gemeentenieuws pagina

15
05
2

0

1

www.ahhorst.nl

2.99

1.99
Ola Magnum
en Cornetto

4

12

NIEUW!

Nu ook Superfoods
bij AH Horst!

b.v. Magnum Classic

Zondag 18 mei open van 11.00 - 17.00 uur

Nabestaanden Joop Kusters willen meer duidelijkheid
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Oppositie hakt in op
coalitieakkoord
“Een jonge leider, maar nog steeds de oude politiek”, stelde D66-fractievoorzitter
Henk Kemperman dinsdag 14 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering over het CDA.
Hiermee illustreerde hij zijn bezwaren over het proces van coalitievorming in Horst aan de Maas.
“Het voelt als achterkamertjespolitiek.”
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De oppositie mocht dinsdagavond
reageren op het coalitieakkoord dat
CDA, Essentie en PvdA onlangs sloten.
“Een aantal verkiezingsbeloftes is nu al
gebroken”, stelde Henk Kemperman.
Een aantal van de beloften waar
Henk Kemperman op doelde, oogstte
ook veel kritiek van SP. Zo waren de
oppositiepartijen verbaasd over het
aantal wethouders. De coalitiepartijen
zetten vorig jaar in hun meerjarenbegro
ting al in op maximaal drie wethouders
en spraken hier ook in verkiezingstijd
van. Nu werden toch vier wethouders
voorgesteld. “Dat is niet uit te leggen’,
stelt Kemperman. SP-fractievoorzitter

Thijs Coppus sloot zich hierbij aan.
“Het is een coalitie van ouwe-jongenskrentenbrood. Voor de verkiezingen
wist je ook dat je met de decentrali
saties van de zorg te maken kreeg en
dat dat veel werk was. Was dan eerlijk
geweest. Dit grapje gaat ons drie ton
kosten.” De vier wethouders Ger van
Rensch, Birgit op de Laak, Paul Driessen
en Bob Vostermans werden uitein
delijk met zeventien voor-stemmen
en negen blanco-stemmen gekozen.
CDA’ers Hay Emonts en Elbert Joosten,
Janny Hermans (Essentie) en Jan Wijnen
(PvdA) namen hun plek in de raad in.
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Wereldrecordpoging dj marathon lijkt geslaagd

‘Als je maar gelooft in jezelf’
Funs Seuren (23) uit Horst, ook wel bekend als dj Jacob Ace, heeft
donderdagochtend 8 mei zijn recordpoging om meer dan 169 uur te dj’en in
café De Lange in Horst volbracht. Hij stond 171 uur achter elkaar plaatjes te
draaien, genoeg voor een wereldrecord.
Het officiële Guinnessrecord dj
marathon staat nog op naam van de
Australische dj Smokin’ Joe Mekhael,
die 168 uur muziek aan een stuk
draaide. Het is nog even afwachten of
dat record verbroken is. “Er gaan nog
U vindt deze week in HALLO
maanden overheen voordat het record
de volgende bijlagen:
officieel vastgelegd kan worden. De
Boerenbond Sevenum
organisatie moet twee verschillende
gehele gemeente behalve
camerabeelden controleren aan de
Broekhuizen(vorst), Lottum,
hand van een checklist. Dat is dus twee
Meerlo, Swolgen en Tienray
keer 171 uur aan footage”, vertelt
Slagerij Crist Coppens
Jannis van den Heuvel van De Lange
gehele gemeente
Horst. Dat de recordorganisatie de
beelden zeer nauwkeurig bekijkt, blijkt
RKsv Wittenhorst
ook uit de ongeldig verklaarde record
alleen Horst
poging van 169 uur van Horstenaar Bart
Jenniskens vorig jaar. Jannis laat weten
dat De Lange de voorwaarden dit jaar
heel nauwkeurig had doorgenomen.
HALLO Horst aan de Maas
“Funs had twee camera’s voor zijn neus
is een gratis uitgave van
hangen en er werd zowel een tracklist
Kempen Media b.v. en verschijnt
als logboek bijgehouden.”
elke donderdag in de gemeente

Bijlagen

Colofon
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
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 of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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.
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

‘Na 24 uur dacht ik:
hij haalt het niet’
Niet alleen de organisatiestruc
tuur was anders, ook tussen beide dj’s
waren enkele verschillen aan te wijzen.
“Bart ging slapen wanneer hij het niet
meer trok. Funs had een vast ritme
en spaarde iedere dag ongeveer drie
kwartier slaap op”, vertelt de mede
werker van De Lange. Op de vraag
wanneer de organisatie wist dat hij het
zou gaan halen, antwoordt Jannis dat

hij er na 24 uur al zijn twijfels bij had.
“Ik dacht toen eerlijk gezegd dat hij het
niet zou halen. Hij had het heel zwaar
en zijn gewrichten deden pijn, maar hij
zette door.” Funs beaamt dit: “Je wordt
uit je ritme gehaald, dus het is best
lastig om je daaroverheen te zetten.
Na anderhalve dag moest ik me echt
herpakken. Het heeft veel geholpen dat
ik volgens een vast ritme leefde, want
volgens De Lange stond ik energiek
en levendig achter de draaitafel. Ook
deed de komst van alle mensen mij
heel goed”, aldus Funs. Vanaf dinsdag
6 mei, 48 uur voor het einde, begon de

organisatie met aftellen. Jannis: “Dat
maakte het ook een stukje draaglijker
voor Funs. Ik had er toen wel vertrou
wen in dat hij het zou gaan halen.”

Huldiging door
Paul Rabbering
Donderdagochtend 8 mei was het
nieuwe record inderdaad een feit.
“Na afloop was ik niet heel moe. Ja,
chronisch moe, maar ik had nog wel
eventjes doorgekund. Veel mensen
vonden het gekkenwerk. Ik heb
hiermee bewezen dat je zelfs met

lichamelijke mankementen, zoals mijn
rugklachten, zo’n prestatie neer kunt
zetten. Als je maar gelooft in jezelf”,
concludeert Funs. Vorig jaar werd Bart
na zijn recordpoging gehuldigd door
3FM-dj Gerard Ekdom. Ook dit jaar zal
Funs in het zonnetje worden gezet. “Op
4 oktober treedt 3FM-dj Paul Rabbering
op bij De Lange. Hij zal Funs dan ook
huldigen. Nieuw dit jaar was de kop
peling aan twee goede doelen. Deze
avond overhandigen we ook het geld
aan hen”, aldus Jannis.

Nabestaanden Joop Kusters willen
meer duidelijkheid
Nabestaanden van de verongelukte 19-jarige Joop Kusters uit Swolgen willen meer duidelijkheid over hoe hij om het leven is gekomen. De politie liet
donderdag 8 mei weten niet uit te gaan van een misdrijf, maar de nabestaanden willen toch meer informatie over zijn laatste uren.
Een Facebook-pagina werd
donderdagavond 8 mei opgericht met
de titel ‘Wat is er gebeurd met Joop
Kusters?’ De pagina volgt als reactie
op een bericht dat de politie eerder
die avond uitdeed. Zij stelt daarin
dat uit onderzoek is gebleken dat er
sprake is van een noodlottig ongeluk.
In de vroege ochtend van zaterdag
26 april werd de 19-jarige Swolgenaar
overreden, even voorbij oprit HorstNoord.

Politie: geen sprake
van misdrijf
Volgens de politie heeft zij in deze
zaak een uitgebreid (technisch) onder
zoek uitgevoerd. Daarbij zijn betrok
kenen gehoord en telefoongegevens
bestudeerd. Ook beschikbare bewa
kingsbeelden op de door het slachtoffer
gelopen route zijn bekeken en door het
forensische opsporingsteam is uitge
breid sporenonderzoek op de autosnel
weg verricht. In het politieonderzoek
is meegenomen dat het slachtoffer
tijdens de stapavond voorafgaand aan
het ongeluk in een horecagelegenheid
een woordenwisseling had met een
persoon. De politie stelt expliciet dat

dit voorval en de daarbij betrokken
persoon geen relatie hebben met het
ongeval waarbij het slachtoffer kwam
te overlijden. Zij ontkent dat er sprake
is van een misdrijf.
Nabestaanden willen echter graag
meer informatie. De vader van Joop
laat weten niet van een ongeval uit
te gaan. “Wij weten honderd procent
zeker dat Joop niet de snelweg op is
gelopen. Het is geen ongeval, maar
een misdrijf. Joop is op de snelweg
neergegooid. Daar ben ik vast van
overtuigd.” Op de Facebook-pagina
schetsen de familie en vrienden een
reconstructie van de avond. Een aantal
vragen blijft onbeantwoord, met de
nadruk op de vraag ‘Wat is er gebeurd
in de laatste twintig minuten van het
leven van Joop?’ Op de pagina wordt
iedereen die iets weet opgeroepen
contact op te nemen. De pagina is
inmiddels ruim 10.000 keer geliked.
“Als iemand iets gezien heeft
van de ruzie voorafgaand aan zijn
dood, vragen we hen dit te melden.
Waarschijnlijk is er ruzie geweest vlak
bij het politiebureau. Als iemand hier
iets van gezien heeft die nacht, tussen
03.30 en 05.00 uur, of als iemand
iets gezien heeft op de Venrayseweg,

Tienrayseweg of bij het viaduct, hopen
we dat ze contact met ons opnemen.
De politie neemt de zaak pas opnieuw
in behandeling als er meer feiten zijn,”
aldus Toon Kusters.

De politie geeft aan in gesprek te
blijven met de familie en hun vragen zo
goed mogelijk te blijven b
 eantwoorden.
Meer uitspraken over de zaak wil zij
voor nu niet doen.

Heerlijke 2-gangen
streeklunch
Mooi bruin kleurtje
voor een speciaal feestje?

€ 19,95

€9,95
29,95

€14,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Oppositie hakt in op
coalitieakkoord

De vier raadsleden nemen de plekken van hun wethouders over
De mogelijke verhuizing van de
Horster bibliotheek naar ’t Gasthoês
liet bij de oppositiepartijen de
wenkbrauwen fronsen. “Dit had tijdens
de campagne duidelijk gemaakt
moeten worden”, vindt Kemperman.
“Maar jullie maken het pas openbaar
als het geen kwaad meer kan.”

Schertsvertoning
Coppus: “De bieb in Horst was
te duur, dat was al vooraf bekend.
Toch hebben uw partijen tien jaar

geleden een bewuste keuze gemaakt,
ten koste van Grubbenvorst en
Sevenum.” De fractievoorzitter noemt
het geheel een ‘schertsvertoning’.
“Ik kan een nieuwe verhuizing voor
enkele tonnen niet uitleggen aan die
mensen in Sevenum en Grubbenvorst.
Hoe betrouwbaar ga je om met je
financiën?” PvdA-raadslid Roy Bouten
reageerde: “Hoe betrouwbaar zouden
we zijn als we nu een betere optie
laten liggen omdat we tien jaar
geleden iets beslist hebben?”

Daarnaast kreeg de coalitie kritiek
op de manier waarop ze met het
RIVM-onderzoek naar de intensieve
veehouderij om wil gaan. De oppositie
ziet liever dat de procedure rondom
het NGB ‘op pauze’ wordt gezet tot de
resultaten van het onderzoek naar de
gevolgen voor volksgezondheid bekend
zijn. Het onderzoek naar de exploitatie
en mogelijke verplaatsing van het
zwembad was tegen het zere been van
de SP, die wil dat De Berkel in Horst
hoe dan ook behouden blijft.

Onderhoud afrit Grubbenvorst
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 16 tot zondag 18 mei onderhoud uit aan de A73 richting Nijmegen, ter
hoogte van knooppunt Zaarderheiken. De parallelbaan van de A73 richting Nijmegen en de verbindingswegen
tussen de A67 en A73 zijn daarom afwisselend afgesloten. Hieronder valt ook afrit 12 Grubbenvorst.
Van vrijdag 16 mei 19.00 uur tot
zaterdag 17 mei 09.00 uur is de afrit
bij Grubbenvorst afgesloten. Ook van
zaterdag 17 mei 16.00 uur tot en
met zondag 18 mei 08.00 uur is de

afrit niet bereikbaar. Het verkeer wordt
omgeleid. Ook kan het verkeer over de
Greenportlane rijden. Rijkswaterstaat
verwacht nauwelijks verkeershinder.
Het gaat hier om regulier onderhoud

dat wegennetten, viaducten, bruggen
en tunnels periodiek nodig hebben.
Denk hierbij aan asfaltering, het
vervangen van voegovergangen en
onderhoud aan de vangrail.

Ongeluk met beknelling Sevenum
In Sevenum vond maandag 12 mei rond 14.00 een aanrijding tussen twee personenauto’s plaats op de
kruising van de Steeg en de Gelderdijk. De brandweer moest er aan te pas komen om de inzittenden te bevrijden.
De politie laat weten dat een rij
dende auto achterop een stilstaande
auto is gebotst, omdat de bestuurder

deze niet had gezien. Omdat de inzit
tenden bekneld zaten, is ook de brand
weer ingeschakeld om hen te bevrij

den. De bestuurster van de stilstaande
auto werd met rug- en nekklachten
naar het ziekenhuis overgebracht.

Oprichting Stichting Leergeld
Horst aan de Maas

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling
i.p.v. 21% btw-tarief
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Aanrijding?

Gemeente Horst aan de Maas draagt 20.000 euro bij aan de oprichting van een lokale tak van
Stichting Leergeld. Dat is een stichting die met de inzet van vrijwilligers de maatschappelijke participatie van
arme kinderen wil verhogen.
Aankomend schooljaar willen de
initiatiefnemers beginnen met hun
activiteiten en een lokale stichting
oprichten in Horst aan de Maas.
Gemeente Horst aan de Maas levert
hier een bijdrage aan.

De stichting werkt samen met
het onderwijs, waar signalen van
armoede vaak worden opgepikt.
Vrijwilligers van de stichting voeren
een gesprek met de ouders waarbij
de participatie van het kind en andere

kinderen binnen het gezin wordt
besproken. Waar nodig worden
kosten voor schoolactiviteiten, sporten cultuuractiviteiten vergoed, zodat
ook die kinderen hieraan deel kunnen
nemen.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Eindexamens zijn onderweg
De eindexamens zijn maandag 12 mei van start gegaan. Sommige leerlingen hebben hun eerste deel van de laatste beproevingen van de middelbare school er al op zitten, anderen kijken
nog uit naar het eerste examen. Bij het ter perse gaan van deze HALLO hadden Patty, Kyra en Jesse al een examen gemaakt. Iris, Bas en Sil hadden woensdag hun eerste examen: Nederlands. Wij
spraken hen over hun eerste indrukken en laatste voorbereidingen.

