet in natuurwater,
uit angst voor blauwalg
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens warme zomers wordt er veel gezwommen in natuurwater. In Horst
aan de Maas is bijvoorbeeld de zwemplas bij de Kasteelse Bossen populair.
Warme zomers brengen echter ook soms blauwalg met zich mee, waardoor
de kwaliteit van het zwemwater flink wordt aangetast. Wie in water met
blauwalg gaat zwemmen, loopt het risico op een geïrriteerde huid en maag- en
darmproblemen.
De angst voor blauwalg en de gevolgen daarvan kan voor mensen het
zomerse zwemplezier bederven. Het is voor te stellen dat men liever voor een
binnenbad kiest om te gaan zwemmen met de kinderen, omdat dit wel gegaran

deerd veilig en hygiënisch is. Blauwalg komt daarbij bijna ieder jaar wel een keer
voor, wat de mogelijkheid om in schoon natuurwater te zwemmen verminderd.
Aan de andere kant wordt er altijd streng gelet op de kwaliteit van zwem
water en wordt bij het kleinste spoor van blauwalg al een waarschuwingsbord
geplaatst voor zwemmers. Als het water zwaar vervuild is, wordt het zwemwater
zelfs helemaal afgesloten. Er wordt dus streng gecontroleerd op blauwalg en als
dit aanwezig is, staat dit goed aangegeven. Zwemwater met blauwalg is dus heel
gemakkelijk te vermijden en is dus niets om bang voor te zijn.
Ik zwem liever niet in natuurwater, uit angst voor blauwalg. Wat vindt u?

Marieke
ment...
“Voor een prikkie een
sneeuwwitte bruidsjurk, nooit
gedragen geen enkele keer,
twee jaren oud voor een
meisje dat trouwt, haast voor
niets want ik hoef hem niet
meer, voor een prikkie een
sneeuwwitte bruidsjurk, met
sluier nog nieuw in ’t papier, ik
verloor al mijn hoop daarom
issie te koop, telefoon 2604.”
Ik durf het bijna niet te
zeggen, maar vorige week had
ik een hele dag dit liedje van
Henk Wijngaard in mijn hoofd.
Aangevuld met de rest van zijn
oeuvre: Met de vlam in de pijp
en Hé Suzie. Was daar een reden
voor? Nee, maar helaas plopt er
af en toe zomaar een liedje in
mijn hoofd dat er dan met geen
mogelijkheid meer uitgaat. Ik
zag foto’s van de start van een
verkiezingscampagne en hup,
Mary Poppins tetterde Sister
Suffragette in mijn oren (zoek
het maar een op YouTube op,
dan weet je waarom).
Op de redactie hebben we
de hele dag de radio aan en
vaak hoef ik maar de eerste
tonen van de intro van een liedje
te horen om de rest mee te
kunnen neuriën (zingen doe ik
mijn collega’s niet aan).
Toegegeven, het zijn niet de
meest briljante liedjes, denk aan
Justin Timberlake of Katy Perry,
waar ik mijn collega’s de rest
van de dag mee verveel. Terwijl
ik dit typ, fluit ik bijvoorbeeld
mee met Shanice en I like your
smile. Een liedje uit 1991, toen
de helft van de redactie nog niet
eens was geboren. Een eendagsvlieg met een vervelend
aanstekelijk liedje die nu in mijn
achterhoofd blijft doorzingen. Nu
kwam mijn collega met de
gouden tip en die geef ik graag
aan u door, zodat u niet net als
ik de hele dag met Henk
Wijngaard (zingt hij eigenlijk
nog steeds?) in uw hoofd loopt.
Rooxaanne! Oh nee, even bij de
les blijven.
Haar tip: zing het irritante
liedje helemaal uit en maak daar
vervolgens een overdreven
einde aan. Met een drumslag of
een laatste noot op de piano,
wat u maar wilt. Zodat het liedje
ook echt afgelopen is. Volgens
haar werkt het heel goed en ik
ga het maar eens uitproberen.
“Telefoon 2604.” Padaboem!

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 18) > Ik snap niets meer van de rotondes > eens 49% oneens 51%
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Verkiezing Europees
Parlement 2014
Op de website van de gemeente treft u alle
informatie aan over de mogelijkheden van
stemmen voor het Europees Parlement op
donderdag 22 mei. Hieronder geven wij u een
aantal mogelijkheden aan. Nadere informatie
en eventuele formulieren kunt u bekijken en/
of downloaden via: www.horstaandemaas.nl/
Bestuur/Europese_Verkiezingen
Vervangende stempas
Om overal in Horst aan de Maas te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. Zonder de
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is
daarom van groot belang dat u de stempas niet
vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u
schriftelijk, uiterlijk maandag 19 mei 2014, een
vervangende stempas aanvragen. Mondeling
aanvragen kan uitsluitend persoonlijk tijdens de
openingstijden van team burgerzaken tot uiterlijk
woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur.
Stemmen bij volmacht
De kiezer kan (na ontvangst van de stempas) tot
en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen door de stempas aan die kiezer
over te dragen. Hiervoor vult u de achterzijde van
de stempas in. Dit kan alleen voor kiezers die zelf
ook een stempas van de gemeente Horst aan de
Maas hebben ontvangen. Vergeet niet een kopie
van een geldig legitimatiebewijs mee te geven aan
de gemachtigde. Deze dient overlegd te worden
aan de voorzitter van het stembureau bij het
uitbrengen van de stem.

Schriftelijke volmacht
Het aanvragen van een schriftelijke volmacht is
alleen van belang als u:
• een kiezer wilt machtigen die van een andere
Nederlandse gemeente een stempas heeft
ontvangen. Of;
• zelf geen legitimatiebewijs heeft en toch iemand
wil machtigen. Of;
• in de periode vanaf 2 mei (of eerder) tot en met
de dag van de verkiezingen op vakantie bent.
U bent dan namelijk niet thuis nadat uw stempas is bezorgd en kunt dus geen onderhandse
machtiging meer verlenen.
Het schriftelijke verzoek kan uiterlijk maandag
19 mei 2014 worden ingediend bij de gemeente.
Dit formulier (L8) is te verkrijgen op het gemeentehuis of u kunt het downloaden via de link genoemd
in de intro.
Kiezerspas
Een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit
te brengen in een willekeurig stembureau in
Nederland. U kunt hiervoor een kiezerspas
aanvragen. Informatie en de formulieren vindt u
eveneens via bovengenoemde link.
Niet vergeten!
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit
te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Wijziging stembureaulocatie
Er wijzigt een locatie van een stembureau. Hieronder staat aangegeven welke wijziging het betreft:
Voor de komende verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei is het
volgende stembureau gewijzigd ten opzichte van de vorige verkiezingen:
Stembureau 11
was: Basisschool De Schakel
wordt: BMV De Schakel, Schoolstraat 3 (Broekhuizenvorst)
Op uw stempas wordt aangegeven wat voor u het dichtstbijzijnde stembureau is. Maar u kunt uw stem
uitbrengen in elk stembureau binnen de gemeente Horst aan de Maas.
Een overzicht van alle stembureaus vindt u op de kandidatenlijst of via onze website:
www.horstaandemaas.nl/Bestuur/Europese_verkiezingen

Commissie bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 13 mei
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit inzake handhavend optreden in het kader van drank- en horecavergunning,
Op den Bergen 6 in Sevenum.
19.15 uur
Deze hoorzitting betreft een bezwaarschrift tegen
het tijdelijk sluiten van een woning op grond van
de Opiumwet.

20.00 uur
De laatste hoorzitting betreft een bezwaar tegen
het besluit waarin afwijzend wordt besloten
omdat betrokkene niet als belanghebbende wordt
aangemerkt.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Raadsvergadering
13 mei 2014
Installatievergadering van de raad.
Tevens behandeling van onder andere
volgende onderwerpen:

• Verordening Leerlingenvervoer
Gemeente Horst aan de Maas 2014
• Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Hoogbroek ong. Sevenum
• Veegbeheersverordening

De vergadering wordt live in video uitgezonden
via de website. U bent van harte welkom om de
vergadering bij te wonen in de raadzaal van het
gemeentehuis. De stukken voor deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek in de publiekshal van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op
de website www.horstaandemaas.nl

Inzameling klein chemisch afval

U kunt klein chemisch afval gratis inleveren bij de chemokar. Die staat elke eerste en derde zaterdag
van de maand tussen 10.00 en 14.00 uur bij Gemeentewerken aan de Americaanseweg in Horst.
Bovendien staat de chemokar van 12 t/m 19 mei bij toerbeurt in alle dorpen.
Kijk op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl voor de tijdstippen en de locaties.
Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te brengen als u klein chemisch afval inlevert.

Niet afwachten en zelf doen: Horst aan de Maas op zijn best

Bezoek het WIJ-festival op
17 mei en overtuig u zelf!
Ruim vijftig lokale initiatieven op het
gebied van zorg, welzijn en werk laten zich
op zaterdag 17 mei in de Mèrthal in Horst
zien. Het merendeel daarvan gebaseerd op
vrijwilligheid en de overtuiging dat je als
inwoners ook een heleboel zelf kunt doen.
Dat gevoel blijkt vaak een belangrijke
motivatie voor de vrijwilligers. Niet afwachten maar zelf doen. Samen aan de slag om
de leefbaarheid en het welzijn in je dorp of
wijk in stand te houden of te verbeteren.
Wilt u meemaken hoe zelfwerkzaamheid en
vrijwilligheid een rol van betekenis spelen
in Horst aan de Maas, dan is een bezoek
aan dit WIJ-festival zeker de moeite waard.
Kansen in plaats van problemen
De kranten staan er vol van. Onmogelijkheden
en problemen die op ons afkomen wanneer
de gemeente op 1 januari 2015 taken van
Rijk en provincie gaat overnemen. Het is ook
niet niks, de zogenaamde Kanteling en de

Decentralisaties. Maar Horst aan de Maas is
goed bezig om zich daar terdege op voor te
bereiden. Het past bij de mentaliteit van de
gemeente om problemen vooral als kansen te
zien. Natuurlijk zal op 1 januari 2015 niet alles
meteen van een leien dakje gaan, maar ook
dan werkt het beter om die zaken vanuit positiviteit en gezamenlijkheid aan te pakken.
Sfeervolle ontmoeting met meerwaarde
Positiveit en burgerkracht zal ook de sfeer
bepalen van het WIJ-festival, op zaterdag 17
mei in de Mèrthal. Samen laten zien hoe het
(ook) kan werken en daarbij ook voortdurend
van elkaar leren. Laat u verrassen wat er in
Horst aan de Maas al allemaal aan (vrijwilligers)
initiatieven is. Wie weet, wordt u zelf wel zo
enthousiast dat u zich bij één van die initiatieven gaat aansluiten? Dat zou een duidelijke
meerwaarde aan het WIJ-festival geven, maar
los daarvan wordt ook uw bezoek aan het
festival al zeer gewaardeerd. Graag tot 17 mei!
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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
Midden Peelweg 6-8
Broekhuizen
Veerweg 13b
Evertsoord
Helenaveenseweg 27

Kent u ook iemand die een onderscheiding verdient?
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op
www.horstaandemaas.nl

Grubbenvorst
Laagheide 9
Venloseweg 69,
71, 71a en 71b

Horst
Vrouwboomweg 7
Lindweg ongenummerd
Venrayseweg 65
Kronenberg
Blaktdijk 45

Horst aan de Maas
Het aanvragen van een vervangende stempas (Verkiezing
Europees Parlement 2014)
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Ontwerp Wegenlegger

Meerlo
De Kievit 14
Swolgen
Jan van Swolgenstraat 52

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

SEminar
2014
Ronde tafel venray-horst

Programma

160

De Ronde Tafel Venray-Horst organiseert ook dit jaar
weer een geweldig seminar, namelijk op woensdag
4 juni 2014. Ondernemers en beslissers uit het bedrijfsleven genieten tijdens deze geweldige avond van
twee uitermate interessante sprekers.