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Bas Vergeldt (16)
Tienray
Citaverde College
VMBO Gemengde leerweg

“Ik heb al een praktijkexamen over landbouw achter de rug.
Woensdag heb ik mijn eerste theorie-examen voor Nederlands.
Hier maak ik me vrij weinig zorgen over. Voor mijn laatste
oefenexamen heb ik een 8,3 gehaald. Ik ben nu ook nog niet echt
zenuwachtig, maar misschien komt dit nog wel.
Donderdag heb ik een examen voor het vak biologie en vrijdag
is economie aan de beurt. Ik heb er wel vertrouwen in dat beide
examens goed gaan komen. Ook hiervoor oefen ik oude examens.
En als ik iets tegenkom wat ik niet weet, zoek ik het op in het boek
en ga ik het leren.
Volgende week dinsdag heb ik een examen voor het vak
Engels. Hier zie ik nogal tegenop. Voor mijn examens ga ik
trouwens niet eerder naar bed, maar ik kan nu wel iets langer
blijven liggen.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Kyra Jakobs (18)
Horst
Dendron College
Atheneum

“Maandag had ik Nederlands, dat ging wel goed. Het was
wel lastig, maar we hadden drie uur, dus dan heb je ruim de
tijd om alles nog eens goed na te kijken. Het echte examen
leek wel moeilijker dan de oefenexamens, maar ik denk dat het
wel gelukt is. Morgen heb ik biologie, daar zie ik tegenop, want
dat is toepassen. Dat is moeilijk om voor te leren. Ik maak wel
oefenexamens en kijk filmpjes met uitleg op internet. Ik heb nog
zes examens. De afgelopen week heb ik alles door elkaar geleerd,
maar vanaf nu leer ik per vak, dag voor dag. Ik heb inmiddels ook
de uitslag van de toelatingstest voor mijn vervolgstudie psychologie
binnen. Ik hoorde bij de beste 225 die mogen beginnen aan de
studie. Ik had een 9.8 en was daarmee zelfs de beste. Ik weet niet
hoe ik dat gedaan heb, maar dan moeten de examens ook wel
lukken.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

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

“Woensdag heb ik mijn eerste examen, Nederlands. Daar ben
ik me nu nog druk op voor aan het bereiden. Vanmiddag heb ik
de krant gelezen, om wat te oefenen met zinsopbouw. Tijdens
het examen moet je namelijk zelf een tekst schrijven en dat vind
ik soms wel moeilijk. Ik ben intussen wel wat zenuwachtiger
geworden dan in het begin. Maar ik heb er wel vertrouwen in
dat het goed zou komen. Deze week heb ik nog één examen.
Daar heb ik me tot ik Nederlands heb gehad, nog niet zo mee bezig
gehouden. Hier ga ik pas daarna voor leren. Ook voor volgende
week ben ik best gespannen. Dan heb ik in twee dagen vier
examens, dat is dus wel pittig. Een examen duurt ook veel langer
dan ik ben gewend. Normale toetsen duren maar 50 minuten.
Tijdens zo’n examen zit je toch twee uur te werken voor dezelfde
toets, dat is wel even iets anders.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

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

“Ik heb vandaag mijn eerste schriftelijke examen inmiddels
gehad: dat was Nederlands. Van tevoren was ik wel een beetje
zenuwachtig. Ik had wel goed geleerd, dus ik was ook niet weer
te gespannen. En gelukkig ging het heel goed.
Het examen was niet zo moeilijk en ik liep met een goed
gevoel naar buiten. Nederlands ligt me gewoon goed en ik
heb er niet zoveel voor hoeven te leren. Eigenlijk heb ik de
meeste tijd gestopt in leren voor biologie, het examen dat ik
dinsdag heb.
Tijdens deze examenweken zorg ik er voor dat ik niet te laat
naar bed ga. Ook vind ik het belangrijk om tussen het leren door
te ontspannen. Dan ga ik lekker volleyballen of even naar buiten.
Drie uur achter elkaar leren is voor mij te lang, dan moet ik
tussendoor even iets anders doen.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Jesse Huijs (17)
Lottum
Citaverde College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

“Maandag had ik mijn eerste examen: Nederlands. Ik was hele
maal niet zenuwachtig. Dit was best wel makkelijk en het duurde
ook niet zo lang. Na drie kwartier mocht je al gaan. Ik bereid me
het liefste de dag van tevoren voor op de examens. Zo heb ik voor
Nederlands de samenvattingen in het boek gelezen en er vragen bij
gemaakt. In het examen moesten we een verhaaltje schrijven, een
brief in elkaar zetten en dingen als onderwerp en persoonsvorm
uit de tekst halen. Dinsdag had ik biologie, woensdag wiskunde en
vrijdag Engels. Dat laatste vak vind ik het moeilijkste. Biologie moet
wel lukken. Ik sta daar ook goed voor. Wiskunde vind ik ook best
wel makkelijk. We hebben goede uitleg gekregen en oefentoetsen
gemaakt. Wat ik jammer vind, is dat we de examens op de com
puter moeten maken. Als je zo lang teksten van een scherm leest,
word je een beetje wazig.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Sil Verhaegh (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Woensdag heb ik mijn eerste examen voor Nederlands.
De voorbereidingen gaan wel goed. Ik ga nu eerder naar bed,
zodat ik goed uitgerust ben. En ik kan langer slapen. Maandag en
dinsdag heb ik nog geoefend met de brief die we moeten s chrijven.
Daarvoor moet je weten hoe je die opstelt en hoe je een titel
en afsluiting verzint. Daarnaast moet ik teksten samenvatten en
verklaren. Ik ben niet echt zenuwachtig, maar wel benieuwd hoe
mijn eerste examen zal gaan. Deze week heb ik nog drie andere
examens. Voor biologie en economie maak ik me niet zo’n zorgen.
Daar ben ik goed in en hoef ik weinig voor te doen. Met Duits heb
ik meer moeite. Op school heb ik hier al veel voor geoefend. Ik ben
een stuk zenuwachtiger voor dit examen. Bij de oefenexamens
kwam ik soms op een krappe vijf uit en andere keren op een zeven.
Sommige examens zijn nu eenmaal moeilijker.”
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Duurzaam bouwen

Gemeente onderzoekt mogeFer van Lin
lijkheid warmtewinwoningen

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

Autobedrijf

Gemeente Horst aan de Maas wil dat er in nieuwbouwprojecten meer aandacht is voor duurzame voorzieningen,
zoals zonnepanelen. Zo wordt er onder meer gekeken naar de mogelijkheid warmtewinwoningen te introduceren in
nieuwbouwprojecten.
De gemeenteraad van Horst aan
de Maas stelde vorig jaar september
het initiatiefvoorstel Duurzaamheid in
Horst aan de Maas op. In totaal omvat
dit initiatiefvoorstel vier thema’s.
Eén daarvan is duurzaam bouwen.
Het College van B&W wil de komende
jaren meer aandacht gaan besteden
aan duurzaam bouwen op basis van het
initiatiefvoorstel.
“Kopers van nieuwbouwwoningen
zijn minder bereid om te investeren in
duurzaamheid dankzij de economische

crisis”, aldus het college. De gemeente
kijkt samen met ontwikkelaars naar het
concept warmtewinwoningen om de
nieuwbouw duurzame oplossingen te
bieden.
Het principe is als volgt: alle
warmte voor de woning wordt
gehaald uit zonne-energie en
omgevingswarmte. Dit wordt
afgeleverd aan een warmtepomp.
De binnentemperatuur is aan te passen
met vloerverwarming. Op papier kan
45 procent worden bespaard op de

energierekening in vergelijking met een
reguliere HR-ketel. De tweede fase van
woningbouwlocatie De Afhang in Horst
zou als proeflocatie kunnen dienen.
In de gemeente Hof van Twente zijn de
eerste warmtewinwoningen gebouwd.
Afhankelijk van de resultaten beslist
het college of deze woningen ook in
de tweede fase van De Afhang worden
gebouwd. Ook kan er onderzocht
worden of een woning in gemeentelijk
bezit kan worden gebruikt als een
duurzame voorbeeldwoning.

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

Bij de selectie lette de jury
onder andere op de programmering,
de kwaliteit en de continuïteit
van het journalistieke aanbod, de
bedrijfsvoering, lokale verbondenheid
en de samenwerking met andere
media in de regio.
Naast Omroep Reindonk zijn onder
andere Studio040 uit Eindhoven, TV
Enschede FM en OOG uit Groningen
geselecteerd. Directeur Pieter Janssen

van Omroep Reindonk is blij met deze
nominatie. “Het toont dat waar we
vorig jaar mee gestart zijn de juiste
koers is.”
Hij vervolgt: “Uiteraard hopen we
door te dringen naar een koppositie
maar deze nominatie alleen stemt ons
al bijzonder tevreden, een nominatie
die we mede dankzij het afgelopen
jaar sterk gegroeid aantal vrijwilligers
hebben kunnen krijgen.”

Een jury bestaande uit onder
andere journalist Wouter Kurpershoek
en directeur en hoofdredacteur van
Omroep Venlo, Ruud Stikkelbroeck,
beslist uiteindelijk wie Omroep van het
Jaar wordt. Op vrijdag 6 juni wordt de
Lokale Omroep van het Jaar bekend
gemaakt in museum Beeld en Geluid
in Hilversum. De awards zijn een
initiatief van de Organisatie van Lokale
Omroepen in Nederland (OLON).

Melderslo verliest strijd
om pinautomaat
Rabobank Horst Venray gaat haar besluit over de pinautomaat in Melderslo niet wijzigen. Er zal ook geen pinzuil
bij de supermarkt Spar in Melderslo worden gerealiseerd.
Toen bekend werd dat de pin
automaat in Melderslo zou verdwij
nen, kwam de dorpsraad in actie.
“De inwoners van Melderslo konden
een strookje invullen waarop de bank
wordt gevraagd de pinautomaat te
behouden. We hebben meer dan drie
honderd handtekeningen ontvangen.
Ook hebben lokale politieke partijen

gezamenlijk een brief geschreven aan
de Rabobank,” vertelt Ferry Verberne
namens de dorpsraad in Melderslo.
Rabobank Horst Venray laat weten
de betrokkenheid en inzet van de
inwoners te respecteren, maar dat ze
ook op de kosten moet letten. In een
brief aan de dorpsraad en inwoners
van Melderslo meldt de bank dat het

aantal pintransacties bij de automaat in
Melderslo ruim onder de gestelde norm
ligt en elk jaar vijf tot tien procent
minder werd. “We zijn zwaar tegen het
besluit van de Rabobank, maar op een
gegeven moment houdt het op. Helaas
heeft dit niet geholpen. Wij kunnen
niet anders dan ons bij het besluit
neerleggen,” aldus Verberne.

Subsidie voor kapel De Locht
Museum De Locht in Melderslo krijgt een subsidie van ruim 126.000 euro van provincie Limburg voor de
herbouw van een historische kapel. Dat laat de provincie desgevraagd weten.
Uit de regeling ‘Stimulering bouw
in crisistijd’ reserveerden Gedeputeerde
Staten van provincie Limburg onlangs
maximaal 126.750 euro voor Museum
De Locht in Melderslo. Hoewel het
bedrag is toegekend als bijdrage voor
de gehele renovatie en uitbreiding van
het museumcomplex, zal het met
name bestemd worden voor de
herbouw van de kapel die voorheen
aan de Heierhoeve in Grubbenvors
stond. “De ‘gezellen’ kunnen aan de

slag”, twitterde wethouder Ger van
Rensch hier tevreden over. De kapel
kan in de toekomst ruimte bieden voor
tentoonstellingen van heiligbeelden.
Ook wil het museum er een officiële
trouwlocatie van maken. De verwach
ting is dat de kapel in het voorjaar van
2015 klaar is.
De afgelopen periode is bij
Museum De Locht een nieuw hoofd
gebouw, een aspergemuseum en een
champignonmuseum gebouwd. Ook

worden momenteel een glastuinmu
seum en een historische boerderij uit
1300 gerealiseerd.
De subsidies in het kader van
‘Stimulering bouw in crisistijd’ zijn
bedoeld om deze bedrijfstak in de cri
sistijd een impuls te geven. Eerder sub
sidieerde de provincie in Horst aan de
Maas het centrumplan van Sevenum,
Pioenierswoningen in De Afhang en de
verplaatsing van sportpark D’n Haspel
in Grubbenvorst.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Promotie dinerbuffet

Reindonk dingt mee naar
Omroep van het jaar
Omroep Reindonk kreeg dinsdag 6 mei te horen genomineerd te zijn voor de titel De Lokale Omroep van het Jaar
2014. Na een voorselectie uit de 88 deelnemende omroepen aan de Lokale Omroep Awards 2014 bleven zeven
kandidaten over, waaronder de omroep van Horst aan de Maas.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

18
P.P.

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur
Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
dinerbuﬀet en voor een
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
Kinderen t/m 11 jaar gratis

RESERVEREN GEWENST

Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
mediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie
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Dankbetuiging

Op 7 maart hebben we afscheid moeten nemen
van mijn man en ozze pap

Henk Jacobs
We missen hem.
Dank aan iedereen voor de warme belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten,
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.
Anneke, Steef en Tessa

Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden
zo heeft een mens de liefde nodig
om mens te worden.

Intens verdrietig hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten
nemen van ôs mam en lieve oma

Lies van de Ven-Smits
echtgenote van

Vrijdag 9 mei ontvingen wij het trieste bericht
dat onze biljartvriend

Mathijs van de Ven †

Thei Kleuskens

Zij overleed op 84-jarige leeftijd.

is overleden.
Wij zullen Thei zijn biljartkwaliteiten en inzet
voor onze club zeer missen.
Wij wensen Lucia, kinderen en kleinkind veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.