19.15 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur

Ontvangst
Inleiding Seminar
Danny Mekic
Pauze
Toelichting
goede doelen 2014
21.30 uur Peer Swinkels
22.15 uur Afsluiting met een
borrel en een hapje

App eens uit een ander vaatje
Dit jaar heeft het seminar het thema ‘App eens uit
een ander vaatje’. Twee topsprekers nemen ons
mee in hun werelden over social media en bier.
Een interactieve bijeenkomst waarbij u een enorme
dosis inspiratie opdoet en er is gelegenheid tot het
stellen van vragen aan deze twee succesvolle ondernemers. op het einde van het programma is er een
netwerkborrel waarbij u zelf een biertje kunt appen.

woensdag 4 juni 2014
19.15 uur

Foodmanager van
het Jaar 2014

Evenementenhal Venray
Meld u tijdig aan op
www.rt160.com

hoofdsponsor:

subsponsors:

peer swinkels

begunstigers:

Drukkerij van den Munckhof
Studio Spinazie
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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.

Nieuwe coalitie, onverantwoorde keuzes
CDA, PvdA en Essentie gaan samen een coalitie vormen. Dit betekent
dat de SP, ondanks de verkiezingsoverwinning, de komende jaren in de
oppositie plaats moet nemen. Dit is jammer, want meer dan een kwart van
de kiezers koos in maart voor de SP.
Daarnaast bleek uit een lezers
onderzoek van de HALLO dat meer
dan de helft van de inwoners van
Horst aan de Maas de SP graag in
het college had gezien. De SP heeft

alles op alles gezet om in het college te
komen. We waren bereid om water bij
de wijn te doen. Maar niet tegen elke
prijs. Tijdens de gesprekken voor een
nieuwe coalitie wilde de SP de garantie

dat het zwembad in Horst open zou
blijven, dat er grenzen zouden worden
gesteld aan de bouwgrootte van
nieuwe stallen en dat mensen die
zorg nodig hebben hun recht op zorg
behouden. Deze garanties konden niet
worden gegeven. Opvallend is dat het
nieuwe college de bibliotheek van
Horst wil verplaatsen naar ‘t Gasthoês.
“Ongelofelijk kortzichtig”, aldus

SP-fractievoorzitter Thijs Coppus. “Een
paar jaar geleden drukten CDA, PvdA
en de VVD als voorloper van Essentie,
erdoor dat een veel te dure bibliotheek
in Horst zou worden gebouwd. Hierdoor
was er uiteindelijk geen geld meer voor
de bibliotheken in Grubbenvorst en
Sevenum. Afgelopen jaren is er enorm
veel geld verspild en met een nieuwe
dure verhuizing gaat het gewoon door.”

Coppus: “Het college van CDA,
PvdA en Essentie maakt totaal
andere keuzes dan de SP. Juist de
zaken waarvoor mensen op de SP
hebben gestemd staan niet in het
coalitieprogramma. Komende jaren
kunnen ze pittige oppositie van de SP
verwachten.”
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Essentie neemt deel aan nieuwe coalitie
Essentie heeft met CDA en PvdA opnieuw een coalitieakkoord gesloten.
Na een formatie van ongeveer drie weken ligt er een akkoord. Dat akkoord
biedt een stevige en stabiele basis voor de komende vier jaar.
Voor ons was belangrijk dat het
akkoord op hoofdlijnen zou zijn. Geen
dichtgetimmerd boekwerk, maar een
stuk dat richting aangeeft. Hierdoor
is duidelijk wat we willen, maar de
manier waarop we dit gaan bereiken,
willen we graag samen invullen.
Samen betekent met inwoners,

ondernemers maar zeker ook met alle
partijen in de gemeenteraad. Politiek
op basis van argumenten, om de
uitdagingen van de komende vier jaren
samen aan te gaan. Die uitdagingen
liggen op vele verschillende terreinen.
Op het economisch terrein is duidelijk
dat we nog steeds in zwaar weer zit

ten. Deze coalitie zet in op een sterke
economische agenda, zowel lokaal als
regionaal. Samen met ondernemers
werken we aan werk, want een baan
is en blijft de beste sociale verzekering
die er is. Op het gebied van zorg komen
er vanaf 1 januari 2015 grote verant
woordelijkheden op ons af. Wij willen
er voor zorgen dat we deze zorgtaken
kwalitatief goed invullen, en binnen de
financiële kaders.
Belangrijk punt tijdens de onder

handelingen voor Essentie was de
omvang en samenstelling van het col
lege. Ons uitgangspunt was een kleiner
college, met drie wethouders. Dat zou
inhouden dat het college zakelijk zou
moeten gaan werken. Daar is uitge
breid over gesproken. De stap van vijf
naar drie wethouders bleek uiteindelijk
te groot, zeker met de nieuwe taken
die erbij komen. Ondanks dit staan
wij toch vierkant achter het akkoord,
omdat het in zijn totaliteit een goed

verhaal is. Dat is bekrachtigd door
onze ledenvergadering.
Op dinsdag 13 mei zal het nieuwe
college met Essentie-wethouder Paul
Driessen worden geïnstalleerd. Janny
Hermans uit Griendtsveen zal de posi
tie van Paul in de raad overnemen.
Dan gaan wij ook graag het gesprek
aan met de oppositiepartijen over het
akkoord.
Bram Hendrix,
namens de fractie van Essentie

De macht mag wat kosten, ook gebroken beloftes
Dat het CDA geen moeite heeft te draaien was bekend. Moeiteloos
verandert ze van gedachten over het aantal wethouders (bij de begrotingsbehandeling vond ze drie wethouders genoeg). Beter voor de machts
verhoudingen. Dat draaien kennen we ook van de winkeltijden en het
handhaven bij bedrijven.
Dat Essentie daar makkelijk in
meegaat, valt tegen. Zij hebben de
harde belofte van drie wethouders
weggegeven. Geen ruggengraat,
daarom geen poging om samen met
SP een coalitie te vormen? De argu

menten van machtsverhouding (CDA
is driemaal groter dan PvdA) is een
slechte, want nu is de verhouding met
Essentie zoek. Trouwens, vier jaar gele
den was Driessen nog CDA-lid, ook al
een draai. Met wethouder Driessen erbij

was het CDA ruiterlijk beloond. Maar ja,
Bob was het baantje beloofd en voor
Van Rensch moest ook wat gezocht
worden. Verdrietig is dat dit machtsspel
en de kosten ten laste komen van de
inwoners. Reken 125.000 euro per jaar,
dus 500.000 euro extra te bezuinigen
de komende vier jaar. Een andere
reden: Birgit op de Laak moest wethou
der worden (de enige portefeuille die er
echt toe doet deze jaren) en dat toont
aan dat CDA en Essentie niet de durf

en de kwaliteit hebben om die post te
bezetten. Bang? Des te ernstiger, omdat
voor die post iemand nodig is die de
zorg kent en omdat de zorg gekop
peld moet worden aan de financiële
huishouding. Op vragen daarover in
de commissie samenleving vorig jaar
kwam geen antwoord dat ertoe deed.
Kon het niet anders? Natuurlijk wel.
De burgemeester (van CDA-huize) zou
ook voor een volwaardige stem kunnen
tellen. Dan zou het CDA twee stemmen

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
De scherpste prijzen door eigen teelt, zomaar 40-50% goedkoper en top kwaliteit!
Zie voor prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ACTIE

tomaten-, komko
mmer-,
paprikaplanten en
andere groenteso alle
orten

vanaf nu perkplanten
en kuipplanten
goed afgehard en
g
incl. voorraadbemestin

3 hangpotten 30 cm
diameter met 4-6
soorten in voor € 20,00

ACTIE
ACTIE

vaste planten en
bodembedekkers,
veel soorten v.a. € 0,85
2 groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin
ha

bij inlevering van deze
advertentie gratis een
oleander van 80 cm hoog
t.w.v. € 15.95
(bij aankoop van min. € 60)
geldig tot 22 mei 2014



van Well

STERK
in onderhoud

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

Sierpotten 80% korting

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)

hebben (met Driessen zelfs iets meer)
en Essentie en PvdA elk één, precies
dus de verhouding zoals ook de zetels
in de raad. En verder? De bibliotheek
wordt opnieuw een speelbal, wel
makkelijk na de verkiezingen! Eerlijk,
betrouwbaar en integer? Macht mag
wat kosten en daar is het CDA een
meester in. Essentie laat zich piepelen:
durven haar leden wel de strijd aan?
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

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
bedrijf altijd bereikbaa
r

Verbouwd!
Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

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
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Koken met

Randy

GEPLUKT Toon Camps

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.

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.

zondagmorgen heeft de Swolgenaar
lange tijd gebiljart in Swolgen. “Ik heb
dit met veel plezier gedaan, maar ik wil
me niet langer ergens aan vastpinnen.
Ik wil vrij zijn,” vertelt Toon.

Voetballiefde

Biefstuk
met venkel
salade
Benodigdheden:
· 2 biefstukken
· 8 aardappels
· 1 bol knoflook
· 2 el boter
· 1 bos tijm
· 0,5 bos basilicum
· 6 laurierblaadjes
· 1 bos lavendel
· 2 venkelknollen
· 3 el balsamicoazijn
· 3 el appelciderazijn
· 1/2 glas olijfolie
· 1 el honing
· olijfolie
· 1 tl zwarte peper
· 1 tl zout

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 200°C;
• leg twee stukken plastic folie op
je werkbank en leg daar de tijm,
laurier, driekwart van de knoflook,
peper en zout en een scheutje
olijfolie op. Rol de biefstuk erdoor,
verpak het en laat het 15 minuten
rusten in de koelkast;
• was de aardappels, snijd ze in partjes en leg ze op een met
bakpapier beklede bakplaat;
• hak de lavendel fijn en verdeel
deze met de rest van de knoflook,
zout en zwarte peper over de
aardappels. Voeg boter toe en bak
in de oven tot ze goudbruin zijn;
• verhit olie in een pan en bak de
biefstuk in 3 minuten om en om
goudbruin;
• hak de oregano en basilicum fijn,
meng met zout en zwarte peper in
een grote kom. Bedek het vlees
met dit kruidenmengsel en plaats
circa 20 minuten op een bakplaat
in de oven;
• doe alle ingrediënten voor de
saus in een kom en meng ze;
• doe de rucola in een schaal, leg de
dungesneden venkel erop, bestrooi
met verkruimelde walnoten en
schenk de saus erover;
• snijd de biefstuk in plakjes en
bestrooi met de rest van het
kruidenmengsel. Plaats de plakjes
biefstuk op de aardappels samen
met een klontje boter;
• serveer met de venkelsalade.
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

en zo 15

Deze geboren en getogen Swolgenaar begon rond tienjarige leeftijd met voetballen bij Sporting ST uit Swolgen.
Zestig jaar later trekt hij zijn voetbalschoenen voor de laatste keer aan voor een afscheidswedstrijd op 10 mei. Deze
week wordt Toon Camps (70) uit Horst geplukt.
Toon woont ongeveer acht jaar met
zijn vrouw Nel in Horst. Hiervoor heeft
hij zijn hele leven in Swolgen gewoond.
Hij is de één na oudste uit een gezin van
negen kinderen. Na de maatschappij
school, besloot Toon een tweeëneen
half-jarige opleiding tot schilder aan
de ambachtsschool te volgen. “Omdat
ik onder aan de ladder moest begin
nen, kreeg ik de taak om dakgoten te
schuren. Hier verdiende ik twintig cent
per uur mee. Na veertien dagen vond
ik het goed geweest. Daarna heb ik
nooit meer als schilder gewerkt,” vertelt
Toon lachend. Hierna volgden verschil
lende baantjes als magazijnwerker bij
onder andere Leolux in Blerick en Rank
Xerox in Venray. Heel gelukkig maakte
dit werk hem echter niet. Via Stichting
Werk op Maat belandde hij twintig jaar

geleden bij een kinderopvang. Toon:
“Van daaruit kwam ik vervolgens bij
crisisopvang ’t Raayke in Tienray terecht.
Ik hielp de kinderen met boodschappen
doen, begeleidde ze naar uitstapjes en
bracht ze naar school. Ik heb dit werk
met veel plezier en dankbaarheid ver
richt. In al die jaren heb ik me niet één
keer ziek gemeld.”

Familieleven
Toon en Nel hebben elkaar
aan het eind van hun tienerjaren
in Broekhuizenvorst leren kennen.
Nel vertelt dat de broer van Toon hem
had meegenomen naar een feestje
van haar dansschool. “Ons eerste uitje
ging naar de Horster kermis. We zijn er
samen naartoe gefietst. Nu proberen
we de kermis steeds te ontlopen,” zegt

PUZZEL

Sudoku

ze lachend. Enkele jaren later zijn de
twee getrouwd. “We hebben een zoon
en dochter. Onze zoon woont samen
met zijn vrouw in Voorschoten, maar
we zien hen nog regelmatig. Sinds
acht jaar woont onze dochter met ons
kleinkind van veertien in Sevenum. We
zien haar bijna iedere dag. En omdat ze
ons enige kleinkind is, verwennen we
haar wel”, bekennen de trotse grootou
ders. De twee geven aan samen graag
op stap te gaan. “We gaan graag naar
dorpjes in Duitsland voor een bakje
koffie. Het is er goedkoper dan hier,
maar vooral ook veel gemoedelijker.
Ook trekken we er veel op uit met onze
caravan. Hiermee doen we steeds een
andere plaats in Nederland aan,” aldus
Toon. Wanneer ze thuis zijn, werken ze
graag in de tuintjes in hun buurt. Op

Toon geeft aan dat hij zijn liefde
voor voetbal niet van een vreemde
heeft. “Mijn vader Wim was een
fanatiek supporter en bestuurder van
Sporting ST. Hij is ook erelid van de
club,” vertelt hij. “Voetbal is echt mijn
lievelingssport. Zowel het samen
spel als de techniek zijn mooi. En de
derde helft is net zo leuk. Vroeger
was ik altijd als een van de laatsten
weg samen met ‘Sefke’, ‘Drieske’ en
‘Theike’,” verhaalt Toon geamuseerd.
Nel beaamt dit. De Swolgenaar heeft
ongeveer tot zijn 45e actief gevoetbald.
Daarna is hij overgestapt naar het vete
ranenvoetbal op zaterdag. “Maar als ze
belden voor het derde elftal op zondag,
dan was ik erbij,” aldus Toon.
Nel pakt het jubileumboek
‘De historie van SV Swolgense Boys
1920-2010’ erbij. Onder het kopje ´Het
langst spelende lid: van Swolgense
Boys: Toon Camps’ spreekt een
65-jarige Toon de hoop uit nog zeker
tot z´n zeventigste te kunnen blijven
voetballen. “Nu ik zeventig ben, is het
toch tijd om er eens een streep onder
te zetten. Niet zoveel mensen voetbal
len zo lang. De club heeft me gevraagd
om mijn voetbalschoenen voor de
laatste keer aan te trekken tijdens
de afscheidswedstrijd,” vertelt Toon.
“Daarna planten we er bloemen in en
hangen we ze aan het huis,” vult Nel
lachend aan.
Toon geeft aan dat hij nog even
goed zal gaan kijken op zaterdag.
“Langs de lijn is het net zo mooi. Dan
kun je ook zien hoe slecht we eigenlijk
voetballen. Dat merk je zelf niet als je
op het veld staat,” sluit hij lachend af.

van Well

STERK
in schilderwerk

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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speklapjes v/h scharrelvarken
naturel of gemarineerd
100 gram € 1,00
shoarma reepje met gratis saus 100 gram € 0,95
zigeuner gehaktschnitzel
4 stuks € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Meterik verplettert
Koningslust
Door: RKSV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik trad zondag aan tegen Koningslust.
Onder een prettig zonnetje voor de toeschouwers en uitstekend voetbal
omstandigheden voor de spelers, mochten beide teams hun ambities
proberen waar te maken.
Koningslust had nog één punt
nodig om promotie veilig te stellen
en Meterik moest winnen om via de
nacompetitie promotie af te dwingen.
Spanning alom dus en dat was in het
eerste kwartier duidelijk zichtbaar. Er
was veel strijd op het middenveld en
ook veel balverlies, maar geen enkele
doelpoging. In de 25e minuut ontstond
een serieuze aanval aan Meterikse
zijde. Huub Kleuskens kwam goed
door aan de rechterzijde en gaf een
prima voorzet. Deze was aan twee
spelers niet besteed, maar de derde,
Tom Verbong, kon de 1-0 voor Meterik
binnentikken. De ban was gebroken.
Al in de 27e minuut werd 2-0 gescoord.
Na een prima actie van Kris Cuppen aan
de linkerzijde, lepelde hij de bal over
de keeper tegen de lat, maar Dirk van
Rengs reageerde attent op de rebound

Kampioensteam GFC loopt
Grubbenvorster vierdaagse
Het kampioensteam van de voetbalclub in Grubbenvorst GFC ’33 in de vijfde klasse F loopt dit jaar de
avondvierdaagse De 4 in Grubbenvorst. Hiermee wil ze laten zien dat de teamleden niet alleen goed kunnen
voetballen, maar ook kunnen wandelen.

receptie aangeboden in de kantine van
afstanden van 5, 10 en 15 kilometer
Het totale team schrijft zich in en
en schoot binnen. Weer vijf minuten
GFC ‘33. Tijdens deze receptie kunnen
gewandeld kunnen worden. De
legt tijdens de wandelvierdaagse de
later kon Dirk van Rengs zijn tweede
andere wandelaars van De 4 en andere
vierdaagse duurt van 21 tot en met
basis voor een goed seizoen in de
goal aantekenen na een voorzet van
belangstellenden de jongens feliciteren
24 mei. Op vrijdag 23 mei krijgt het
vierde klasse. De 4 is de avondvier
Kris Cuppen, 3-0. Koningslust moest nu
met hun behaalde kampioenschap.
team aansluitend aan hun dagtocht een
daagse van Grubbenvorst, waarbij
wat gaan ondernemen en probeerde de
druk op te voeren, maar met scrimma
ges voor het doel en een afstandsschot
was de koek op en konden de mannen
gaan rusten. Na de rust werd een feller
Koningslust verwacht, maar niets was
minder waar. Meterik had duidelijk de
Het herenrecreantenteam van volleybalvereniging Athos ’70 uit Sevenum werd zondag 4 mei kampioen in de
overhand en reeg de kansen aaneen.
recreantencompetitie poule E. Het team was al koploper maar was uitgespeeld, terwijl de nummer twee uit de
In de 65e minuut kon Dirk van Rengs
competitie, Holyoke uit Belfeld, hen met vijf punten achterstand nog kon inhalen.
4-0 scoren. Met een assist van Dirk van
Rengs op Quincy Rubie werd het 5-0 en
Dirk van Rengs scoorde de 6-0. Zondag
moet een laatste horde worden geno
men. Gaat het team op eigen kracht
de nacompetitie in of gaat het wellicht
bij een misstap van Koningslust zelfs
rechtstreeks door voor promotie?

Athos-recreanten kampioen

20%
korting

*

op bécé raamdecoratie

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

*geldig van
1 t/m 31 mei 2014

Wij geven je graag advies
en kunnen je helpen bij het
inmeten en monteren.
Bezoek vandaag onze winkel
en profiteer van 20% korting
op de gehele collectie
raamdecoratie van bécé.