Gé en Kathrin
Kevin
Mieke en Geert
Dennis, Quentin en Vera
Familie Smits
Familie van de Ven

Leden Biljartvereniging De Pomerans, Meterik
Venlo, 12 mei 2014
Kloosterstraat 52
5971 BD Grubbenvorst

Dankbetuiging

Hierbij willen wij u allen oprecht bedanken
voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn zus en onze tante

Sophie Cox

Mam is thuis waar gelegenheid is om haar een laatste groet
te brengen op donderdag 15 mei van 19.00 tot 20.30 uur.

Een leven vervliegt
De herinnering blijft

Bloemen zijn maar voor even,
een gift voor Stichting de Zonnebloem is voor het leven.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

Jo Arts-Cox
Nichten en neven
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 25 mei a.s.
om 11.15 uur in de Kapel van Zorgcentrum La Providence,
Ursulinenweide 5 te Grubbenvorst
Grubbenvorst, mei 2014
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

Verloren op vrijdag 2 mei gouden
slavenarmband in Horst centrum.
Gaarne retour tegen beloning.
Tel. 06 12 24 85 53
T.k. gevr. Landbouwmachines
hooimachine-hark-maaier-mesttankkipper-ploeg-tractor-weidesleep-mais
zaaimachine enz. en vee/paardetrailer.
Tel. 06 19 07 69 59.

Bloemenkwekerij

Reintjes
Grafmonumenten
en restauratie

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

We hebben ôs mam en oma voor het laatst in ons midden
op vrijdag 16 mei om 15.30 uur in het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Vrijwilliger voor meisje van 9.
Wie vindt het leuk om met een meisje
van 9 met diverse beperkingen op
woensdagmiddag leuke dingen te gaan
doen, bijv. met de tandem naar de
speeltuin. Interesse? Bel vrijwilligers
zorg H a/d M 06 52 66 95 70.
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.

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Vrijwilligers voor lunchroom.
Lunchroom Mikado van Dichterbij
zoekt begeleiders in de lunchroom en
vrijwilliger die het leuk vindt om de
website en social media bij te houden.
Interesse? Bel 06 52 66 95 70.
Binnenkort te huur kamer in Horst,
10,3 m2, incl. gebruik van douche,
keuken enz. Prijs 325 euro p.m.
Tel. 06 29 60 72 01.
Reach Up biedt hulp bij leer- en/of
gedragsproblemen. Alle leeftijden.
O.a. bij lezen, spelling, rekenen,
begrijpend lezen Engels, faalangst,
ADHD, autisme etc www.reachup.nl tel.
06 50 27 19 73 gratis intake-gesprek.
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.
Dank u wel! Schuttersgilde Sevenum
bedankt alle inwoners van Horst aan
de Maas voor het aanleveren van
oud textiel. Mede door de opbrengst
hiervan, hebben we nieuwe
uniformen kunnen aanschaffen.
Dank u wel hiervoor!

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Geboren

CAS

8 mei 2014
Zoon van
Bart Giesen en
Monica Verhaegh
Broertje van Bo Giesen
Veerweg 1, 5973 NS Lottum
Valise Atelier & Natuur
Hemelvaartsweekeind, Opendeur
Dagen bij Valise 12.00 - 17.00 uur.
Kom Kijken bij De Wondere Wereld
van Wol. Op onze nieuwe locatie
presenteren wij oude en nieuwe work
shops. Uitgebreide info www.valise.nl.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kermismaandag verloren in omgeving
Cafe De Lange/ Blok 10 mintgroene
lederen jas van het merk Expresso.
Tel. 06 36 07 64 55
Hortensia’s veel soorten v.a. € 3,50
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam
Bomen (bol-zuil-lei), bodembedekkers
e.a. vaste planten 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.
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.
SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis offerte/advies aan huis!
Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen).
Veranda zeilen. Langer genieten
van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
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
Rolsteigers Ladders en Trappen
Verkoop en Verhuur. Diverse
aanbiedingen!. tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop/huur weiland, 3 paardenstallen en opslag. Tel. 077 398 45 22.

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Vanaf 23 mei op vrijdag

onbeperkt
schnitzel & satébuffet!

Tussen 17.00 - 19.30 uur serveren
wij dit heerlijke buffet compleet met
frietjes en salade.
E 15,00 p.p. kinderen E 6,00 p.p.
Reserveer nu!
Noordsingel 75, Horst 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Carlos Hermans en
en Margreet Tros
gaan trouwen op 16 mei 2014
Wie ons wil feliciteren is van harte
uitgenodigd op de receptie.
Deze is 17 mei op onze feestlocatie
Stendert 3 in Meerlo.

In verband met een vechtpartij op de Kaldenkerkerweg bij de
Zandstraat in Venlo zijn zondagmiddag 11 mei drie mannen
aangehouden. Onder hen een
41-jarige man uit Horst.

U bent welkom van 19:00 tot 20:30 uur.

Graag willen wij

50 jaar getrouwd!

Piet en Riek
Driessen-Poels

Chris en Truus
Korstjaans-Tacken

iedereen bedanken
die heeft bijgedragen
aan het slagen van ons
50-jarig huwelijksfeest.

19 mei 2014
Americaanseweg 110
5964 PB Meterik

De Librije 8, 5961 VG Horst

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.
Gevraagd poetshulp in Hegelsom,
voor ± 3 uur per week.
Tel. 077 398 29 51 na 18.00 uur of
06 51 50 21 24.

Horstenaar
opgepakt
voor
vechtpartij

Pasfoto’s direct klaar!
Voor officiële pasfoto’s & visa. Nu met
gratis profielfoto! 7 dagen per week,
‘s middags & ‘s avonds tot 21.00u.
Gratis parkeren voor de deur.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.nl
Te koop: heerlijke verse asperges,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u.
Za 9-17u. Zo op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.
Te huur/te koop in Sevenum
Senioren/Starterswoning
Sondertsepad 6, per direct te aanvaar
den Info H. Reinders tel. 06 52 49 73 83.

Te huur in buitengebied van Swolgen
een vrijstaande woning. Komt per juni Valise Atelier & Natuur
Hemelvaartweekeind Opendeur Dagen
vrij. Voor meer info 06 53 11 63 08.
bij Valise op haar nieuwe locatie
Vakman woningstoffering.
Atelier De Stal Lemmeweg 3a 5975 PM
Altijd 10% korting op alles, gratis
Sevenum. Kom kijken naar de Wondere
meten en monteren, gratis leggen
Wereld van Wol. Van 12.00-17.00 uur.
met uitzondering van trappen. Voor
Meer info www.valise.nl.
verdere aanbiedingen zie website
leovanhelden.nl of bel 06 19 44 86 46. Te Koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos. Fam Klomp
Te huur appartement in Palma
Nieuwepeeldijk 35 America
Mallorca, vrij in juli en augustus
tel. 464 13 80.
€ 425 p/w tot 5 pers
Hoera! Second Life 3 jaar! Om deze
www.appartementbertcati.nl
feestelijke gelegenheid met jullie te
2
Ruim appartement (100m )
vieren, is komend weekend ieder
met voorzieningen te huur in
3e artikel gratis! Met veel “nieuwe”
buitengebied (America). Voor rustige
werkende m/v. € 475 p/mnd incl. gwl! kleding! Vrij: 10-20 uur en zat. 11-17
uur. De koffie en vlaai staat klaar.
06 53 86 82 47.
Hoofdstr 23.
Verloren sleutelbosje op woensdag
Wie helpt mij aan een baan?
avond 7 mei, tussen Horst en America.
Mijn naam is Linda, en ik heb een
Tel. 06 42 89 51 32.
doel! Het vinden van een passende
2
Te huur 3000 m containerveld
baan binnen 60 dagen. Help je mee?
te Lottum. Tel. 06 29 30 33 94.
www.60day-challenge.nl Dankjewel!

BEHA
INRUILACTIE!
BIJ INLEVERING VAN EEN
OUDE BEHA ONTVANGT U

€ ,- 
BIJ AANKOOP VAN EEN BEHA VAN

ACTIE GELDIG 15 T/M 31 MEI 2014.
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Twee mannen liepen bij de
vechtpartij snijwonden op van stuk
ken glas of een kapotte fles. Rond
15.20 uur waarschuwde een voorbij
ganger de politie. Er zou gevochten
worden en iemand gewond op
straat liggen.
Hierop trof de politie een man
met flinke snijwonden aan. Een stuk
verderop werd nog een gewonde
man aangetroffen, ook met snij
wonden. Een derde man werd door
de politie op de Stalbergerweg
aangesproken, omdat hij bloed aan
zijn handen had. De mannen zijn
alle drie aangehouden.
Beide gewonde verdachten
konden na behandeling aan hun
wonden naar het politiebureau
worden gebracht. Waarom de
mannen in gevecht zijn beland, is
nog onduidelijk. De politie onder
zoekt de zaak en heeft hierbij met
verschillende getuigen gesproken.
Naast de 41-jarige Horstenaar betrof
het een man uit Tegelen (46) en
een 29-jarige man zonder vaste
woonplaats.

Nieuwe
fractie
voorzitter
PvdA
Horstenaar Roy Bouten is de
nieuwe fractievoorzitter van PvdA
Horst aan de Maas Hij volgt
Grubbenvorstenaar Richard van
der Weegen op, die vorige
raadsperiode voorzitter van de
fractie was.
Roy Bouten (30) nam dinsdag
avond tijdens de eerste vergadering
van de nieuwe gemeenteraad van
Horst aan de Maas, het fractie
voorzitterschap van PvdA Horst
aan de Maas op zich. Tot die tijd
was Richard van der Weegen (46)
voorzitter van de fractie. Deze had
al eerder aangeven na de verkiezin
gen het voorzitterschap niet meer
te ambiëren. “In verband met mijn
drukke werkzaamheden als griffier
in Cuijk ontstonden er regelma
tige agenda technische conflicten.
Daarom heb ik aangegeven het
stokje over te willen dragen ”, licht
Van der Weegen zijn besluit toe.
Roy Bouten: “Als je al tweede
op de lijst staat, heb je een
bepaalde verantwoordelijkheid
die je dient te nemen. We staan
midden in de samenleving. Ik heb
vertrouwen in Birgit op de Laak als
wethouder en in onze fractie.”
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Met Stichting
Ambulance Wens
naar Auschwitz
Lauw Aarts (57) uit Lottum is ongeneeslijk ziek en had al heel lang de
wens om nog een keer concentratiekamp Auschwitz in Polen te bezoeken.
Rikie, een vriendin van de familie, regelde dat Lauw op maandag 12 mei
met zijn vrouw en zoon door Stichting Ambulance Wens opgehaald werd
voor een driedaagse reis naar het concentratiekamp.
Uitgezwaaid door familie en
vrienden vertrekt de familie Aarts op
maandagochtend 12 mei met een
ambulance van Stichting Ambulance
Wens naar Polen. Samen met zijn
vrouw Annette en zoon Davy brengt de
wensambulance Lauw naar Auschwitz.
Vroegere buurvrouw en vriendin van
de familie Rikie organiseerde dit voor
hen. “Ik heb heel lang op hetzelfde
pleintje gewoond, dus ik ben een
goede bekende van Lauw en Annette”,
vertelt ze.
“Ik kwam bij hen op de koffie en
daar vertelde Lauw dat hij zo graag
nog eens naar Auschwitz wilde gaan.
Zijn zoon Davy had al geregeld dat hij
in juli met het vliegtuig daarheen zou
gaan. De familie twijfelde of Lauw dit
nog wel zou halen en of dat dan niet
te belastend voor hem zou zijn. Toen
ben ik achter de computer gekropen
en heb ik gezocht naar mogelijkheden
om te helpen. Zo kwam ik bij Stichting
Ambulance Wens terecht.” De stich

ting bestaat uit een groep medisch
geschoolde vrijwilligers, die gratis de
laatste wensen van niet mobiele ter
minale patiënten vervullen met behulp
van speciaal daarvoor ontwikkelde
ambulances.
In eerste instantie was de familie
overdonderd en wilde ze het aanbod
niet aannemen, maar zoon Davy haalde
zijn ouders over. Rikie: “Ik belde hen
om te vragen of ze dit wilden doen
en eerst twijfelde Annette, omdat ze
eigenlijk nog nooit wat van anderen
had gevraagd en dat ook nu moeilijk
vond. Maar een paar uur later belde ze
me al terug dat ze het toch een heel
goed idee vond.” Schoondochter Inge
vertelt: “Ze hebben de hele nacht niet
geslapen, zo zenuwachtig waren ze.
Het is hun eerste vakantie sinds hele
lange tijd. Maar ze hebben er echt heel
veel zin in.” Rikie: “Ik ben blij dat ik dit
voor Lauw heb kunnen doen. Hij heeft
me uitgebreid bedankt, dus ik weet
zeker dat hij het heel leuk vindt.”

Kruusboeëm
Sevenum vernield
Het kruisbeeld Kruusboeëm dat in een veld tussen Sevenum en
Kronenberg staat, is onlangs vernield. Op maandagavond 5 mei werd de
schade gemeld bij Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum.
Een voorbijganger zag de schade
en informeerde de stichting. Het corpus
is beschadigd, de voeten van het beeld
zijn vernield. Ook de bijgeplaatste tafel
en beplanting zijn beschadigd.
De stichting constateert de laatste
tijd dat er meer vernielingen zijn aan
beelden en kapellen en heeft hier geen
verklaring voor. In dit geval wordt uit

gegaan van een opzettelijke vernieling
omdat er geen doorgaand verkeer is op
de veldweg waar het beeld staat.
Volgens de stichting is het beeld
eigendom van gemeente Horst aan de
Maas en moet zij besluiten wat ermee
gaat gebeuren, maar volgens een
woordvoerder van de gemeente is zij
hier niet van op de hoogte.

Politie zoekt getuigen

Trein botst tegen
betonblok
Een passagierstrein is maandag 12 mei aan het eind van de middag in
America tegen een betonblok gebotst. De trein bevond zich op dat moment
ter hoogte van de Wachtpostweg.
Een woordvoerder van politie
Horst geeft aan dat de machinist een
klap hoorde terwijl hij bij America
over het spoor reed. “Daarop zijn
zowel brandweer als politie ter plekke
gaan kijken. Er bleken stenen tegen
de trein zijn gegooid en er was een
betonblok op de rails gelegd”, aldus
de woordvoerder.
“Door de klap werden de wielen
van de trein omhoog getild. Aan
de onderzijde van de trein waren
sporen van beton te zien. De trein

heeft enkele minuten stilgestaan,
maar kon daarna weer doorrijden.”
Volgens politie Horst zijn er drie
jongens gezien die op het moment
van het incident wegfietsten in de
richting van America. “Gelukkig is
er niets ernstigs gebeurd. Maar zo’n
betonblok kan er wel voor zorgen dat
de trein ontspoort. We komen dan
ook graag in contact met getuigen”,
aldus de woordvoerder.
Getuigen kunnen zich melden bij
de politie via 0900 88 44.
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Vrolijke Zagers bij Judy Straten
De expositie van Henri van Nuenen wordt op zondag 18 mei om 15.00 uur geopend bij galerie Judy Straten in
Horst. De expositie heet Vrolijke Zagers en is tot en met 29 juni te bezichtigen.
2006. De getekende wereld is
een vermenging van het sprookje
Roodkapje, jeugdherinneringen en
alledaagse banale dingen. In de
tekeningen draait het om strijd, conflict
en confrontatie, met een onderliggende
humor en absurditeit. De beeldtaal
van het werk van grafisch kunstenaar
Henri van Nuenen kenmerkt zich door
zijn gedetailleerde en figuratieve

Grafisch kunstenaar Henri van
Nuenen maakt grote tekeningen,
uitgevoerd in handmatige zeefdruk
en digitale print. Zijn tekeningen
zijn onderdeel van een beeldverhaal
dat zich afspeelt in Zomerheide, een
(fictief) gesloten recreatieterrein en
caravanpark op de Somerense Heide.
Henri van Nuenen startte met
zijn beeldverhaal Zomerheide in

tekeningen, het sterke zwartwitcontrast
en het felle kleurgebruik.
Galerie Judy Straten neemt
daarnaast deel aan de Scope-Basel, van
17 tot 22 juni in Basel. Zij exposeert
daar werk van kunstenaars en
ontwerpers Atelier Uraiqat uit Jordanië,
Paul Bourgeois en Sophie Lachaert
& Luc D’Hanis uit België en Paulette
in ’t Veld uit Nederland.

Informatie- en netwerkontbijt
MKB Limburg regio Noord-Limburg organiseert op donderdagochtend 22 mei een gratis informatie- en netwerkontbijt voor ondernemers uit de regio. Het ontbijt vindt plaats in restaurant De Turfhoeve in Sevenum en duurt van
08.00 tot 09.30 uur.
Het thema van het informatie- en
netwerkontbijt is, met het oog op de
komende Hiltho, Met meer succes de
beurs op. Ingrid van der Sterren van Van

der Sterren Marketing en Communicatie
geeft tijdens dit ontbijt tips voor een
goede beursvoorbereiding, effectieve
standinrichting en opvolging van beurs

contacten. De presentatie is bedoeld
voor iedereen die wel eens deelneemt
aan beurzen of overweegt dat te gaan
doen.

Kids & Fun Koopzondag
In het centrum van Horst vindt op zondag 25 mei de eerste editie plaats van de Kids & Fun koopzondag. Tijdens
deze koopzondag wordt het centrum van Horst omgetoverd tot een kinderparadijs.
gratis pannenkoekenterras. Ook zijn
interactieve kindershows georgani
seerd door Maître Pierre en kunnen de
kleintjes op de foto met Mickey Mouse
en zijn vriendje of met Kabouter Plop
en Kabouter Kwebbel. Een straatmuzi

De koopzondag op 25 mei staat
geheel in het teken van kinderen.
Kinderen kunnen in Horst-centrum
bijvoorbeeld onder begeleiding zelf
schilderen met paletten. Ook is er een
clown die ballonen vouwt en is er een

kant zorgt voor een gezellige sfeer en
er worden suikerspinnen uitgedeeld.
Ook zijn de winkels in het Horster
centrum geopend.
De koopzondag duurt van 12.00 tot
17.00 uur. Parkeren is gratis.

Herberg De Morgenstond uit Griendtsveen is verkozen tot het gezelligste café van Limburg. Zij zijn nu in de strijd
voor de titel gezelligste café van Nederland, samen met de winnaars uit de andere provincies.
Café Top 100 van Misset Horeca.
Tijdens de prijsuitreiking op 27 oktober
in kasteel De Hooge Vuursche
in Baarn ontvangen de
provinciewinnaars hun award.
Ook wordt dan bekendgemaakt wie
het gezelligste café van Nederland
heeft. De verkiezingsuitslag wordt

ARNO ADAMS TRIO
blues met een dialect

Esther Schreurs
tweede
Esther Schreurs van kapsalon MooiHaar in Horst heeft zondag 11 mei de
tweede plek behaald in de categorie Heren Zuid bij de Coiffure Awards in de
Amsterdamse RAI. In totaal werden dertien awards uitgereikt.

Morgenstond gezelligste café
Herberg De Morgenstond
doet mee aan de verkiezing die
georganiseerd wordt door de vakbeurs
Horeca & Food Inspiratie, Ondernemers
United en Leuk Voor Jou. Zij won
van negen andere genomineerde
Limburgse cafés. De Morgenstond
gooit al jaren hoge ogen in de

Coiffure Award

gevormd naar aanleiding van
publieksstemmen. “Supertrots zijn we
op het behalen van de eerste plaats
van de verkiezing gezelligste café van
Limburg. We willen al onze stemmers
ontzettend bedanken, want dit was
niet zonder hen gelukt”, laat eigenaar
Gerold van der Vrande weten.

Voor de Coiffure Award in de cate
gorie Heren Zuid was Esther Schreurs
geselecteerd voor een shoot met vier
heren in een geheel eigen thema.
Bij haar inzending werd Schreurs
ondersteund door fotograaf Melissa
Houben, visagist Lana Houthuijzen
en stylist Christine Guseva. Schreurs
was ook genomineerd voor de Pers
Award. Hiervoor kiest een jury van

gerenommeerde beautyredacteuren
van consumenten- en vakbladen zijn
favoriete fotoset uit alle inzendingen.
In elke categorie waren nog negen
andere kanshebbers. De Coiffure Award
probeert de kappersbranche op een
hoger niveau te brengen en zet zich in
voor de promotie van deze branche.
Alle inzendingen worden door een
deskundige jury beoordeeld.
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WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

& kunststof kozijnen
Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

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

www.biancasknipshop.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

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

VELE KLEUREN HANG-PETUNIA
EN MILLION-BELLS nu E 0,75
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
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Bonikki verder
als spiritueel centrum
Cadeauwinkel Bonikki living en giving in Horst gaat verder als spiritueel centrum. Vanaf wanneer dat gaat
gebeuren, is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk of het spiritueel centrum in pand van de huidige
cadeauwinkel blijft. Eigenaresse Gerry Wijnands: “Hier ligt mijn hart echt.”
Gerry Wijnands is al haar hele leven
geïnteresseerd in spiritualiteit. “Vorig
jaar heb ik een aantal readings gevolgd
en dit jaar ben ik begonnen met lessen.
Ook volg ik een opleiding tot hypnothe
rapeute. Ik merk dat mensen daar veel
baat bij hebben. Ik mag dingen vanuit
bovenaf doorgeven aan mensen. Ik leer
ze ook om te leven met hun hart.”
Het spirituele centrum moet
volgens Gerry gezien worden als een
soort wellnesscenter op het gebied van
spiritualiteit. “Ik ga cursussen en dag

workshops geven. Ook ga ik spirituele
weekenden organiseren en kunnen
mensen bij mij in hypnotherapie gaan.”
Gerry wil dagen of dagdelen in gaan
richten voor mensen, die vrij binnen
willen lopen. “Zij kunnen dan een
praatje maken. Het is dus allemaal heel
uitgebreid. Het spiritueel centrum moet
veel verschillende disciplines bevatten.”
Met het verdwijnen van Bonikki
zit Horst zonder cadeauwinkel, nadat
eerder Valentijn al aangaf te stoppen.
“Dat is natuurlijk ontzettend jammer.

Mijn hart ligt ook bij de winkel. Ik heb
ook gekeken naar een combinatie tus
sen de cadeauwinkel en het spiritueel
centrum, maar dat lukt gewoon niet.
Mensen geven zich echt bloot en ik
neem dat heel serieus. Daarom wil ik
er ook honderd procent voor gaan.”
Gerry is momenteel nog volop
bezig met het opstarten van het
centrum. “Het is al wel duidelijk dat de
naam Bonikki verandert. Ik heb al aan
verschillende namen gedacht, maar er
nog geen gekozen.”

Open dag varkensstal Swolgen
In Swolgen vindt op vrijdag 16 mei de opening plaats van de nieuwe varkensstal van de familie De Swart.
Volgens de eigenaren is dit een toekomstgerichte vleesvarkensstal vol innovatieve snufjes voor de dieren.
Om hun varkens meer ruimte en
comfort te geven en de omgeving
minder tot last te zijn, koos de
familie De Swart er voor om een
innovatieve toekomstgerichte stal in
Swolgen te bouwen. Zo is er in de
nieuwe vleesvarkensstal een manier

aangebracht om de vloeren bij de
jonge biggen te verwarmen met de
lichaamswarmte van de grote oudere
dieren. In de nieuwe stal is extra veel
ruimte en zelfs speciaal speelgoed
voor de dieren. De stal is voorzien van
een biologische luchtwasser die 85

procent van alle ammoniak, stof en
geur uit de stallucht filtert. Op 16 mei
is er een open dag bij de stal aan de
Legert 6 in Swolgen van 15.00 tot
19.00 uur. Vanwege de hygiëne-eisen
in de varkenshouderij zijn er nog geen
varkens aanwezig.

Oh, zit dat zo!
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Milieu-actie

Verf inwisselen
bij Fixet
Iedereen heeft ze thuis wel staan: oude blikken en emmers met
verfresten. Vanaf 5 mei tot en met 15 juni vinden de verblikinwisselweken plaats, onder andere bij Fixet Sevenum. Alle blikken
die worden ingeleverd tijdens deze weken worden verwerkt door
afvalverwerkingsbedrijf Sita.
Afvalverwerkingsbedrijf Sita
recyclet watergedragen verf tot
nieuwe verf. Het afvalmateriaal
wordt gesorteerd, waarna de
overgebleven verfstromen worden
gezuiverd en gefilterd. De bruikbare
delen worden getest op kwaliteit
en verwerkt tot grondstof dat als
ingrediënt voor nieuwe verf gebruikt
kan worden. Andere soorten verf
worden verwerkt tot brandstof
voor de cementindustrie. De
blikken worden hergebruikt in de
metaalindustrie.

Al tachtig blikken
verf ingeleverd
Peet Siebers van Fixet Sevenum:
“Dit is een landelijke actie. We doen
hieraan mee omdat we het belang

rijk vinden dat er goed wordt omge
gaan met het milieu. Veel mensen
hebben verf thuis staan waar niets
mee gebeurt en weten ook niet dat
je verf kunt recyclen. De actie vijf
piek voor je verfkliek loopt goed. Na
de eerste week zijn ongeveer tachtig
blikken oude verf ingeleverd.”

Bewustmaking
”Bij het inleveren van de blikken
ontvangt de klant per blik een
tegoedbon. Deze kan dan weer
ingewisseld worden bij aankoop
van nieuwe verf. Het draait er om
dat mensen er bewust van worden
dat recyclen een hot item is. In de
bedrijfsvoering zijn wij zelf ook veel
bezig met recyclen en vinden we het
belangrijk dat we milieubewust te
werk gaan.”

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft

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

Ontwikkelingen
in Oekraïne
Door: Frank van Maaswaal, Accountmanager Private Banking
De situatie in Oost-Oekraïne escaleert. Dagelijks ontvangen we
verontrustende nieuwsberichten via televisie, internet en dagbladen.
Pro-Russische activisten bezetten steden zoals Donetsk en Odessa. Maar
de Oekraïense regering en bevolking laten het er niet bij zitten en
verzetten zich hevig. Dit resulteert in een dreigende, onrustige situatie
die ook consequenties heeft voor Europa en dus ook de beurs.
Dat de aandelenkoersen in
april nauwelijks van de grond zijn
gekomen, komt voor een groot
deel door de ontwikkelingen in
Oekraïne. Het onlangs afgesloten
akkoord is toch op losse schroeven
komen te staan. Zowel het Westen
als de Russen geven elkaar de schuld
hiervan. De spanningen namen toe
nadat Oekraïne commando’s had
gestuurd naar een wegversperring
van pro-Russische separatisten in
het oosten van het land. Hierbij
kwam een aantal mensen om, die
op de hand van Rusland waren.
Rusland kondigde hierop aan extra
militaire oefeningen te houden bij
de grens, wat door het Westen als
escalatie wordt beschouwd. Beide
partijen hadden zich in het akkoord
van 24 april juist gecommitteerd aan
maatregelen die de crisis in Oekraïne

moeten beteugelen. Het Westen ziet
de militaire oefeningen als verdere
escalatie en ziet in de aanhoudende
bezetting van overheidsgebouwen
door de separatisten de hand van
Rusland. Daarom hebben zowel de VS
als de EU aan Rusland nieuwe sancties
in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe
sancties die de EU onlangs aankondigde, zijn erop gericht de vertrouwelingen van Poetin en de bedrijven waar
zij controle over hebben, te raken.
Ook wordt de export naar Rusland van
hoogwaardige militaire technologie
aan banden gelegd.
Het ziet er dus niet naar uit dat
het conflict snel zal worden opgelost.
Hoewel de Russen de nadelige effecten van de sancties nog lange tijd
het hoofd kunnen bieden, beginnen
de sancties wel duidelijk hun tol te
eisen. Russische aandelen zijn sinds

begin dit jaar met ruim 20 procent
gedaald en de Russische roebel is
inmiddels met ruim 7 procent in
waarde gedaald ten opzichte van
de euro. Economisch gezien gaat
het ook bergafwaarts, aangezien
de Russische economie een recessie
tegemoet gaat. De kapitaalvlucht die
nog geen tekenen van omkering laat
zien, maakt de situatie zeer moeilijk
voor Russische bedrijven. De vraag is
tot hoever wil Poetin gaan.

vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Menstruatieklachten, IVF,
Overgangsklachten, Migraine,
Hooikoorts (+preventie)

Rob Coumans

Ook Gewichtsbeheersing,
Voedingsadvies en
Stoppen met Roken.