Holyoke moest dan wel met 4-0
winnen van Peelpush. Het recreanten
team uit Sevenum ging de wedstrijd
zondagochtend bekijken. Na een
spannende eerste set die gewonnen

werd door Peelpush met 30-28 was het
kampioenschap voor de Sevenummers
binnen.
Ze hadden Peelpush bij setwinst
een kratje bier beloofd en dat werd

dan ook vlug uit de auto gehaald en
overhandigd.
Na de wedstrijd werd het
Sevenumse team gefeliciteerd door de
spelers van Holyoke.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

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

www.proteion.nl

Dames Set Point kampioen
Het eerste damesrecreantenteam van volleybalvereniging Set Point uit Kronenberg is onlangs kampioen
geworden in de tweede klasse. Het team van coach Marjon Theloesen en trainer Loek Logister moest de
laatste wedstrijd met 3-1 winnen van VC Olympia, wat uiteindelijk 4-0 werd in het voordeel van de volleybalsters uit Kronenberg. De recreanten promoveren nu naar de eerste klasse. Ze laten weten dat dit een pittige
poule voor hen gaat worden, maar dat ze daar al hard voor aan het trainen zijn en dat ze er heel veel zin in
hebben.
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Overwinning voor SVEB
Door: Leo Lijnders, SVEB
Een wedstrijd om des keizers baard. Of in iets moderner Nederlands, het was zondag 4 mei een wedstrijd die er
niet meer toe deed. SVEB kon echter nog wel een periodetitel pakken bij een gelijkspel of verlies van MVC ’19 tegen
kampioen Kwiek.

Joep Beurskens ontwijkt de sliding (Foto: Thijs Janssen)
Vanaf de aftrap was SVEB het
voetballende team dat met combina
tievoetbal FCV onder druk zette. In de
tiende minuut moest de keeper van
’t Ven voor de eerste keer echt hande
lend optreden na een crossbal van Tim
Geurts, op Dean Crompvoets die vrij
op goal kon schieten en zag hoe de
keeper de bal tot een corner verwerkte.
SVEB bleef met iets nauwkeuriger
voetbal de bovenliggende partij en
rond de vijftiende minuut zorgde het
goed doorlopen van Sjors Schatorjé tot
op de achterlijn ervoor dat hij perfect
terug kon leggen op wederom Tim die
rakelings overschoot. Niet veel later

kwam Rick Tissen gevaarlijk buitenom
waarbij hij op de rand van de 16
meter-achterlijn gevloerd werd. Tim
zette zich achter de bal bij deze vrije
trap en maakte de misser van een paar
minuten eerder ongedaan, hij schoot
de bal loepzuiver in de verre hoek, 0-1.
Ruststand is dan ook 0-1 voor SVEB.
Aanvaller Dean Crompvoets ging na
de rust bij het eerste balcontact alleen
door tot de rand van het zestienme
tergebied en wachtte daar met een
aantal onnavolgbare bewegingen op de
aansluiting van Maik Vermazeren die
het koel afmaakte, 0-2. De jonge garde
in de persoon van Giel Seuren, die in de

zestigste minuut ingebracht werd voor
Maik, de in de zeventigste minuut inge
brachte Joep Beurskens, voor de verder
solide spelende Robbert van Dijk en de
in de 85e minuut ingebrachte Machiel
van Helden voor de eveneens verdien
stelijk spelende Dean Crompvoets zorg
den in aanvallend opzicht niet direct
voor een aderlating. Uit een van de
volgende counters van FCV werd speler
Tim Houben razendsnel gelanceerd en
dook vrij voor het doel van Caspar op,
1-2. SVEB weet de wedstrijd echter met
hangen en wurgen uiteindelijk met tien
man tot een overwinning te brengen.
MVC wint een eindje verderop met 2-3.

Maar één punt voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Een gedreven Wittenhorst startte zondag 4 mei tegen Sc Susteren
uitstekend. De verdiende voorsprong bleek toch geen vrijbrief te zijn voor
een vrij spelend Wittenhorst.
Vooraf was duidelijk dat winst wel
eens voldoende kon zijn voor klas
senbehoud. Zoals gezegd het begin
was uitstekend. Diverse kansrijke
schietposities uit goede aanvallen
konden net niet benut worden. Maar
de voorsprong kreeg Wittenhorst als
nog. Uit een vrije trap van Thom Derks
kwam de bal voor de vrijstaande Jordi
Janssen. Uit een toch wel moeilijke
hoek schoot hij fraai de 0-1 binnen.
Na dit succes verdween ineens de
drive, waardoor Sc Susteren meer grip
kreeg op de wedstrijd. Wittenhorst
moest alert blijven voor de counters.
Uit een onoverzichtelijke situatie
claimde Susteren voor een penalty.
De goed leidende scheidsrechter
wees dit weg. Enkele seconden later
was hij toch onverbiddelijk en zijn
houding betekende nu wel penalty.
Kevin Hoffmans wist wel raad met dit
buitenkansje, 1-1. Wittenhorst vocht
zichtbaar tegen deze tegenvaller. Met
nog een goede actie aan Wittenhorstzijde werd de rust bereikt. Direct

Te koop!

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

aardbeiautomaat
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elke dag, ook zondag
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Sporting ST neemt
afscheid van trainer
Het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde zondag 4 mei haar voorlopig laatste competitiewedstrijd in de vierde klasse. Trainer Peter Groenen gaat niet mee naar het volgende seizoen. Hij neemt afscheid.

na de pauze kreeg Gijs Hagens de
bal goed aangespeeld van Thom
Derks. Gijs kon evenwel geen kracht
geven om tot een beslissend schot
te komen. De wedstrijd bleef op en
neer gaan zonder dat er scoringskan
sen ontstonden. Een kwartier voor
tijd zette Wittenhorst nog fel aan.
Twee schoten van dichtbij hadden
helaas geen succes. De wedstrijd was
hiermee gespeeld en Wittenhorst kan
zich gaan opmaken voor de slotwed
strijd tegen koploper TOP. Deze zag de
wedstrijd tegen Heidebloem gestaakt
worden wegens een blessure van de
scheidsrechter. Wanneer TOP deze
wedstrijd weet te winnen komende
donderdag zijn ze kampioen en kan
Wittenhorst zondag de bloemen over
handigen. Wittenhorst staat momen
teel drie punten voor op SVC2000 en
Sparta’25 die op de nadelige posities
staan gerangschikt. Spannender kan
het niet. Het doelsaldo kan mogelijk
nog een rol gaan spelen. Met een
gelijkspel is Wittenhorst spekkoper.

Mts. sijbers

Campagneweg 26 Meterik

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen

Leuke Moederdag
kadootjes,
al vanaf € 1,Zoals doosjes
bonbons, boeddha’s,
boekjes of een
zelf samengesteld
pakketje.
Zelf nog een
ideetje?
Wij helpen u wel.
Kerkstraat 2c 5961 GD Horst

en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

zondag 11 mei: uitgebreid Moederdag brunchbuffet!

De spelersgroep is inmiddels naar
de vijfde klasse gedegradeerd en nam
na afloop van de laatste competitie
wedstrijd al afscheid van de trainer,
maar tijdens de slotavond van de club

op donderdag 8 mei doet Sporting ST
dat officieel.
Tijdens de slotavond, aansluitend
aan de slottraining, wordt in MFA
Kerkebos het seizoen afgesloten en de

trainer bedankt. Door het overlijden van
één van de spelers van de club werd de
jaarlijkse slotdag afgelast en vindt dit
jaar het afscheid van het seizoen en de
trainer in een afgeslankte vorm plaats.

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl
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Coachingsprogramma

Take Your Marks
in showcase Popsport
De band Take Your Marks uit Horst staat eind mei op het podium van de Regio Showcase Limburg, het ‘eindproject’ van Popsport Limburg. De band heeft de afgelopen tijd allerlei workshops gekregen om zich te kunnen
vestigen in de Limburgse en wie weet nationale muziekwereld.

Pepijn Stoter
tweede op
Kunstbende
“Een goede theatrale goochelact met veel ingrediënten, uitgevoerd
door een kleine man met een groot talent.” Zo luidde het jurycommentaar voor Pepijn Stoter uit Sevenum. Hij behaalde met zijn goochel- en
jongleeract de tweede plek tijdens de landelijke finale van Kunstbende.

“We stonden vorige zomer op
het open podium van Kunstbende in
Horst. Daar heeft Bram Jacobs, jurylid
bij Popsport Limburg, de presentatie
gedaan. Hij stelde ons een aantal
maanden later voor mee te doen aan
Popsport Limburg”, vertelt bassist Jesse
Verhage over de deelname van de
band.

Begeleiding
PopSport is een coachingspro
gramma voor jonge muzikanten en
bands, die verder willen komen met hun
eigen muziek. Artiesten krijgen muziek
inhoudelijke coaching en begeleiding,
maar leren ook hoe de muziekwereld
zakelijk in elkaar zit. Ze krijgen work
shops, coaching en de kans om op te
treden. Popsport Limburg werkt samen
met Stichting Popmuziek Limburg.

Zondags
geopend

“Het hoofddoel is om je band naar
een hoger niveau probeert te krijgen.
Daarvoor scheelt het heel erg om een
eigen site te hebben en een goede
fotoshoot die we van Popsport hebben
gekregen. Zo word je door zaaltjes
een stuk serieuzer genomen. Popsport
heeft ons ook aangespoord om actiever
bezig te zijn met optredens regelen, je
sociale media up to date houden enzo”,
stelt Jesse.
Take Your Marks stelt dan ook
gegroeid te zijn de afgelopen tijd.
“Dit komt deels door de workshops
en de contacten die we daar opdoen.
Een ander deel van de vooruitgang
is te danken aan onze nieuwe vaste
bassiste, Milly, die sinds maart
meespeelt.” Naast Jesse en Milly
bestaat de band uit gitarist Jeroen
Joosten, drummer Koen van Meijel en

zangeres Wyneke Roefs. De band stelt
de enige kandidaten uit Noord-Limburg
te zijn die meedoen aan Popsport. “Dat
heeft waarschijnlijk vooral te maken
met toeval. Er is namelijk genoeg
talent hier. Daarom vinden we het
supertof dat we Noord-Limburg mogen
vertegenwoordigen.” De muzikanten
hebben duidelijke plannen voor de
toekomst. “We willen muziek maken,
eigen materiaal schrijven en optreden.
We hopen binnenkort een studio in te
duiken om onze nummers in goede
kwaliteit op te nemen, zodat we onze
muziek beter kunnen delen met de
wereld. We willen blijven genieten
van wat we doen en de hechte
vriendschappen met elkaar behouden.
Maar ons hoofddoel is vooral dat
mensen ons en onze muziek leren
kennen.”

Toen de 13-jarige Sevenummer
onlangs de regionale voorronde in
Sittard won, veroverde hij hiermee
ook een plekje in de finale van de
landelijke wedstrijd voor jong talent.
Zaterdag 3 mei was het dan zover.
De finale vond plaats in de
Amsterdamse Melkweg. Het werd
een lange dag met veel verschillende
acts. Pepijn kwam samen met tien
andere provinciale finalisten uit in de
categorie Theater en Performance,
een categorie met grote diversiteit
aan optredens en daarmee volgens
de jury ook lastig te beoordelen.
Uiteindelijk was er voor Pepijn een
tweede plek en moest hij alleen de
act uit Utrecht voor laten gaan. Pepijn,
die zijn show uit de halve finale had
opgeleukt met tips uit een theater
workshop die hij aan de winst in de
halve finale overhield, kreeg van de
jury en presentatoren positieve reac
ties op zijn uitstraling.