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Crist Coppens

Bron: Rabobank afdeling financiële markten

ALLEEN DINSDAG 20 MEI

mager varkenspoulet
Hele kilo halve prijs
www.rabobank.nl/horstvenray

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Wat is jouw grootste ergernis?

Hondenpoep op één
Over straat lopen en opeens in de hondenpoep stappen. Dat is voor het merendeel van de inwoners van Horst aan de Maas, zestig procent,
haar grootste ergernis. Ook zwerfaval en fietsers en brommers die zonder licht in het donker rijden, staan in de top drie van grootste ergernissen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Ook paardenpoep op het fietspad zien
Bijna alle dorpen in Horst aan de
we niet graag. Loslopende katten
Maas hebben wel één of meerdere
vormen daarnaast eveneens een bron
hondentoiletten. Toch komt het nog
van ergernis.
regelmatig voor dat er honden
We ergeren
uitwerpselen op
“Ik heb geen overlast”
ons in Horst aan
de stoep of in
de Maas echter
het gras liggen.
“Agressief weggedrag”
niet alleen aan
Niet fijn wanneer
“Vooroordelen en
dieren, maar ook
je daar dan
regelmatig aan
ongemerkt in
vooringenomenheid”
onze medemens.
stapt. Dat vinden
ook de meeste inwoners van Horst aan Afval dat zomaar ergens neergegooid
de Maas. Daarnaast ergeren sommigen wordt, is velen een doorn in het oog.
“Ik erger me aan hangjongeren die hun
zich aan blaffende honden die voor
rotzooi niet opruimen in de speeltuin,
geluidsoverlast zorgen. Overigens zijn
denk aan bierflesjes en wietzakjes”,
het niet alleen de uitwerpselen van
laat iemand weten. Een ander sluit
honden waar we ons aan ergeren.

zich daar bij aan
en vraagt zich af
waarom mensen
hun afval niet
gewoon mee
naar huis nemen.
Dan zijn er nog
de weggebruikers
die zich niet aan
de regels houden.
Vooral fietsers
moeten het daarbij
ontgelden. Zo ergert
zich iemand aan bellende fietsers in
het verkeer en zeker als ze dan ook nog
geen hand uitsteken bij het afslaan.
Maar ook automobilisten die geen

ergernissen
Top 3 grootste

2 Zwerfafval

brommers
3 Fietsers en

zonder licht

richting aangeven, te hard rijden of
zich in het algemeen asociaal gedragen
op de weg, vinden we vervelend.
Sommigen vinden het niet de
moeite waard om zich al ergerend

door het leven te gaan.
Een van hen laat weten
zich gewoon niet meer
zo vlug ergens aan te sto
ren. “Als je je niet ergert,
maar verwondert, word
je geen zestig maar
honderd”, is het motto
van een ander.

Voor meer
resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Politieke partij Essentie bijwagen van het CDA
Om het geheugen op te frissen vooraf een korte samenvatting van de
verkiezingsuitslagen van onze gemeente: SP won overtuigend met een
winst van twee zetels (van vijf naar zeven), het CDA verloor twee zetels
(van elf naar negen), Essentie bleef teleurstellend staan op zes zetels,
PvdA bleef, de landelijke uitslag in aanmerking nemend, verdienstelijk
gelijk op drie zetels en D66 haalde weer twee zetels.
Een coalitie van CDA en SP, samen
goed voor zestien zetels (bijna 60
procent van de stemmen), leek
mogelijk. Binnen twee weken bleek

echter al dat CDA en SP niet tot elkaar
kwamen. De centrumpartijen CDA en
Essentie haalden samen vijftien zetels
(circa 55 procent van de stemmen). Een

L

coalitie van beide partijen leek binnen
handbereik. Op hoofdpunten van beleid
hebben ze geen grote meningsverschil
len en in 2009 sloten ze binnen twee
weken een coalitieakkoord.
Snelle coalitievorming was te ver
wachten, met het CDA twee en Essentie
één wethouder. Maar om te kiezen
voor vier wethouders (CDA ging voor
vier, Essentie nadrukkelijk voor drie
wethouders), hadden beide partijen

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

O
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Blitterswijck

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.

S
LEC HT
O O P!
N OG S IN G E N TE K
N
2 WO

NU KOPEN = EIND 2014 WONEN!*

6 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN

4 ROYALE PATIOBUNGALOWS
•
•
•
•
•
•

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
H E T CENTR U M VAN S E VEN U M

Royale kavels variërend van ca. 261 m² tot 288 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk,
o.a. garage en 3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

JUNI START BOUW EERSTE WONINGEN

WWW.CREEMERHOF.NL

en Essentie laat zich gebruiken als
bijwagen van het CDA.
Wat mij betreft toch weer ‘ouwe
politiek’. De verkiezingsuitslag bij de
coalitieonderhandelingen niet zwaar
meewegen en verkiezingsbeloften
(in dit geval Essentie) te gemakkelijk
laten lopen. Ook daarom komen veel
mensen niet meer stemmen. Ze, de
politiek, doen toch maar!
Jan Verheijen, Horst

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

welgeteld vier weken nodig met als
resultaat twee wethouders voor het
CDA, één voor Essentie en één voor de
PvdA. Zonder Birgit Op de Laak (PvdA)
durfden CDA en Essentie het karwei
kennelijk niet aan. Bedenk hierbij dat
de kosten van een wethouder voor de
gemeente op jaarbasis circa 125.000
euro zijn, dus tot maart 2018 500.000
euro. Op grond hiervan is mijn conclu
sie: CDA en Essentie tonen weinig lef

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime zolder
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf € 179.000,- v.o.n.
*informeer voor welke woningen dit geldt
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Bespreking Poll week 18

Ik snap niets meer van de rotondes
Deze stelling van twee weken geleden werd in ongeveer gelijke aantallen
met ‘eens’ en ‘oneens’ beantwoordt. Bijna de helft (49 procent) van de
inwoners stelt dat er verwarring bestaat rondom de voorrangsregels op
rotondes in Horst aan de Maas. De afgelopen weken zijn diverse rotondes
aangepast. Voor alle rotondes binnen de bebouwde kom zijn de voorrangsregels
in principe hetzelfde, fietsers krijgen hier voorrang op auto’s. Maar sommige
rotondes vormen weer uitzonderingen op deze regel.
Grad Arts uit Sevenum vindt het goed dat fietsers voorrang krijgen op
rotondes: “Als fietser ervaar ik in toenemende mate dat automobilisten
spontaan voorrang verlenen aan fietsers op rotondes, ook als deze formeel geen
voorrang hebben. Wellicht is deze voorrangsverlening aan fietsers een gevolg
van het feit dat fietsers als zwakke verkeersdeelnemers worden beschouwd.

Om die reden zou ik grote voorstander zijn van het standaard voorrang verlenen
aan fietsers op rotondes. Het vergroot de duidelijkheid en maakt het verkeer
veiliger.”
Gert Hendriks uit Kronenberg stelt dat de nieuwe regels misschien wel
duidelijk zouden zijn als ze bekend waren bij iedereen. Maar volgens Gert
is dat niet het geval: “Ik merk dat fietsers (vooral de jeugdige) nog van de
oude situatie uitgaan, vooral bij de rotonde op de Horsterweg en Blaktdijk in
Sevenum. Al append met oortjes in hebben ze volgens mij niet in de gaten dat
er überhaupt iets veranderd is. Dus ondanks de aangepaste haaientanden geven
de automobilisten voorrang. Niemand zit op een aanrijding te wachten. Je moet
de nieuwe regels duidelijker met borden aangeven of terug naar vroeger. Nu is
het wachten op een ongeluk.”

Inspreken bij de raad is een recht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens de eerste raadsvergadering stelde het College van B&W de gemeen
teraad van Horst aan de Maas een aantal vergadersuggesties voor. Zo stelde zij
onder andere voor dat burgers die willen inspreken, dit tijdens commissiebijeen
komsten zouden moeten doen in plaats van tijdens raadsvergaderingen, omdat
het dan nog meer effect kan hebben. Burgemeester Kees van Rooij stelde de
raad daarnaast voor het niet toe te staan als burgers over onderwerpen die op
de agenda staan te laten inspreken. Ook wil hij dat burgers niet herhaaldelijk
over hetzelfde onderwerp mogen inspreken. De raad was het met die laatste
punten niet eens. Dat is toch ook van de zotten! Als burgers mee willen praten of
suggesties hebben, zouden die toch te allen tijde moeten kunnen inspreken? En

bij een langslepend dossier kan het best voorkomen als iemand meerdere keren
inspreekt. Als een onderwerp zo dringend is dat iemand wil inspreken, moet hij of
zij daar de gelegenheid voor krijgen. Dat is toch ons goed recht? Dat inperken zou
censuur betekenen.
Aan de andere kant leveren sommige insprekers meer tijdsverlies dan iets
anders op. De besluitvorming wordt er amper door beïnvloed en vaak zijn het
alleen maar emotionele oproepen. De onderwerpen die op de agenda staan, wor
den door de raad zelf ook wel zorgvuldig behandeld en van alle kanten bekeken.
Zij zijn er immers neergezet om de stem van het volk te vertegenwoordigen.
Inspreken bij de raad is een recht. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik zwem liever niet in natuurwater, uit angst voor blauwalg > eens 54% oneens 46%

TE KOOP:
Tinnegieterstraat 5
Sevenum

DE LEUKSTE FEESTJES VIER JE
BIJ DE WEVERT
• Sfeervolle ruimte op mooie locatie,
zowel binnen als buiten
• Groepen tot maximaal 150 personen
• Feesten op maat voor families, bedrijven
en vriendengroepen
• Mogelijkheid voor live muziek of DJ

Verrassend ruime tussenwoning

Vraagprijs: €169.500.- k.k.
elkom bij
U bentenwSuzanne
Erik

... Jubileumfe
est...

Familie / t
personeelsfees
Bent u op zoek naar een locatie voor uw feestje?
Bel voor een afspraak of kijk op onze website.

077-397 03 88
www.dewevert.nl

Meer informatie?
www.jaap.nl / 06-55345361

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.

Coalitieakkoord 2014-2018
CDA, Essentie en PvdA gaan samen verder werken in een nieuwe
coalitie. We kiezen een open bestuursstijl die samenwerken centraal stelt,
met de samenleving als uitgangspunt in plaats van het gemeentehuis. Het
is een akkoord op hoofdlijnen waarin de koers wordt aangegeven die we
samen hebben uitgestippeld, zonder dat het dichtgetimmerd is. Het geeft
ruimte aan burgers, bedrijven en verenigingen om zelf invulling te geven
aan hun leefomgeving. Ook geeft het ruimte aan alle politieke partijen om
met eigen voorstellen te komen.
De basis van dit akkoord zijn een
aantal ambities: ten eerste willen
we burgers en bedrijven uitdagen
om zelf invulling te geven aan hun

leefomgeving. De gemeente steunt
deze initiatieven. Ook kiezen we voor
dienstverlening dicht bij de mensen
en gemakkelijk geregeld. Ten derde

kiezen we voor een sociaal beleid dat
eigen kracht stimuleert en een vangnet
biedt voor wie het nodig heeft. We
zetten in op een sterke lokale en
regionale economie door meer werk
en een bloeiende greenportontwik
keling waarbij er speciale aandacht is
voor agribusiness en toerisme. Zaken
waarin onze gemeente uitblinkt. Onze
vijfde ambitie is dat we er samen met
onze inwoners voor willen zorgen dat
Horst aan de Maas de beste woon
gemeente blijft. Ook kiezen we voor

een gezond financieel perspectief
door een sluitende begroting zonder
lastenverhoging voor onze burgers en
bedrijven.
We gaan met dit coalitieakkoord
door op de ingeslagen weg waar
bij we ruimte bieden aan burgers,
bedrijven, verenigingen én de raad
om de komende jaren vorm te geven
aan onze mooie gemeente Horst aan
de Maas.
Bob Vostermans,
CDA Horst aan de Maas

Even
Soms is het nodig om even
pas op de plaats te maken,
even te genieten van een korte
vakantie. Even niet stil te staan
bij onder andere de coalitie
onderhandelingen van het
college in Horst aan de Maas,
de pinautomaatontwikkelin
gen in Melderslo of de start
van de middelbare school
examens. Soms overschaduwt
persoonlijk nieuws alles en
iedereen.
De belangrijkste reden van
mijn verlof was de komst van
een nieuw mensenleventje. Dat
gebeurt weleens vaker in onze
gemeente, maar deze keer was
het mijn zoontje Bas die het
levenslicht zag. Ik mag, enigszins bevooroordeeld natuurlijk,
wel stellen dat hij het lekkerste
ventje van Horst aan de Maas is.
Hij doet het goed: hij slaapt,
poept, plast, drinkt en dat in een
geheel willekeurige volgorde.
Bij de geboorte woog Bas
3.340 gram, viel hij meer dan
tien procent af, maar binnen
anderhalve dag dronk hij zichzelf
weer op gewicht. Overigens
maken zijn moeder en zijn grote
zus van twee het ook prima. Dit
alles meegenomen zorgt ervoor
dat het met ondergetekende ook
prima gaat.
Helaas kun je door een kort
telefoongesprek ook ineens even
van die roze wolk afdonderen.
Een beste vriendin is even oud
als mijn vriendin, heeft samen
met haar man een puberende
peuter, wilde graag een tweede
kindje, kreeg anderhalf jaar
geleden de diagnose borstkanker, moest een borst laten
amputeren, onderging verschillende behandelingen en
probeerde daarna met goede
moed de draad weer op te
pakken. In dezelfde week van de
geboorte van Bas bevestigden
verschillende onderzoeken haar
grootste vrees: de kanker was
niet helemaal verdwenen.
Terwijl het leven van mijn
zoontje net pas begint, nadert
haar leven het einde. “Ik mag
blij zijn als ik veertig jaar oud
wordt”, zei ze nuchter aan de
telefoon. Vanavond zie ik Bas,
net zoals binnenkort mijn beste
vriendin weer. Ik zal ze beiden
even stevig tegen me aandrukken en stiekem hopen dat ik de
tijd stil kan zetten. Dat even een
eeuwigheid mag duren.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
15 mei 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsthemabijeenkomst
op dinsdag 20 mei
Tijdens deze raadsthemabijeenkomst gaat de raad op een interactieve manier in gesprek over de visie zelfredzaamheid en leefbaarheid. Onder leiding van Ben van Essen komen daarbij ongetwijfeld
ook de ervaringen van de conferentie en het festival “Van Onderop”
aan de orde en wordt de relatie gelegd met de WIJ-aanpak.
Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang
20.00 uur. U bent van harte welkom.