“Van tevoren had ik dit totaal
niet verwacht”, vertelt Pepijn. “Het
optreden ging echt super en de
reacties uit het publiek waren erg
enthousiast, dus een beetje hoop op
een podiumplek had ik na mijn optre
den wel. Super dat het zo gelopen is.
Een fantastische dag in een erg leuk
en spannend theater.”
Hij was totaal niet gespannen
voor zijn optreden. “Ik heb in alle rust
mijn show voorbereid en tussendoor
lekker met mijn meegereisde familie
en vrienden van andere optredens
genoten. Ik heb vervolgens gewoon
mijn uiterste best gedaan en ik had
het gevoel dat ik de hele show met
een grote glimlach op het podium
stond. Het was echt supervet en ik wil
iedereen van Kunstbende van harte
bedanken voor alle professionele
ondersteuning en deze mooie kans. Ik
hoop er volgend jaar weer bij te zijn.”
(Foto: Rene Castelijn)

7,99
Surfinia Million bells hangpotten 6,50
Dipladenia ‘Sundaville’
9,99
Phalaenopsis
7,99
Rozen
-25%
Paprika ‘Tinkerbell‘ op stam

Eetbare terraspaprika vol vrucht
en
Alle kleuren, uit eigen kweek

p.st. 10,99

p.st. 7,99

p.st.
Piramide of rekje. Rood, roze of witte bloem 14,99
3 takken, grote keuze!

orchidee

p.st. 11,99

meer dan 150 soorten
Alle stam-, struik- of klimrozen

Aanbiedingen geldig t/m 13 mei 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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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

Daphne Sino
16 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dat zouden vliegtickets met bestem
ming Parijs zijn, voor een superleuke
vakantie. Parijs is een stad waar een
hele goede vriendin van mij en ik al
heel erg lang naar toe willen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik zou in de huid van een topatleet met
een handicap willen kruipen. Marlou
van Rhijn bijvoorbeeld. Ik zit zelf al vijf
jaar op atletiek en ik zou niet weten
wat ik zonder mijn benen zou moeten.
Marlou is een supersnelle sprinter op
kunstbenen. Ik zou wel willen ervaren
hoe het is om zo’n wedstrijd op blades
te rennen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Dick van Pelt, hij is mijn regiotrai
ner in Sittard. Het afgelopen jaar ben

ik specialisatietraining gaan doen voor
hordelopen en toen kreeg ik hem als
trainer. Hij is een hartstikke goede trai
ner en buiten het trainen om is hij ook
heel gezellig. Op dinsdag en donderdag
train ik in Venlo en op woensdag train
ik in Sittard. Op zondag heb ik vaak
competitiewedstrijd.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik net van Pim van Rens. Ze
vroeg of ik zin had om mee naar de
ijssalon in het dorp te gaan.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind Whatsapp superhandig, omdat
je iemand heel snel kunt bereiken. Ook
kan je gewoon kletsen met mensen
die verder weg wonen. Maar ik vind
het soms ook ongezellig, in gezelschap
bijvoorbeeld.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Mini Cooper, in mijn lievelingskleur
blauw. Ik vind het een sportieve, maar
toch ook een vrouwelijke auto. Alleen
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aan
Daphne Sino

moet ik dan natuurlijk wel nog even
wat geld sparen.
Wat is uniek aan jou?
Ik heb altijd goede zin en ik lach de
hele dag door. Zelf vind ik ook dat ik me
goed kan verplaatsen in de situatie van
anderen, waardoor ik iemand redelijk
makkelijk kan helpen. Dat krijg ik ook
vaker van mijn vriendinnen te horen.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Dat is de ijssalon Clevers hier in
het dorp, omdat ik daar vaak met
vriendinnen zit. Het is dicht bij huis
en ze hebben heel lekker ijs. Ik ga er
vaak na school of ’s avonds samen met
vriendinnen naartoe.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is lasagne. Haar geheime
ingrediëntis dat ze elke keer ’een
rondje keuken’ maakt. Ze kijkt gewoon
wat we in huis hebben en dat komt in
de lasagne terecht, waardoor ’t iedere
keer weer anders smaakt. Het kost
best veel tijd, maar toch eten we het

regelmatig.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk in de kas bij de tomaten. Het
werk zelf vind ik op zich niet heel
erg leuk, maar ik heb wel hele leuke
collega’s dus er hangt wel een hele
leuke sfeer waardoor het minder erg
is. Volgens mij is het nu mijn derde
seizoen dat ik hier werk. Tijdens school
perioden werk ik daar iedere zaterdag
ochtend. In de vakantie is het twee
keer door de week en op zaterdag.
Leukste feestje ooit?
Dat is denk ik gewoon Gekke
Maondaag in Grubbenvorst, dat is iets
waar ik elk jaar opnieuw naar uit kijk.
Het is supergezellig, je komt iedereen
uit het dorp tegen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De familiedag, dat komt omdat mijn
familie redelijk ver uit elkaar woont.
Eén keer per jaar gaan we tijdens de
familiedag met z’n allen iets leuks
doen. Ieder jaar organiseert een ander
gezin het: we zijn een keer gaan karten
en we hebben een keer een schilder
cursus gehad.
Zon of sneeuw?
Sneeuw, want dat doet me denken aan
de winter. In de winter ga ik altijd met
een deel van de familie op skivakantie.
Ik ski al heel wat jaren maar ik vind het
nog steeds heel erg leuk om te doen.
Ik vind het ook hartstikke leuk om op
zomervakantie te gaan, maar tijdens
wintersport gaan we met familie en ik
vind het leuker om met een groep op
vakantie te gaan.
Druk of rustig?
Druk, omdat ik best wel een druk leven
heb. Ik sport redelijk veel, steek veel
tijd in school en ik wil ook leuke dingen
met vriendinnen doen. Mijn vriendin
nen vragen zich vaak af waar ik al die
energie vandaan haal.
Stad of dorp?
Een dorp. Ik woon mijn hele leven al in
een dorp en ik heb eigenlijk nooit iets
te klagen gehad. Iedereen woont dicht
bij elkaar. Mijn hele vriendinnengroep
woont bijvoorbeeld in Grubbenvorst en
als we dan een avondje willen chillen
dan is het nooit ver fietsen, je bent
overal zo.

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!
Datum: 12 juni om 19.30 uur | Locatie: Schouwburg Venray

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
P

€ 15ri,js0:
p.p.

Karolina Swoboda

Riny Leenders

Mariet Janssen

0

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

www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Mies
Column

Mensen
met inhoud

Het valt me op dat ik me als
modestudent altijd moet
verantwoorden: nee, ik maak
geen kleding, nee, ik leer niet
voor de ’laatste modetrends’,
en nee, ik geef al zeker geen
stylingadviezen. Ik studeer
branding, ik ontwikkel
concepten. En bovendien, mode
is veel meer dan alleen het
maken van kleding. Mode is
een van de vele vertalingen
voortkomend uit cultuur, de
tijdsgeest en maatschappelijke
verschuivingen.
Toch merk ik dat mode en de
bijbehorende creatieve wereld,
vaak worden weggezet als iets
voor leeghoofden. Vorige week
bijvoorbeeld, toen ik onder het
mom studie een andere faculteit
(wiskunde en natuurwetenschappen) bezocht. Ik nestelde me
tussen de rustige wiskundigen en
natuurkundigen en met mijn
gedachten verzonk ik in mijn
project. Twee meisjes aan mijn
tafel brachten me terug op aarde.
Ze kwamen me een interessante
lezing verkopen en waren
nieuwsgierig of ik ambities had
om een eigen bedrijf op te
zetten. Volgens hen was het
namelijk belangrijk dat de
natuur- en wiskundigen onder
ons ’de wereld vol ondernemers’
in gingen. Ze waren er heilig van
overtuigd dat tussen deze groep
natuur- en wiskundigen de
mensen met inhoud zaten. En
niet in de wereld waar op dit
moment concepten ontwikkeld
worden tot merken en bedrijven.
Daar zouden volgens deze twee
dames alleen maar praatjesmakers zitten. Hartelijk dank
meiden. Toen ik ze vriendelijk
vertelde dat ik tot deze groep
praatjesmakers behoorde en niet
op deze faculteit studeer, waren
ze vrij snel verdwenen. Mij
achterlatend in verbazing,
verbaasd dat het oppervlakkige
imago dat boven mode hangt
nog eens werd bevestigd, dit
keer wel op een wel heel directe
manier. Niet alleen een gevoel
van verbazing ontstond, het
maakte me ook bewust. Bewust
van het feit dat deze verschillen
ons juist sterk maken. Want hoe
je het ook wendt of keert: de
exactecijfertjestalenten hebben
ons praatjesmakers nodig, en
andersom. Ik bedoel: met een
natuurkundig dilemma hoef je bij
mij niet aan te komen, maar ik
weet zeker dat zo’n cijferheld ook
geen aantrekkelijk en begrijpelijk
merkverhaal uit zijn mouw
schudt.
Mies
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De eindexamens komen eraan
Het is weer die tijd van het jaar: de eindexamens staan voor de deur. HALLO Horst aan de Maas volgt dit jaar leerlingen van het Citaverde College en het Dendron College bij hun laatste
loodjes. Deze week blikken Sil, Patty, Sanne, Jesse, Kyra en Bas vooruit op de examens die officieel 12 mei beginnen: Hoe bereid je je het beste voor op deze belangrijke toetsen?