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

Bezoek het WIJ-festival op
17 mei en overtuig u zelf!

De vergadering wordt live in AUDIO uitgezonden via de website: www.horstaandemaas.nl

Horster Erf ﬁetsvrij
tijdens weekmarkt
Vanaf 20 mei wordt er actief gecontroleerd op het ﬁetsverbod in het centrum van Horst tijdens
de weekmarkt en evenementen.

Kijk op de website 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

Fietsers welkom
Fietsers zijn welkom in het centrum van Horst.
Alleen ontstaan er soms gevaarlijke situaties
als grote groepen fietsers en groepen voetgangers elkaar ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld
tijdens de weekmarkt of tijdens evenementen in
het centrum. Tijdens die gelegenheden is een
fietsverbod op zijn plaats.
Voortaan voetgangerszone
De verkeersregels in het centrum bieden tot nu
toe te weinig mogelijkheden voor zo’n fietsverbod. Vanaf eind april is het Horster Erf officieel
een voetgangerszone. Bij alle invalswegen naar
het centrum worden speciale borden geplaatst
(zogenaamde klapborden). Normaal geven
deze aan dat je in een voetgangersgebied bent
waar ook fietsers welkom zijn.
Tijdens de weekmarkt en bij evenementen worden deze borden aangepast en tonen ze een
verbod voor iedereen behalve voetgangers.

Actieve controle
Vanaf 20 mei wordt er actief gecontroleerd op
het fietsverbod in het centrum van Horst tijdens
de weekmarkt en evenementen. Dat betekent
in ieder geval dat fietsers geacht worden op
dinsdagochtend via de Herstraat te fietsen.
Qua afstand is dit amper een omweg. En moet
je in het centrum zijn: er zijn in ruime mate
stallingsmogelijkheden voor fietsen aan de rand
van het centrum beschikbaar. Dus waarom 35
euro boete geriskeerd?
Overigens wordt de schooljeugd via aparte
kanalen extra op de hoogte gesteld van de
nieuwe aanpak.
Meer informatie
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor meer
informatie over het fietsverbod op het
Horster Erf tijdens weekmarkt en
evenementen.

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
bovengenoemde link:
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.

Bekendmakingen
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ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
ontwerp- Omgevingsverordening Limburg 2014
ontwerp-Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma
Met ingang van 16 mei tot en met 27 juni 2014 liggen het ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2014 met bijbehorend plan-MER, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 en
het ontwerp-Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma ter inzage. Gedurende deze periode
bestaat voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken.

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.
Broekhuizen
Veerweg 15
Molenweg 4
Broekhuizenvorst
Heideweg 2a
Grubbenvorst
Ursulinenweide 5
Hegelsom
van Elzenweg 10

Horst
Hertog Willemlaan 25
Wittenhorststraat 15
Van Douverenstraat 54
Americaanseweg 8
Doolgaardstraat 10b
Deken Creemerstraat 69
Tienrayseweg 1
Vertrokken naar
onbekende bestemming

Meerlo
Hoofdstraat 26a
Sevenum
Markt 16
Steeg 21
Hoogbroek
Swolgen
Hogeweg 8

Lottum
Stokterweg 8

Inzage stukken
Het ontwerp-POL2014, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014, het ontwerpProvinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma
en alle bijbehorende stukken liggen van 16
mei tot en met 27 juni 2014 voor een ieder ter
inzage in:
• het Gouvernement, Limburglaan 10,
Maastricht op werkdagen van 08.30-12.00
uur en van 13.00-16.30 uur;
• de gemeentehuizen van alle Limburgse
gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze
en tijden.
Alle stukken zijn tevens digitaal te raadplegen
via www.limburg.nl/pol2014. Daarnaast zijn
het ontwerp-POL2014 en de ontwerpOmgevingsverordening 2014 met
bijbehorende stukken te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ook zijn alle Limburgse gemeenten verzocht
om op hun gemeentelijke website een link naar
www.limburg.nl/pol2014 op te nemen.

Regionale informatieavonden
Regio Noord: maandag 26 mei 19:00 – 22:00
uur, Evenementenhal te Venray.
Indienen van zienswijzen
Een ieder kan in de periode van 16 mei tot en
met 27 juni 2014 over het ontwerp-Provinciaal
Omgevingsplan Limburg 2014 met bijbehorend
plan-MER, de ontwerp-Omgevingsverordening
Limburg 2014 en het ontwerp-Provinciaal
Verkeers- en Vervoersprogramma zienswijzen
indienen. Dit kan op verschillende wijzen:
- digitaal via het webformulier “Indienen zienswijze”. Dit webformulier vindt u op de website
www.limburg.nl/pol2014.
Meer informatie
Voor nadere informatie over de ter inzage
liggende stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevr. L.M.W.
Cerfontaine-Lardinois, tel. (043) 389 88 58
(lwm.lardinois@prvlimburg.nl).
Vragen kunnen ook worden voorgelegd via
pol@prvlimburg.nl

In gesprek met mantelzorgers
De gemeente Horst aan de Maas wil graag dat iedereen zo veel mogelijk meedoet in onze
samenleving. Op het terrein van samen leven, van wonen en zorg. Daarbij gaan we uit van de
eigen kracht van mensen én van de kracht van onze gemeenschap om elkaar te helpen en er
voor elkaar te zijn.
De gemeente waardeert haar mantelzorgers, die
hier een schoolvoorbeeld van zijn!
Daarom gaat de gemeente graag in gesprek
met hen, zodat mantelzorgers kunnen aangeven
hoe de gemeente ondersteuning kan verlenen,
om hun belangrijke werk te kunnen blijven doen.
Het gesprek wordt in samenwerking met de
Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas
georganiseerd.
Alle mantelzorgers uit de gemeente Horst aan
de Maas zijn van harte welkom op dinsdagochtend 20 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de

raadszaal van het gemeentehuis van Horst.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Anja Damhuis van het Steunpunt Mantelzorg
a.damhuis@synthese.nl of (077) 397 85 00 of
bij Ellis Spikmans van de gemeente Horst aan
de Maas. gemeente@horstaandemaas.nl.
Kunt u op 20 mei niet aan het gesprek deelnemen, maar wilt wel graag uw ideeën over
ondersteuning en waardering van mantelzorgers met ons delen, dan kunt u daarvoor ook de
genoemde e-mailadressen gebruiken.

Afgelopen week
vierde de oudste
inwoner van de gemeente Horst aan de
Maas, mevrouw Huijs
– Coumans, uit Horst
haar 103e verjaardag. Burgemeester
van Rooij feliciteerde
haar persoonlijk.

Het echtpaar
Bos – Hamers uit
Grubbenvorst vierde
onlangs haar 65 –
jarig huwelijksfeest.
Reden voor burgemeester Kees van
Rooij om het echtpaar
persoonlijk te bezoeken en hen namens
de gemeente enkele
cadeau’s te overhandigen.

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.

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.
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Veilig Verkeer Nederland

Cursus fietsvaardigheid
voor senioren
Veilig Verkeer Nederland afdeling Horst aan de Maas organiseert een cursus fietsvaardigheid voor senioren op
dinsdagmiddag 20 mei in de Mèrthal in Horst.
Tijdens de cursus wordt
onder andere aandacht besteed
aan verkeersregels, behendig
heidsoefeningen, het fietsen van
een parcours, op- en afstappen en

een remoefening. Verder is een
rijwielhandelaar aanwezig om
fietsen te controleren en vragen te
beantwoorden. Huis van de smaak/
VVV Noord-Limburg heeft deze middag

een stand met fiets- en wandelroutes in
de regio. Voor meer informatie, neem
contact op via 06 57 38 93 35.
Aanmelden kan tot 15 mei via
horstaandemaas@vnnregio.nl

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

Aspergeactie
voedingsproject
Tanzania
Rotary Club Horst aan de Maas hield zaterdag 10 mei haar jaarlijkse actie
met Limburgse asperges en vlaaien. Acht ploegen leverden bij vijftig
collega-rotaryclubs in heel Nederland maar liefst 1.120 kilo asperges en
180 vlaaien af.
De opbrengst van de actie, ruim
6.250 euro, gaat naar het Totomixproject in Tanzania. Het Totomix-project
van de van oorsprong Limburgse
Stichting Turiani is opgezet om in
Turiani in Tanzania goedkoop en
gezond voedsel voor kinderen in
plaatselijke ziekenhuizen te produceren

en te bereiden. De grondstoffen
voor deze voeding worden ook
lokaal geproduceerd en aangekocht.
Ook wordt in het project voorlichting
gegeven over de productie en
bereiding van calorierijke en gezonde
voeding en wordt een schoolgebouw
gesponsord.

Rommelmarkt
TTV Seta
Tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum organiseert op donderdag
29 mei, Hemelvaartsdag, haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze vindt plaats
in het clubgebouw Stapvast in Sevenum en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Op de rommelmarkt wordt antiek,
klein meubilair, koper, glas- en sier
werk, boeken, speelgoed en nog veel

meer te koop aangeboden. Er vindt
ook een verkoop bij opbod plaats.
Deze start om 13.30 uur.

Open dag Jong
Nederland Horst
Jong Nederland Horst houdt zondag 18 mei een open dag bij haar
blokhut. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen mensen een kijkje komen
nemen bij de vereniging.
Wekelijks organiseert Jong
Nederland Horst activiteiten voor
jongens en meisjes in de leeftijd van
5 tot 17 jaar. Denk bijvoorbeeld aan
knutselen, trefbal, stormbaan, slagbal,
het lopen van tochten, naar het bos
gaan, het leren van trommelen bij de

drumband en vele andere activiteiten.
Ook wordt elk seizoen afgesloten met
een zomerkamp.
Tijdens de open dag zijn er
diverse spellen en kan er kennis
gemaakt worden met de vrijwilligers
van Jong Nederland.
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Koken met

Randy

GEPLUKT Pascal Cuijpers

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 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.

Broodje
hamburger
met mosterd
dipsaus
Benodigdheden:
· 7 aardappels
· 4 takjes rozemarijn
· 600 gram mager rundergehakt
· 1 tl paprikapoeder
· 1 tl komijnpoeder
· 1 tl kurkuma
· 1 tl gedroogde tijm
· rode ui
· tomaten
· 8 augurken
· blaadjes sla
· 2 el ketchup
· 2 el mayonaise
· 2 hamburgerbroodjes
· 6 el mayonaise
· 1 el grove mosterd
· 2 el crème fraîche
· Peper en zout

Bereiding:
• Schil de aardappels, doe ze in koud
water en leg ze met de rozemarijn
circa 12 uur in de koelkast;
• verwarm de oven voor op 200°C;
• snijd de aardappels in lange
stroken;
• breng het gehakt met de overige
kruiden op smaak en verdeel in
vier porties ter grootte van een
gehaktbal;
• druk de balletjes plat tot
hamburgers en leg deze circa
15 minuten in de koelkast;
• bak beide zijdes van de
hamburgers gedurende circa
3 minuten in olijfolie;
• bak de hamburgers in de oven
in circa 6 minuten gaar;
• frituur de aardappels en laat
uitlekken;
• meng de mosterd, mayonaise en
de crème fraîche;
• snijd de rode ui en de tomaten in
ringen en de augurken in plakjes;
• snijd het broodje in tweeën en
smeer het onderste deel in met
de mosterddipsaus. Leg er daarna
de sla, tomaten en augurken op;
• doe daarop ketchup en mayonaise
en de bovenkant van het broodje
en serveer het met de aardappels.
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Geef hem een stapel hout om buiten een vuurtje te stoken of te barbecueën en Pascal Cuijpers (39) is content.
De geboren Sevenummer woont sinds negen jaar in het buitengebied van Horst samen met echtgenote Sandra (36),
dochter Yenthe (3) en hond Ashiki, een rhodesian ridgeback van acht jaar oud. Pascal wordt deze week geplukt.
Allebei geboren en getogen
Sevenummers die naar Horst verhuizen,
dat hoor je niet zo vaak. Pascal lacht
en legt uit dat Sandra en hij toentertijd
voornamelijk op zoek waren naar een
plekje voor henzelf. “Wij kennen elkaar
nu tien jaar en hadden, toen we een
relatie kregen, allebei nog een eigen
woning. We wilden echter een huis
voor onszelf, het liefst in het buitenge
bied. We hebben meerdere woningen
bekeken, ook in Sevenum en zagen
toevallig dit huis in Horst te koop staan.
Omdat het buitenaf ligt, voelt het
toch nog een beetje verbonden met
Sevenum. Op het einde van de straat
zie je de kerk van Sevenum al liggen.
Of je nu in Sevenum buitenaf woont of

in Horst, daar zit voor ons weinig ver
schil in. Als onze dochter straks vier jaar
wordt, gaat ze naar een basisschool in
Sevenum. Dat maakt qua afstand niet
zo heel veel uit.”
Ook als Pascal en Sandra met hun
dochter Yenthe op vakantie gaan,
zijn ze het liefste buiten. “We heb
ben enkele jaren geleden een camper
gekocht, waarmee we graag rondtrek
ken. Je laadt de auto in en je vertrekt,
ideaal. We hebben al verschillende
provincies in Nederland gehad, zoals
Groningen en Friesland, maar gaan
er ook mee naar het buitenland. We
hebben onder meer Kroatië, Tsjechië,
Frankrijk en Denemarken bezocht.”
Hond Ashiki gaat altijd mee. Gelukkig