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Bas Vergeldt (16)
Tienray
Citaverde College
VMBO Gemengde leerweg

“Op school hebben we de laatste weken druk geoefend met
examens en tot nu toe gaat dat heel goed. De week voor de
tentamens ga ik nog even de stof goed doorlezen en dat is eigenlijk
alle voorbereiding die ik doe. Eén praktijkexamen over landbouw
heb ik al achter de rug en dat ging best goed. Voor de theorieexamens maak ik me de meeste zorgen over Engels, want die
taal ligt mij minder. Over de rest van de examens maak ik mij niet
zoveel zorgen. Als ik mijn diploma heb, dan ga ik verder studeren
aan het Citaverde College, in de richting Greenport Production.
Daar leer je alles over de teelt van gewassen. Mijn ouders hebben
thuis ook een teeltbedrijf, dus ik wist al lang dat ik die richting
wilde gaan doen. Ik vind het mooi om te zien hoe alles groeit, de
natuur boeit mij heel erg.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Kyra Jakobs (18)
Horst
Dendron College
Atheneum

“Ik ben nu hard aan het leren. Afgelopen weekend ben ik wel
naar een festival geweest, even lekker wat anders, maar nu ga ik
er weer tegenaan. Voor sommige vakken heb ik oefenexamens
gemaakt, voor andere moet ik veel leren, zoals maatschappijwe
tenschappen en geschiedenis. Ik begin 12 mei met Nederlands.
Tegen het examen van biologie kijk ik het meeste op. Je moet dan
toepassen, maar ik heb niet echt scheikundig inzicht. Engels wordt
makkelijk. Ik kijk veel teveel films en series in het Engels, dat kan ik
gewoon goed. Voor economie wordt dit jaar een nieuwe methode
gebruikt. Daar waren dus geen oefenexamens voor, maar wel pilot
examens. Daar zaten wel fouten in, dus ik ben een beetje bang dat
in het examen ook fouten in de vragen zitten. Dan kun je dat niet
even snel aangeven. Slagen doe ik wel. Ik sta allemaal zevens en
achten. Straks wil ik psychologie in Nijmegen gaan doen.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Iris van der Sterren (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Ik heb een stuk of zes examens. Het allermoeilijkste vind ik
toch wel om mezelf aan te zetten om nu in de vakantie te gaan
zitten en te leren. Na mijn examens ga ik werken, maar eerst begin
ik op dinsdag, met mijn examen Nederlands. Het moeilijkste vind
ik maatschappijleer 2. Dat gaat over politiek en criminaliteit, dat
is allemaal best lastig te begrijpen. Je moet dan maatschappelijke
vraagstukken oplossen en dingen toepassen. Ik vind het een lastig
vak, maar ga het examen zeker wel halen. Het makkelijkste vak
vind ik geschiedenis. Dat examen gaat over het hele boek, je moet
dus alles weten over de oorlogen, over de periode na 1945 en over
staatsinrichting. Maar dat vind ik heel leuk vak, dus dat gaat er
makkelijk in met leren. Ik weet zeker dat ik ga slagen. Volgend jaar
mag ik dan ook naar de havo.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Patty van den Broek (16)
Sevenum
Citaverde College
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

“Ik heb al twee praktijkexamens gehad, bloemschikken en
economie. Bloemschikken ging goed, dan ben je gewoon lekker
bezig. Economie was moeilijk, daar kan ik niks over zeggen.
Op 12 mei heb ik mijn eerste schriftelijke examen. Dat doen we
op de computer. Hier hebben we op school al tot in den treure
mee geoefend, dat was wel fijn. Ik heb vijf examens voor de
boeg. Ik neem alles rustig door, maar ook weer niet teveel achter
elkaar, want dan onthoud ik het niet meer. Voor sommige vakken
moet ik gewoon meer doen dan voor andere. Biologie wordt het
moeilijkste examen, daarvoor moeten we veel weten. Nederlands
komt wel goed. Mijn leraar zei dat ik zomaar een acht zou kunnen
halen. Dat was een geruststelling. Ik heb er vertrouwen in dat ik
ga slagen. Dan wil ik welness en lifestyle gaan doen op de Groene
Campus in Helmond.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Jesse Huijs (17)
Lottum
Citaverde College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

“Ik heb al één praktijkexamen gehad. Hiervoor moest ik
een tuin aanleggen en onderhouden. Dat ging wel goed, ik
heb volgens mij niks fout gedaan, maar de tijd was wel kort.
De andere examens gaan digitaal. Dat heb ik geoefend en dat
gaat wel, maar op papier is toch handiger. Ik heb voor elk vak
oefenexamens gehad, dus het moet wel lukken. Engels is het
moeilijkst voor mij, daar ben ik niet zo goed in. Wiskunde vind ik
het makkelijkst.
Ik denk dat het met de punten die ik nu heb, wel goed moet
komen. Ik leer nu ’s avonds steeds. Overdag werk ik nu ook al.
Als ik slaag ga ik een BBL-opleiding op het Citaverde College doen.
Dan werk ik vier dagen en ga ik één dag naar school. Ik kan dan
aan de slag waar ik nu ook al werk, dat is een leuk bedrijf.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Sil Verhaegh (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Ik heb zes examens voor de boeg. Ik hoef daar niet veel
meer voor te leren. Op school hebben we de afgelopen drie
weken oefenexamens gemaakt. Voor die van economie en
biologie had ik goede punten, dus daar hoef ik niet zoveel meer
voor te doen. Duits is niet mijn beste vak, dus daar moet ik vooral
nog op mijn woordenschat oefenen. Voor Engels en Nederlands
moeten we tijdens het examen een brief schrijven, dus daarvan
moet je weten hoe je die opstelt. Ik ben niet zenuwachtig, ik ga
denk ik wel slagen. Ik heb in het eerste jaar op havo/vwo gezeten
en dat net niet gehaald. Ik heb het niet heel moeilijk gehad op het
vmbo. Als ik slaag, ga ik horecaondernemer/ -manager studeren
in Eindhoven. Ik werk nu bij Blok10 in Horst en door de ervaren
en de verhalen van mensen uit de horeca, kwam ik op het idee.
Dat leek me wel wat.”
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Dendron College wint MyRadio Award

‘Niet over een of ander puberonderwerp’
Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben op donderdag 1 mei de MyRadio Award van de Buma Music
Academy gewonnen. De muziektheaterklas van docent Noël Seerden mag als prijs het winnende nummer opnemen
in een professionele studio.

De Buma Music Academy is een
initiatief van Buma cultuur en heeft
als doel het muziekonderwijs in
Nederland te ondersteunen. Dit jaar
deden 150 middelbare scholen mee
met het gratis lesprogramma en samen
met twintig andere scholen stonden de
leerlingen van het Dendron College in
de finale.

Hulp van Lange Frans
Ze drongen niet door tot de
uiteindelijke finale, waaraan drie
scholen mee mochten doen, maar
wonnen wel de publieksprijs van de
Buma Music Academy. Hun nummer
Welcome to the Castle werd door de
luisteraars van MyRadio bestempeld als
het beste nummer. Noël Seerden: “We
wilden geen afgezaagd liefdesliedje
of een ander puberonderwerp nemen,
maar meer iets maatschappelijks.
Roos Vergeldt uit vwo4 kwam toen
met het idee om tweets die een
journaliste vanuit een Jordanees
vluchtelingenkamp stuurde te
gebruiken voor de tekst en dat hebben
we gedaan.”
Tijdens de finaledag in Amsterdam
kregen de leerlingen verschillende

De jury onder voorzitterschap van Eric van Tijn tijdens de finale

Tussenstand dj marathon Horst

’Ik voel me nog heel goed’
Funs Seuren (23) uit Horst, ook wel bekend als dj Jacob Ace, begon woensdagavond 30 april om 19.00 uur aan
zijn poging het officieuze record, 169 uur, van zijn voorganger Bart Jenniskens te verbreken. Wij spraken hem
zondag met 90 uur op de teller. Seuren: “Het gaat nu heel goed, maar de moeilijke momenten komen denk ik nog
wel.” Zijn doel is 170 uur draaien.

workshops en ook Nederlandse rapper
Lange Frans heeft hen geholpen.
Seerden: “Hij was heel enthousiast
over ons lied. Als het alleen om de
tekst was gegaan, dan waren we de
absolute winnaars geweest volgens
Lange Frans.”
Zowel de begeleider als de
leerlingen zijn heel blij met hun prijs.
“Het was al geweldig dat we naar
Amsterdam mochten en we hebben
echt een mooie dag gehad. Er liepen
allemaal bekende Nederlanders
rond. En we mogen nu natuurlijk ons
nummer opnemen in een echte studio,
dat vinden de leerlingen ontzettend
leuk”, aldus hun begeleider.
De muziekdocent geeft ook aan
blij te zijn dat Buma Music Academy
muziek onder jongeren stimuleert.
“Zij leveren lesmateriaal waarmee de
leerlingen aan de slag kunnen. In deze
tijd is dat heel fijn, want kunstvakken
zijn op een school vaak als eerste
de dupe van bezuinigingen. Op deze
manier wordt muziek toch weer even
extra in the picture gezet en dat is in
ieder geval voor mij een belangrijke
drijfveer om aan projecten zoals deze
mee te doen.”

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

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

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Funs gebruikt zijn pauzes om even de benen te strekken
Van tevoren zei Funs dat het voor
hem een hele levenservaring zou zijn
en dat is het zeker. Met vitaminepotjes
op de achtergrond staat hij nog steeds
enthousiast achter de draaitafel. Zijn
strategie: iedere 24 uur ongeveer drie
kwartier slapen en de rest van de uren
sparen. “Dat is handig voor de moeilijke
momenten later. Het gaat me natuurlijk
een keer opbreken en dan is het fijn als
ik dan meer pauze kan nemen.”
Volgens Eric Janssen, eigenaar van
café De Lange is Funs een echte door
zetter. “Gisteren heb ik nog tegen hem
gezegd dat hij het niet zou gaan halen,
maar als ik hem nu zie staan denk ik

weer van wel.” Of Funs na 170 uur
draaien nog door wil gaan, antwoordt
de dj: “Dat weet ik nu nog niet. Ik kan
nu wel zeggen dat het een makkie
is, maar als ik realistisch ben, moet ik
maar eens eerst die 100 uur halen.”
Nog even en dan neemt Jacob Ace
pauze. Hij heeft de zonnebril al opgezet
en kijkt al even naar buiten. Zijn vrien
den en familie komen iedere dag langs.
Funs heeft nog geen moment alleen
gezeten en voelt zich op dit moment
zelfs zo goed dat hij met zijn vrienden
over de kermis wil wandelen. Seuren:
“Het gaat wel lekker. Vitamines eten
en bewegen is het belangrijkste. En

ik neem dagelijks op dezelfde tijden
pauze.”
Op wat vocht in zijn benen na, is
Funs nog best fit. Hij heeft er zoveel
vertrouwen in dat hij zijn bed al op
Facebook heeft aangeboden. Als hij
zijn record poging heeft gehaald, is
dat bed natuurlijk goud waard, denken
zijn vrienden. Tot nu toe is er een
ludieke 9,9 miljoen euro geboden. Zijn
vrienden lachen en Funs ook. “Je moet
nog vijf dagen”, zegt Eric. “Ja. Ik ben al
bijna klaar”, besluit Funs Seuren dan.
Bij het ter perse gaan van deze edi
tie van HALLO Horst aan de Maas stond
Funs nog steeds achter zijn draaitafels.