PUZZEL

Sudoku

is er plek voor in de camper, want
rhodesian ridgebacks zijn grote honden.
“Ze is inmiddels acht jaar, maar nog
heel speels. We wilden graag een grote
hond, die ook waaks is. Op internet
hebben we informatie opgezocht en
het ras sprak ons wel aan. Vervolgens
hebben we contact gezocht met een
fokker, die er ons uiteindelijk eentje
heeft toegewezen. De hond mee op
vakantie nemen, is geen probleem.
Natuurlijk kun je dan niet zomaar
een dagje weg naar een pretpark of
museum en je moet op het strand wel
een rustig plekje zoeken, maar dat is
voor ons geen probleem.”
Nu het mooie weer is aangebroken,
ruik je in de avonden regelmatig dat er

ergens in de buurt een barbecue wordt
aangestoken. Goed nieuws voor Pascal,
hij is namelijk office- en account
manager bij een grote barbecueservice
in Kronenberg. De zomermaanden zijn
drukke tijden voor Pascal. “Toen ik nog
studeerde, ik heb de spw-opleiding
(sociaal pedagogisch werker red.)
gedaan, had ik al een bijbaantje bij dit
bedrijf als chauffeur. Na mijn opleiding
heb ik voor verschillende bedrijven
gewerkt, onder meer als verkoper
in een elektronicazaak. Na verloop
van tijd wilde ik iets anders en heb ik
contact opgenomen met mijn oude
baas om te kijken of ze nog een baan
voor mij hadden. Toevallig zochten ze
iemand voor op kantoor en zo ben ik
weer hier terechtgekomen. Het is leuk
om te zien hoe het bedrijf in al die
jaren is gegroeid. Ik werk er komend
barbecueseizoen 12 jaar. We leveren
niet alleen in heel Nederland, maar ook
in België en de Duitse grensstreek.”
Echte hobby’s heeft Pascal verder
niet. Buiten met het gezin in het bos te
wandelen. “Ik speel een beetje gitaar,
zit ook op les. En met hout bezig zijn,
dat kun je wel een hobby noemen. We
hebben geen verwarming in huis maar
twee houtkachels en verwarmen de
hele woning met hout. Dat was een
bewuste keuze. We hadden eerst een
warmtepomp, maar die was erg duur
in gebruik en dus gingen we op zoek
naar een alternatief.” Pascal ziet veel
voordelen in wonen in een landelijke
omgeving.
“We hebben allebei vroeger in het
dorp gewoond, maar wilden toch meer
vrijheid, dat spreekt ons aan. We heb
ben hier het bos tegenover ons en aan
de achterzijde kunnen we lekker van
ons afkijken. En je hebt plaats om iets
te ondernemen. Ik vind het heerlijk om
een beetje in de tuin bezig te zijn, te
barbecueën in onze barbecuehut of te
relaxen in de houtgestookte hottub.”

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

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

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

www.its-clean.nl

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

DINGEN
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Oplossing vorige week:
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runder reepjes
gemarineerd
barbecue worstjes
kalfs barbecueburger

100 gram € 1,95
100 gram € 0,85
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Vier kampioensteams Sparta Sevenum
Derde plek Amber Thielen
Amber Thielen uit Horst heeft zaterdag 10 mei de districtsfinale
geturnd in Asten. Ze heeft hierbij de derde plaats behaald op haar
niveau, jeugd 2 divisie 4. Ze turnt voor de turnvereniging Christoffel
Venray. Tijdens de Limburgs kampioenschappen onlangs in maart
behaalde ze zilver.

Bij voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum zijn afgelopen weken vier jeugdteams kampioen geworden.
Sparta C1 en Sparta E1 (zie foto) werden beide kampioen in de eerste klasse. Hiermee komen alle eerste
teams van de jeugd van Sparta’18 volgend seizoen in de hoofdklasse uit. Sparta E5 haalde afgelopen
zaterdag het kampioenschap binnen door met 1-0 van Merselo E2G te winnen. Sparta F1 behaalde, nadat het
team ook al de bekerfinale had gewonnen, wederom het kampioenschap in de hoofdklasse. Voetbal
vereniging Sparta ’18 verwacht komend weekend nog enkele teams aan de kampioensreeks toe te voegen.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Kampioenschap SV Kronenberg D1
SV Kronenberg D1 is zaterdag 10 mei kampioen geworden in zijn klasse. Nadat er in de eerste wedstrijd
van het seizoen nog gelijk werd gespeeld, heeft het team daarna al zijn wedstrijden gewonnen en is zo één
speelronde voor het einde overtuigend kampioen geworden. Nadat vorige week de nummer twee, Venlosche
Boys D2, in Venlo met 2-5 werd verslagen, mochten de jongens zaterdag het karwei in Kronenberg afmaken.
Er stond veel publiek langs de lijn die de oranjehemden, voor deze keer in het blauw, met 4-0 zagen winnen
van Venray D3.

ACTIE ACTIE ACTIE!

GRANDIOZE KEUZE AAN ZOMERPLANTEN,
PERKPLANTEN EN KUIPPLANTEN
• GERANIUMS
• GAZANIA’S
• SURFINIA’S ACTIE
• HANGVERBENA’S ACTIE
• SpAANSE MARGRIEtEN
• ZAAIGERANIUMS
• MARGRIETEN
• pERKpLANtEN ACTIE
• KNOLBEGONIA’S

€ 0,75
€ 0,50
€ 0,75
€ 0,75
nu € 0,50
€ 0,50
€ 0,50
12 VOOR € 1,50
vanaf € 0,50

Verder meer dan 250 soorten en kleuren
voorjaarsplanten
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

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

* = actie

SV Lottum 2 en F1 kampioen
Twee teams van SV Lottum zijn afgelopen weekend kampioen geworden. De F1 van Lottum won met 7-3
van VG/OD/WH/ER F1. Het tweede damesteam (zie foto) won met 6-2 van Oranje Wit. Ondanks de niet al te
beste weersomstandigheden zag het vele publiek uit Lottum beide teams hun kampioenswedstrijd met
duidelijke cijfers winnen. Hierdoor konden beide teams gehuldigd worden als kampioenen van de tweede
helft van de veldcompetitie.

sport 17

15
05

Tweedaags toernooi

Horster Volley
baltoernooi

G-hockeyteam kampioen
Door: Hockey Club Horst
Het G-hockeyteam van Hockey Club Horst is zaterdag 10 mei voor de eerste keer in haar bestaan kampioen
geworden. Hockey Club Horst startte in augustus 2008 met G-hockey. Het eerste seizoen werd er alleen getraind.
Sinds het tweede seizoen doen de G-hockeyers mee aan de regionale G-hockeycompetitie.

Volleybalvereninging Hovoc organiseert op vrijdag 30 en zaterdag
31 mei voor de 47e keer het Horster Volleybaltoernooi. Twee dagen lang
staat het veld achter de Dendron Sporthal in Horst dan in het teken van
volleybal.
Aan het toernooi kan iedereen
deelnemen, ongeacht de leeftijd
en ervaring. Op vrijdagavond is er
beachvolleybal op gras. Er is een
dames-, een heren- en een mixklasse.
In alle klasses wordt gespeeld op drie
verschillende niveaus. Bij laag wordt
er vier tegen vier en bij de andere
niveaus drie tegen drie gespeeld. Het
toernooi start vrijdag om 18.30 uur en
rond de klok van 22.00 uur wordt het
toernooi in de tent afgesloten, met
muziek van dj Angel.

Jeugdteams
Op zaterdagmorgen is het de
beurt aan de jeugdvolleyballers van
Horst aan de Maas en omstreken om
hun kunsten te vertonen. Niveau 1,
2 en 3 spelen van 10.00 tot 12.30 uur.
Niveau 4, 5 en 6 en de C-jeugd gaan
van 10.00 tot 15.00 uur het veld
op. Van oudsher trekt het Horster
Volleybaltoernooi veel jeugdteams en

10

ook deze editie worden er weer veel
inschrijvingen verwacht.

Aparte poules
bedrijven en keten
Op zaterdagmiddag vanaf
13.00 uur is het dan de beurt aan
de A- en B-jeugd en de recreanten
en senioren. Voor de recreanten is
er een recreatieve poule, zonder
actieve spelers, en een open klasse.
Ook recreatief kan er gespeeld
worden door dames-, heren- en
mixteams. In de open klasse zijn
er alleen mixpoules. Bij voldoende
aanmeldingen wordt een aparte
poule voor bedrijventeams en een
aparte poule voor ketenteams
gevormd. Op zaterdag duurt het
programma tot 18.00 uur. Daarna
worden de winnaars gehuldigd.
Voor meer informatie kijk op
www.hovoc.nl

De tegenstander op zaterdag
10 mei was MOP uit Vught. Het was
een leuke en sportieve wedstrijd. Horst
stond bij rust op een 3-0 voorsprong.
Omdat Vught in de tweede helft nog
flink druk zette, scoorde ze 3-1. Dit was
de eindstand en hiermee was het kam
01 Ondanks de regen
pioenschap binnen.
09 langs de kant.
stond er veel publiek

winkel&bedrijf
nieuws

Tijdens de wedstrijd zorgde joekska
pel De Kleffe Zök voor een muzikale
noot. In de rust werd er zelfs door de
G-hockeyers met de tegenstander de
polonaise gedanst. Na afloop van de
wedstrijd werden medailles uitgereikt
door sponsor Frans Wassen en zorgden
de ouders van de hockeyers voor een
bloemetje. Uiteraard was er ook cham

pagne voor de kampioenen. Vervolgens
werd er in de kantine verder gefeest.
De Kleffe Zök zorgde voor feestmuziek
en hadden ook nog een verrassing in
petto in de vorm van een medaille en
een beker. De kampioenen worden
zondag 25 mei nog eens extra in het
zonnetje gezet tijdens de seizoens
afsluiting van HCH.

Advertorial

Hersenen kun je trainen bij ADHD/ADD
“Martijn heeft ADHD en voor hem is neurofeedback een uitkomst”.
‘Martijn is altijd onrustig geweest. Hij kan geen moment stilzitten
en heeft last van concentratieproblemen. De leerkracht van
school raadde ons aan om professionele hulp te zoeken
en zo kwamen we bij de kinderarts terecht.
Medicijnen: verleden tijd
Deze schreef het medicijn Ritalin voor. Dat
gaat je als moeder aan het hart, dat je
zoon elke dag onder de medicijnen zit.
Ook omdat je weet dat Ritalin wel
de symptomen bestrijdt, maar dat
Martijn er niet beter van wordt.’

Gratis intake
Om kennis te maken met deze therapievorm
kunt u gebruik maken van een gratis volledige
intake.
Meer informatie
Daarnaast zijn er voor de regio VenrayHorst twee informatiebijeenkomsten:

Van vreemd naar vertrouwd
‘Ongeveer drie maanden
geleden wees een kennis ons op
neurofeedback. Hierbij worden
afwijkende hersengolven getraind
om klachten te verminderen. We
informeerden naar de behaalde
resultaten bij kinderen met
concentratieproblemen en besloten Martijn
te laten behandelen. In het begin was onze
zoon bang; logisch met al die draadjes op je hoofd. Maar
de behandeling doet geen pijn en al snel was Martijn eraan
gewend.’
Positieve benadering
De behandelaar vertelde hem dat je het nooit fout kunt doen
tijdens de sessies. Dat stelde Martijn gerust. De verschillende
computeranimaties werken motiverend om steeds weer te
komen.
Maar wat de behaalde resultaten ook zijn, de therapeut
bespreekt alles op een positieve manier. Dat is voor Martijn
en ik denk ook voor veel andere kinderen heel belangrijk.
Vooral omdat deze jongens en meisjes al de nodige negatieve
ervaringen hebben gehad.

Werkzaam voor veel klachten
BioMetrisch Centrum Deurne en Venray is gespecialiseerd in
het uitvoeren van hersenmetingen (EEG) en neurofeedbackbehandelingen. Bij o.a. klachten op het gebied van hoofdpijn,
stress, burn-out, concentratieproblemen, vermoeidheid en
aan Autisme verwante stoornissen kunt u daar terecht.

Wanneer: dinsdag 20 en
woensdag 21 mei
Waar: De Kemphaan, Venray
Tijd: 19.30-21.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
Aanmelden: via telefoon, email of
website
Kosten: gratis

Zichtbaar effect
We zijn nu twaalf sessies verder en
we merken dat Martijn veel rustiger is.
Op school kan hij zich beter concentreren en
vooral zijn zelfvertrouwen is gegroeid. De medicijnen die we
in het weekend en na school gaven hebben we afgebouwd.
Onze Martijn vindt de training leuk en gaat, naast zijn andere
bezigheden, ook ‘neurofeedbacken’. Hij merkt dat alles gewoon
makkelijker gaat. Voor ons kind is neurofeedbacktraining een
uitkomst. We gaan er zeker mee door.
- Mia, moeder van Martijn -

Biometrisch Centrum Venray
Drs. Kees van der Sande, neurofeedbacktherapeut
MC Wieënhof, De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray
T 06 13 53 78 62.
E venray@biometrischcentrum.nl
W www.venray.biometrischcentrum.nl

Informatieavonden neurofeedback dinsdag 20 en woensdag 21 mei De Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray
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aanbieding van de week Jubileumboek HC Wittenhorst
kers of abrikozen
9.99

8.99
Brood- en
Banketbakkerij

geldig van 12 t/m 17 mei

Bienenstich

Bestel nu uw gebak via

www.plushorst.nl

Handbalclub Wittenhorst in Horst viert op zaterdag 24 mei haar vijftigjarig jubileum met een reünie en feestavond. Tijdens deze avond wordt een herinneringsboek gepresenteerd.
De reünie van de handbalclub vindt
plaats op de plek waar het vijftig jaar
geleden allemaal begon, de Mèrthal in
Horst. Toen was het nog geen sporthal
maar een hal waar de handballers eerst

moesten opruimen voordat ze wat
konden rennen. Voor de wedstrijden
en trainingen waren ze aangewezen
op de sporthal in onder andere Venlo.
Dit verhaal, maar ook nog heel veel

andere verhalen en foto’s zijn terug te
vinden in het zestig pagina’s tellend
jubileumboek.
De reünie en feestavond start met
een receptie van 19.00 tot 20.30 uur.