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Kinderzegening in
Sevenum
In de parochiekerk Heilige Fabianus en Sebastianus in Sevenum wordt op
zaterdagmiddag 10 mei de jaarlijkse kinderzegening gehouden. Deze viering
begint om 16.00 uur.
Tijdens de kinderzegening zingt
het kinderkoor Serumse Striepkes een
aantal Marialiederen.
Het doel van deze viering is samen
bidden en zingen voor de kinderen
en aan Maria vragen om voor hen

te blijven zorgen. Aan het einde van
de dienst kunnen ouders met hun
kinderen naar voren komen en de
kinderen ontvangen dan persoonlijk
de zegen en mogen een kaarsje
aansteken voor Maria.

De smid en de muzikant
Museum De Locht in Melderslo staat zondag 11 mei in het teken van twee markante dorpsfiguren uit vroeger
tijden: de dorpssmid en de muzikant.
Vroeger had elk dorp zijn eigen
dorpssmid. De smid was belangrijk
want hij moest allerlei artikelen
maken die voor het leven op het
platteland onmisbaar waren, zoals
hoefijzers, landbouwwerktuigen en
hang- en sluitwerk. Praktisch alle
dorpssmederijen zijn tegenwoordig

verdwenen en daarom houdt museum
De Locht dit ambacht in ere.
Mart Vervoort zorgt voor muziek
en zang. Hij brengt nostalgische liedjes
met een vrolijke noot. Kinderen kunnen
zich vermaken met de museumspeur
tocht, oude spellen en een miniatu
urkermis. Daarnaast is de wisselex

positie Bij ons thuis aan de muur, te
bezichtigen, een expositie vol nostal
gie met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden en
heilwensen.
Museum De Locht is alle dagen
open van 11.00 tot 17.00 uur De
activiteiten beginnen om 13.00 uur.

Nestkastjescontrole
Jeugd en Natuur Horst aan de Maas gaat zondag 11 mei nestkastjes controleren. De organisatie vertrekt om
10.30 uur vanaf ’t Zoemhukske in Horst.
Kinderen van de Horster basis
scholen van groep 6, 7 en 8 mogen

deelnemen aan de nestkastjescon
trole. Ouders mogen ook meelopen.

Er worden twee routes gelopen van in
totaal vijftig nestkastjes.

Moederdagconcert Broekhuizenvorst
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooyen geeft op zondag 11 mei een concert samen met Fanfare St. Cornelius uit
Vortum-Mullem. Het concert begint om 10.30 uur in BMV de Schakel te Broekhuizenvorst.
Tijdens het concert wordt een
varia aan diverse genres gespeeld.

Denk aan Dixieland, Startrack en Ierse
Folk. Iedereen is welkom en er wordt

speciale aandacht besteed aan de
aanwezige moeders.

Balletschool danst Fievel naar Amerika
Stichting Balletschool Horst treedt op zondag 1 juni tweemaal op met de voorstelling Fievel naar Amerika.
De voorstellingen vinden plaats in ’t Gasthoês in Horst om 11.00 en 14.30 uur.
De voorstelling vertelt het verhaal
van familie Mousekewitz, die in
Rusland woont. Fievel, de zoon van
de familie, is niet bang voor de katten
totdat ze hun huis in brand steken. Ze
besluiten met zijn allen naar Amerika
te verhuizen, want in Amerika zijn geen
katten. Onderweg beleven ze allerlei
avonturen. Het verhaal is gebaseerd

NIEUW
Uw persoonlijke
begeleiding
als familie/vrienden
even geen tijd hebben.
Voor een wandeling/
gezelschap, bezoek aan
ziekenhuis, arts of therapie,
naar de winkel,
licht huishoudelijk werk
of gewoon voor de
eenzame uurtjes.

Ik kom u helpen.
Bel vrijblijvend of maak
een afspraak.

Tel: 06 48 24 59 67

NIEUW

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

op een tekenfilm en voor de voorstelling
aangepast. Volgens docente Jacqueline
Gielen blijft het een uitdaging om iedere
keer weer met iets nieuws, wat de
kinderen aanspreekt, een voorstelling te
maken. Er doen ongeveer honderd dan
seressen mee in de leeftijd van 4 jaar tot
25 jaar en het verhaal wordt aaneenge
regen door een verteller. De choreografie

voor de voorstelling en de muziekkeuze
zijn door Gielen gemaakt en zij doet
ook de regie. Ron Bosmans heeft de
tekst voor de verteller uitgewerkt. Het
decor is van de hand van Roel Sanders
en Thijs Houwen. Geert Keysers heeft
de muziek opgenomen. Voor meer
informatie over de voorstelling kijk op
balletschoolhorst@gmail.com

STERK
(077) 398 42 20
vanwellschilder@live.nl

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

Puin of grond storten?
Bij Hoeymakers kan het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak
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Eerste lustrum
Houthuizermolen
De Nationale Molendag wordt zondag 11 mei van 11.00 tot 17.00 uur
gevierd in de Houthuizermolen in Lottum. De vijfde verjaardag van de molen
staat in het teken van rondleidingen. Ook wordt er gebakken.
Tijdens de molendag mogen
kinderen cupcakes versieren. Er zijn
molenbroden en meelproducten te
koop. Bezoekers kunnen een kop koffie
of thee drinken met een molenkoek.
Daarnaast kan naar muziek geluisterd
worden. ’s Morgens treden Piet Zetsen
en Jos Smits op met de Steirische
Harmonika. ’s Middags is er een

optreden van Joekskapel Kleug Zaat.
Ook is er is een tentoonstelling van
houten voorwerpen gemaakt door Jan
Rutten.
Toegang tot de molen is gratis.
De Houthuizer molen is van mei
tot oktober geopend op dinsdag en
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053

Molenweekend

Molen Eendracht
Maakt Macht
Tijdens het nationaal molenweekend op zaterdag 10 en zondag 11 mei
is de Meterikse molen geopend voor publiek. Op beide dagen kunnen
bezoekers tussen 11.00 en 17.00 uur terecht.
De molenaars van Eendracht maakt
Macht in Meterik laten tijdens het
molenweekend zien hoe men met deze
historische korenmolen graan maalt.
Zij geven uitleg en laten alle ins en
outs van de techniek en geschiedenis
zien. Van versgemalen meel worden

ook pannenkoeken gebakken. Ook de
gewasveldjes kunnen worden bezocht.
Net als voorgaande jaren komen de
radioamateurs uit Maasbree naar de
molen om contact te zoeken met col
legae, waarvan er ook een heel aantal
zich op andere molens bevinden.

La Providence opent een
eerstelijns BehandelOpen Dag
en Adviescentrum!
28 mei 2014
van 16.00 tot
20.00 uur

verbetert
Vanaf medio mei 2014
kunt u hier van maandag
t/m vrijdag terecht voor:
Fysiotherapie
 Ergotherapie
 Logopedie
 Medische hulpmiddelen
 Thuiszorg en Advies
 Prikdienst van VieCuri

ontzorgt
U bent van harte welkom! Kom
alvast eens kijken tijdens de
Open Dag op woensdag 28 mei
a.s. van 16.00 tot 20.00 uur.



Behandel- en Adviescentrum La Providence
Ursulineweide 3 | 5971 ED | Grubbenvorst
T 077 - 355 56 66 | E behandelcentrum@laprovidence.nl

Bent u niet in staat om de Open
Dag te bezoeken, en heeft u wel
vragen, maak dan vrijblijvend
een afspraak. Wij zijn telefonisch
bereikbaar op 077-355 56 66, of
kijk op www.laprovidence.nl

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Ook voor uw
woonkamervloer
bent u bij ons op
het juiste adres

24
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Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
PRIMEUR! Hij is er weer:

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

GRASKAAS

Theo van Eeuwijk

De lekkerste jonge kaas van
het jaar. Keuze uit 5 soorten.
Kom het proeven!

IS BINNEN!
EL
Naa
Asb
FL
felzeil is
ta
r
wa
af
ie
ct
lle
co
e
uw
ESLAKENS | SLOPEN
nie
HO
|
De
NS
KE
LA
|
N
KE
EK
TR
OVER
voorraaD!
binnen! Meer Dan 80 Dessins op op
!

Toos en Rob
Wagenaar

DE NIEUWE COLLECTIE

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

tip: Meet even je tafel

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg

Dorpsraadvergadering
do 15 mei 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 14 mei 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

vr 9 en za 10 mei 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal en parochiekerk Nationale Molendag
zo 11 mei 11.00-17.00 uur
Excursie Mariapeel
Locatie: Houthuizermolen
za 10 mei 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dienst Landelijk
Gebied en Staatsbosbeheer
Optreden Tres Hombres
Locatie: ingang Zwarte Plakweg
za 10 mei 21.30 uur
Optreden From USA
Locatie: café D’n Toerstop
za 10 mei 21.00 uur
Blauwe bessenpadLocatie: café Station America

Lottum

Melderslo

Maaien

met de Cub Cadet’s van Lozeman Tuinmachines
De ideale zitmaaier voor uw gazon,
leverbaar met grasopvang. Daarnaast kan de Cub
Cadet ook gebruikt worden als basismachine voor
diverse aanbouwwerktuigen, denk aan vegers,
schuiven en aanhangwagens en nog vele andere
opties.
Cub Cadet zitmaaiers ( 700 serie )
vanaf:

€ 1.999,-

wandeling
Openstelling
zo 11 mei 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 11 mei 10.00 uur
Locatie: start bij Museum
De Locht

Dorpsraadvergadering

De smid en de muzikant

wo 14 mei 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 11 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

incl btw.

Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl

Broekhuizenvorst Meterik
Moederdagconcert

Molenweekend

zo 11 mei 10.30 uur
Org: Fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen en fanfare Vortum-Mullem
Locatie: BMV De Schakel

za 10 en zo 11 mei
11.00-17.00 uur
Locatie: molen Eendracht Maakt
Macht

Grubbenvorst
Bridgetocht

za 10 mei 10.30 uur
Org: Bridgeclub Grubbenvorst
Locatie: Grubbenvorster horeca

Math’s Keuze

Jubileumreceptie
za 10 mei 19.00-20.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: blokhut Kabroekse Hut

Jubileumfeest met
Green River en Da Ma Zoeë

zo 11 mei 14.30-17.30 uur
Locatie: herberg De Lindehoeve

za 10 mei 20.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: blokhut Kabroekse Hut

Toneelvoorstelling:
Op de huid

Hardknor met
Minus Mieuterik en Tomrah

wo 14 en do 15 mei 20.00 uur
Organisatie: Toneelvoorstelling
Mariposa
Locatie: Theater De Baersdonck

za 10 mei 20.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Knor

Sevenum

Horst

Inloopuur straatwerk
zaamheden centrum

do 8 mei 10.00-13.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sportpark ter Horst

Kinderzegening

Sportcarrousel

Breicafé
vr 9 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Handbalbekerfinale
zo 11 mei 11.00-17.30 uur
Organisatie: Handbalvereniging
Wittenhorst en NHV
Locatie: sporthal De Berkel

College over Bertus Aafjes
ma 12 mei 19.30-21.00 uur
Org: Gemeente Horst aan de
Maas, BiblioNu en Dendron
College
Locatie: aula Dendron College

Vergadering wijkcomité
Norbertus
ma 12 mei 20.00 uur
Locatie: café De Leste Geulde

do 8 mei 18.30–19.30 uur
Locatie: De Sevewaeg

za 10 mei 16.00 uur
Locatie: parochiekerk

Optredens Fake Billy &
The False Prophets,
Twin Shades, Hubschrauber
en Apneu
za 10 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Swolgen

Dorpsraadvergadering
wo 14 mei 20.00 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray

Lenteconcert
do 8 mei 20.00 uur
Org: Gemengd Koor Tienray
Locatie: Parochiehuis

service 25
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

Hegelsom

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

(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
9 t/m 15 mei 2014
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Kronenberg
Lottum
Meerlo

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

De toegang tot het concert is
gratis, iedereen is welkom. Het
lenteconcert begint om 20.00 uur.

Voorjaarsconcert Die Sevensanghers
Concordia uit Leveroy. Het optreden van
deze slagwerkgroep tijdens het Wereld
Muziek Concours in de World Division in
2013 werd beloond met 93 punten en
lof der jury. Op dat moment was dit de

Meterik
Swolgen

hoogste score ooit in de World Division
op het WMC. Twee weken later bleek
het optreden net niet genoeg voor de
wereldtitel, maar de drumband mag
zich vice-wereldkampioen noemen.

Bridgetocht Grubbenvorst
Bridgeclub Grubbenvorst organiseert op zaterdag 10 mei de jaarlijkse bridgetocht in Grubbenvorst. Het is de
vijftiende keer dat de bridgetocht wordt gehouden in Grubbenvorst.
Bij ijssalon Clevers, café-restaurant
De Vonkel, restaurant De Oosterse
Zwaan en restaurant De Witte Dame

kan er vanaf 10.30 uur gebridged
worden. Aan deze tocht doen zeventig
bridgeparen mee, zowel beginnende

Melderslo

als gevorderde spelers.
Om 17.30 uur vindt de prijs
uitreiking plaats.

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BV  Venray
Tel. 0478-580077
vandevenschoenmode.com

in spaanse sferen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

zangvereniging Vivace uit HoutBlerick en gospelkoor Spirit of Love uit
Tegelen.

Naast Die Sevensanghers zal het
Drentse Asser Mannenkoor ook aan het
concert meedoen. Beide koren treden
op voor de pauze. Na de pauze is het de
beurt aan de slagwerkgroep van Fanfare

Heilige mis

Venlo

Tijdens het lenteconcert wordt
het Grubbenvorster Mannenkoor
bijgestaan door gemengde

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Lambertus)

zaterdag
		

Huisartsenpost

Lenteconcert Grubbenvorst

Mannenkoor Die Sevensanghers uit Sevenum geeft op zondag 18 mei een voorjaarsconcert in de Wingerd.
Dit concert begint om 11.00 uur.

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

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Reijnders op de gitaar en Hans Lenssen
op de drums.
De toegang is gratis.

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Ray Vaughan. De leden van de band
zijn leadzanger Thijs Lenssen op de
basgitaar, achtergrondzangers Hans

Het Lenteconcert van het Grubbenvorster Mannenkoor is op zaterdag 17 mei in zaal ’t Haeren in Grubbenvorst.

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

Heilige mis

Tres Hombres brengt bluesrock
uit de jaren 70 ten gehore van bands
zoals ZZ Top, Pat Travers en Stevie

09.45

Grubbenvorst

zondag

De bluesrockband Tres Hombres staat zaterdag 10 mei op het podium van motorcamping D’n Toerstop in
Melderslo. Het optreden begint om 21.30 uur.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Tres Hombres in D’n Toerstop

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

zaterdag 10 mei

Pikolinos-dag
Bij aankoop van ee
n pa
Pikolinos schoenen ar

goody-bag

kado

Samen met dit unieke
Spaanse merk organiseert
van de Ven Schoenmode
een Spaanse dag met

Sangria
en Paelja!

Olé

rsteunt het
Pikolinos onde gunste van
n
goede doel team in Kenia.
st
asi
aa
de M

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

RABOBANK BANKBATTLE
Maandag 14 april was het zover: 29 teams, verspreid over 24 basisscholen uit de omgeving van Horst en Venray, gingen de strijd aan met elkaar
tijdens de landelijke Rabobank BankBattle! De BankBattle is dé internetquiz van de Rabobank voor bovenbouw leerlingen van de basisschool. In
een twee uur durende race tegen de klok beantwoorden de leerlingen van de deelnemende basisscholen de meest uiteenlopende vragen.
De winnende klas gaat een middag naar de bioscoop!

K

raak de code
Een goede voorbereiding is het halve werk. Tactiek, strategie en samenspel
is erg belangrijk. Medewerkers van Rabobank Horst Venray bezochten op
maandagmorgen de deelnemende scholen om de leerlingen succes te wensen
en te trakteren op een heerlijke slagroomtaart. Exact om 09.30 uur gingen de
leerlingen van start met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden

van vragen. De vragen staan in het teken van
schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio,
televisie en internet. Het harde werken resulteert
in een geheime BankBattleCode die de leerlingen
opslaan in de digitale BankBattleKluis.
En de winnaars zijn…
De deelnemende teams zijn onderverdeeld in vier
clusters, dus zijn er ook vier winnaars.
Basisschool De Twister uit Horst, Basisschool De
Dobbelsteen uit Sevenum, Basisschool St. Anna
uit Blitterswijck en Basisschool De Peddepoel uit
Wanssum hebben de geheime code het snelst
gekraakt en zijn de winnaars! De prijs bestaat
uit een bioscoopbezoek voor de hele klas. Op
woensdagochtend 16 april bezochten Hans Bartels
(teamleider Verkoop & Service) en Eefje Driessen
(adviseur Verkoop & Service) de vier winnende
scholen om de prijzen officieel te overhandigen.
Rabobank Horst Venray wenst de winnaars veel
plezier in de bioscoop!

Wil jij de eerste stap zetten op de woningmarkt?
‘Als Financieel Adviseur spreek ik vaak met starters op de woningmarkt. Het is voor hen soms lastig
om een betaalbare eerste koopwoning te vinden. Ik merk dat veel starters niet op de hoogte zijn van
een mogelijke oplossing: De Starterslening, een initiatief van de Nederlandse gemeenten en het Rijk.
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning (koopsom +
bijkomende kosten) en het bedrag dat je als starter maximaal kunt lenen. Iedere gemeente heeft haar
eigen voorwaarden. Zo geldt voor Horst aan de Maas dat een woning niet duurder mag zijn dan
€ 222.600 incl. verwervingskosten. De hoogte van een starterslening bedraagt maximaal € 30.000.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met mij of met mijn collega’s van Rabobank Horst Venray.
We vertellen je er graag meer over.‘

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

RABO FIETSDAG OP
ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014
Speciaal voor lokale verenigingen en
stichtingen in de omgeving van Horst en
Venray organiseert Rabobank Horst Venray
op zaterdag 6 september 2014 de Rabo
Fietsdag.
Tijdens deze gezellige en sportieve dag kunnen
leden van Rabobank Horst Venray voor een
vereniging of stichting naar keuze een financiële
sponsorbijdrage bij elkaar fietsen.
Informatie en registratie
Informatie over de Rabo Fietsdag, voorwaarden
voor deelname en de registratiemodule vindt u
op onze website: www.rabobank.nl/horstvenray

Binnen de ledenraad Rabobank
Horst Venray zijn volgens het
rooster van aftreden eind
2014 negen ledenraadsleden
aftredend. Daarnaast zijn vijf
ledenraadsleden aftredend en
herbenoembaar.
Het aantal vacatures dat
binnen de kieskringen
ontstaat, is als volgt:
Particulieren
5
Food & Agri
2
HID
2
De directie zoekt geïnteresseerde
kandidaten die de leden uit de
regio Horst aan de Maas/Venray
en de kernen Well en Wellerlooi
willen vertegenwoordigen in de
ledenraad.
Zet u zich graag in en heeft u
inzicht en inlevingsvermogen?
Bent u iemand die mee wil
denken en praten over het
algemeen maatschappelijk,
sociaal en economisch belang in
uw regio? Bent u betrokken bij
relevante (lokale) netwerken en
weet u wat er speelt in de markt?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Heeft u interesse en/of wilt u
meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met
de Rabobank via telefoonnummer
(077) 389 84 24 of stuur een mail
naar cooperatie@horstvenray.
rabobank.nl. Een uitgebreid
profiel vindt u op onze website
www.rabobank/horstvenray.

Hoe werkt de Starterslening?
De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing. Daarna wel, tenzij dat financieel voor jou nog niet
mogelijk is. Overigens kan de Starterslening altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost.
Op dit moment kan de gemeente Horst aan de Maas nog Startersleningen verstrekken.

Telefoon: (077) 389 84 00
Mail: particulieren@horstvenray.rabobank.nl

RABOBANK
HORST VENRAY
ZOEKT NIEUWE
LEDENRAADSLEDEN

Vera Hofstede, Financieel Adviseur

Aanmelden kan tot 25 juni 2014.

Updates beschikbaar voor
kwetsbaarheid in Internet Explorer

O

p 1 mei heeft Microsoft updates gepubliceerd voor
de onlangs gerapporteerde kwetsbaarheid in Internet
Explorer 6 tot en met 11. Meer informatie over dit
onderwerp kunt u vinden op www.waarschuwingsdienst.
nl en op de website van Microsoft. Wij adviseren gebruikers
van Internet Explorer om deze updates te installeren bij het
eerstvolgende gebruik van Internet Explorer.
Voorkom phishing
Internetcriminelen maken vaak gebruik van recente ontwikkelingen.
Zo kunnen zij ook deze actualiteit aangrijpen om u telefonisch of
via een valse e-mail te benaderen. De Rabobank vraagt nooit naar
uw beveiligingscodes zoals uw pin-, toegangs- of I- en S-code. Geef
deze daarom nooit aan anderen. Wij communiceren altijd via www.
rabobank.nl of sturen een bericht naar uw beveiligde Berichten Inbox
binnen Rabo Internetbankieren. Zo weet u zeker dat het bericht
van de Rabobank afkomstig is. Meer informatie en tips over veilig
bankieren kunt u vinden op www.rabobank.nl/veiligheid.