Keepers Xperience XL Sevenum
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum houdt op vrijdag 30 mei een keepersdag. De Keepers Xperience XL
vindt plaats op sportpark het Spansel.
De hele dag krijgen de deelnemers
kracht-, loop-, coördinatie- en
keeperstraining door ervaren
keeperstrainers uit de regio NoordLimburg. De keepersdag vindt voor
de zesde keer plaats. De dag start om
09.30 uur en eindigt om 16.30 uur

met de uitreiking van de certificaten.
Elke jeugdkeeper is welkom, ongeacht
zijn niveau of klasse. Ook is er de
mogelijkheid om op de foto te gaan
met een topkeeper en het bijwonen
van een demonstratie van een
regionale topper. Aan het einde van

de dag ontvangt iedereen een gadget
en certificaat en worden de prijzen
uitgereikt, waaronder de bokaal voor
de Keeper van de dag.
Inschrijven kan via
www.challenge-arena.nl/index.php/
inschrijven

Ruitersportweekend in Sevenum
Sevenum staat in het weekend van 16, 17 en 18 mei in het teken van de ruitersport. De activiteiten vinden
plaats op het evenemententerrein in Kronenberg.
Op vrijdag 16 mei is de Hendrixcompetitie voor jonge springpaarden.
Daarnaast vinden er die dag diverse
springrubrieken plaats. Dat geldt ook
voor zaterdag, dan worden er vanaf
09.00 uur de hele dag op drie ter
reinen springrubrieken verreden, met
’s middags op het hoofdterrein een
1.40 meter springrubriek.

Op zondag vinden zowel springals dressuurwedstrijden plaats.
Naast paarden komen dan ook vele
honderden ponyruiters aan de start.
Hoogtepunt is de Grote Prijs van
Sevenum met hindernissen tot een
hoogte van 1.50 meter en deelname
van internationale topruiters zoals
Michel Hendrix, Pieter Keunen en

Leon Thijssen. Daarnaast is er op
zondagmiddag rond 15.00 uur een
spectaculaire show. De verwachting is
dat er ruim tweeduizend combinaties
aan de start gaan verschijnen. Het
is daarmee één van de grootste
ruitersportevenement van ZuidNederland. Kijk voor meer informatie
op www.ruitersportsevenum.nl

Wederom punten voor van Leuven
Door: G&S team
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen heeft met het G&S team wederom punten kunnen pakken in
het Engels Kampioenschap. De tweede ronde in de British Superstock 600 werd gereden op het circuit Oulton Park.

Tweede kamerlid Raymond Knops over:

kandidaat Europarlement
Irene Janssen
Hôrster megje
Irene Janssen is een
enthousiaste jonge
vrouw, die zich de
afgelopen jaren met
verve heeft ingezet
voor heel concrete
zaken in Europa zoals
gelijke behandeling
van mannen en
vrouwen en een beter
ondernemersklimaat.
Ze is iemand die de weg kent in Brussel, die Europa waardeert
voor het ontwikkelen van gezamenlijke kracht maar tegelijkertijd
waakt over de grenzen van zaken die beter op nationaal niveau
geregeld kunnen worden. Irene koppelt bevlogenheid en idealen
aan de nuchtere Horstere ‘can do’-mentaliteit.
Wilt u ook een herkenbare
Horsterse in Brussel,
stem dan 22 mei op
Irene Janssen, CDA nr 12!
Raymond Knops
Lid Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Lees meer over Irene op haar website:

www.horstermegje.nl

Stem 22 mei CDA

Oulton Park staat erom bekend dat
het een van de moeilijkste circuits is
waar de BSB op rijdt, met veel hoogte
verschil en blinde bochten. Ook fysiek
is het erg zwaar. Voor Kevin was het
een hele uitdaging om het circuit onder
de knie te krijgen. Tijdens de tweede
kwalificatie wist hij een achttiende
tijd neer te zetten in een veld van 44
rijders die hier al allemaal eerder had
den gereden. De start van Kevin was
redelijk en hij kwam als achttiende

door. Geleidelijk kwam hij naar voren.
Hij kwam in een groep te rijden die
voor de negende plaats aan het knok
ken was, totdat hij de motor bijna kwijt
was en weer opnieuw moest beginnen
om bij deze groep te komen. Dat lukte,
maar meer dan volgen in deze groep
zat er niet meer in. Kevin passeerde
als twaalfde de finish en had wederom
punten te pakken.
Na twee wedstrijden staat Kevin op
een prima achtste plek in de tussen

stand. Teambaas Mark Fisher: “Kevin
past zich wonderbaarlijk snel aan op de
voor hem nieuwe circuits. We hopen
dat hij deze ingeslagen weg door kan
zetten en dat we de komende wedstrij
den misschien nog voor een verrassing
kunnen zorgen.”
De volgende wedstrijd van Kevin
is tijdens het WSBK-weekend op
Donnington Park, op 25 mei, waar de
Stock 600 als bijprogramma aan de
start zal verschijnen. (Foto: Henk Teerink)
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Meterik
naar nacompetitie
Door: RKSV Meterik
De weersomstandigheden waren heel verschillend ten opzichte van
een week eerder, maar het belang was nog steeds groot voor het eerste
elftal van RKSV Meterik, dat misschien rechtstreeks kon promoveren. Om
dit te realiseren, moest Meterik in ieder geval winnen.

Drie kampioenen voor SV Oxalis
Fusiekorfbalvereniging SV Oxalis kent sinds afgelopen weekend drie kampioensteams. De F2-pupillen
werden veldkampioen, het E3-team werd spellenkampioen maar het hoogtepunt was het veldkampioenschap van de junioren A1. Na twee kampioenschappen in de zaal en enkele weken geleden de veldtitel voor
de senioren 2 mochten de fuserende korfbalverenigingen Erica, ODOS, Vonckel Girls en Wittenhorst afgelopen
weekend drie kampioenen aan het rijtje toevoegen. De junioren A1 wonnen met 8-7 van SPES uit Milsbeek.
Het team promoveert hierdoor naar de hoofdklasse. Komende week spelen de pupillen D1 en recreanten ook
nog om het kampioenschap.

Haar tegenstander, een team uit
Brandevoort, had echter duidelijk de
intentie om niet geslacht te worden
en hield veel spelers achter de bal.
In het eerste kwartier deelde Meterik
wat speldenprikjes uit. De eerste
grote kans kwam op naam van Dirk
van Rengs die de keeper probeerde
te omspelen, wat mislukte. Enkele
minuten later was het toch raak. Gijs
van Rengs kapte en draaide binnen
het zestienmetergebied en zette broer
Dirk vrij voor de keeper, 1-0. De 2-0
was er een uit het boekje: een aanval
die begon bij de keeper van Meterik
bereikte over diverse schijven spits
Dirk van Rengs, die hier wel raad mee
wist. De wedstrijd was al gespeeld,
maar de spelers van Meterik wilden
het trouwe publiek bedanken en
namen geen genoegen met deze
stand. Na enkele gepareerde aanval
len van Meterik, ging Bart Elzendoorn
jammerlijk in de fout. Een te korte
terugspeelbal werd opgepikt door Kris
Cuppen, die de keeper omspeelde en

de 3-0 binnentikte. Enkele minuten
later kon Dirk van Rengs een mooie
voorzet van Kris Cuppen koppend
afronden, 4-0. De 5-0 werd voor rust
nog gescoord door Tom Verbong, na
een goede combinatie van Gert-Jan
Burgers en Dirk van Rengs. In de
rust werd duidelijk dat rechtstreekse
promotie niet haalbaar zou worden.
Koningslust deed ook wat het moest
doen en stond al met 3-0 voor.
De tweede helft was dan ook een
formaliteit. Meterik gebruikte al zijn
wisselspelers en ging verder met sco
ren. De 6-0 werd gemaakt door Kris
Cuppen: een lage schuiver vanaf het
randje van het zestienmetergebied.
De 7-0 werd gemaakt door Quincy
Rubie na een goede combinatie met
Dirk van Rengs. Glenn Cox mocht de
eer van Brandevoort redden door 7-1
te scoren. Het laatste akkoord was
voor Meterik. Boi Geurts scoorde
ietwat gelukkig en met behulp van
de keeper en de paal de 8-1. Meterik
gaat hiermee de nacompetitie in.

Bixiedag America
De Paardenvrienden America organiseert op zondag 29 juni een
Bixiewedstrijd voor de jeugd. De Bixiedag vindt plaats aan de Jacob
Poelsweg in America.
De Bixiewedstrijd is bedoeld voor
de kinderen tot en met 13 jaar. Op het
programma staan onder meer diverse
vaardigheidsproeven. Opgeven voor

de wedstrijddag kan vanaf nu via
e-mail paardenvriendenamerica@
hetnet.nl of telefonisch bij Marieke
Jacobs 077 464 91 80.

Kampioenschap dameselftal VV Hegelsom
Het dameselftal van VV Hegelsom is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Door een 1-3
overwinning op zondag 4 mei bij GFC’33 zijn de dames van VV Hegelsom kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Een verdiend kampioenschap, gezien de negen punten voorsprong in de eindstand. De
dames bleven alle tien wedstrijden ongeslagen en scoorden 31 doelpunten. Ook leverden zij dit jaar de
clubtopscorer en beste keeper van VV Hegelsom.

Wittenhorst verlengt
verblijf in eerste klasse
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst is erin geslaagd om uit eigen kracht het verblijf in de eerste klasse veilig
te stellen. Na een onverwachte 0-1 kon invaller Marc van Rens voor de uiteindelijke 1-1 eindstand zorgen. Een grote
supportersschare begroette deze gelijkmaker juichend.
Voor de thuisclub was het toch
nog bibberen. De vraag kon met recht
gesteld worden: hoe gaat SVC2000 het
doen in Roermond? Kan Wittenhorst
tegen de kampioen TOP voor een
puntje zorgen? Het strijdplan voor
Wittenhorst was om direct voor een
verrassing te zorgen. Binnen twee
minuten had de openingstreffer al in
de touwen kunnen liggen, maar steeds
was doelman Bas de Bruijn er attent bij
om de bal tot corner te promoveren.
Ofschoon TOP een klein veldover
wicht had, kon men geen scoringskans
creëren. Het gevaar kwam steeds van
Wittenhorst. Via schoten probeerde

men een bres te slaan. Een actie van
Rob Zanders had meer verdiend, maar
het harde schot ketste via de rechter
kruising het veld weer uit. De rust brak
aan met een 0-0 stand.
Na de thee was Thom Derks dicht
bij een treffer. De doelman kon het
schot maar half pareren en uit de
rebound ging de bal over. Daarom was
het zuur voor de thuisclub dat TOP in de
59e minuut onverwachts op voorsprong
kwam. Uit een corner kon Martijn van
de Rijdt makkelijk de stand op 0-1
brengen. Wittenhorst was aangeslagen
en alle aandacht ging nu uit naar het
veld in Roermond. SVC 2000 stond op

0-0, dus er was nog niks aan de hand.
De vechtlust van de oranjeman
nen zorgde er in de 75e minuut voor
dat de verdiende gelijkmaker gemaakt
werd. Uit een actie over links van
Thom Derks kwam de bal voor de
voeten van Marc van Rens, die de 1-1
op het scorebord zette. Wittenhorst
begroette het laatste fluitsignaal, want
dit betekende lijfsbehoud. In Roermond
leed SVC 2000 een 2-1 nederlaag zodat
Sparta’25 en SVC 2000 de nacompetitie
in moeten. Een boeiend tweede helft
van de competitie leverde Wittenhorst
toch nog genoeg punten op om zich te
handhaven.
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zondag 25 mei

horst centrum

KIDS & FUN
12.00 - 17.00 uur

Buitengewoon compleet!
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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

Jop Cox
14 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik denk dat ik dan elke thuiswedstrijd
in het Philips-stadion in Eindhoven zit
om PSV te steunen. Al mijn hele leven
ben ik fan van PSV, maar sinds vijf jaar
ben ik een rasechte PSV-er geworden.
Minimaal één keer per maand ga ik
naar een thuiswedstrijd. Daarnaast
hoop ik dat ik mijn droom om van
muziek mijn werk te maken dan uit is
gekomen. Die kans is vrij klein, maar ik
ben geen opgever. Ik wil heel graag dj
worden. Daar ben elke dag mee bezig
op mijn kamer.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik de eerste en de tweede
periode over willen doen op school en
dan zou ik meer gaan leren. Nu moet ik
in de derde periode heel veel ophalen
omdat ik in de eerste twee periodes

niet zo veel gedaan heb.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Mijn laatst behaalde cijfer is een 8,5
voor een schriftelijke overhoring voor
Frans. Dat is een van mijn zwakste vak
ken, maar ik had er hard voor geleerd.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een meet and greet met Feestdjruud,
omdat hij de juiste ingrediënten voor
een goed feestje kent. Hij is niet voor
niets de beste feest-dj van de wereld.
Ook zou ik graag de nieuwste Pioneer
CDJ 2000-djset willen krijgen, zodat
ik er elke dag veel mee kan oefenen
thuis. Ik moet er zelf heel wat uren
voor werken, dus dit vind ik zeker een
goed verjaardagscadeau.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Feestdjruud, dan zou ik de zaal com
pleet op z’n kop zetten en het publiek
amuseren. Het lijkt me geweldig om op
te treden voor zoveel publiek. Of ik zou
kiezen voor voetballer Memphis Depay.

aan
Jop Cox

Ik zou het fantastisch vinden om de sfeer
in de stadion mee te maken als speler.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik ben zelf niet zo thuis op Twitter,
maar ik gebruik Facebook, Instagram,
Snapchat en Whatsapp heel veel. Ik
vind het verschrikkelijk als ik geen wifi
heb en ik mensen niet kan bereiken.
Daar kan ik echt niet tegen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Het liefst zou ik een dikke sportauto
willen, maar dat gaat ’m denk ik niet
worden. Dus als ik reëel blijf, zou ik een
oude Mini 1300 willen. Dan zou ik de
wagen voorzien van een goed geluids
systeem en een goede laklaag. Ik zou
een matzwarte of een oranje lak wel
mooi vinden.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van het voetbalveld, sportpark
Ter Horst. Omdat ik daar kan genieten
van de mooiste sport die er is, voetbal.

Ik speel zelf in Wittenhorst C1. Ik train
twee keer in de week en meestal speel
ik op zaterdag nog wedstrijd. Ik voetbal
nu al denk ik een jaar of acht.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ten eerste zou ik een groot feest geven
voor familie en vrienden. Het liefst in
een land waar het lekker warm is en de
zon schijnt of op een eiland. En als ik
dan nog geld over heb, dan koop ik nog
een mooi huis, natuurlijk in Horst.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk nu in het weekend en in de
vakanties bij een komkommerbedrijf
in Horst. Ik ben vorig jaar in de grote
vakantie begonnen en het bevalt goed,
alleen is het soms een beetje lastig
combineren met sporten op zaterdag.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Eigenlijk heb ik geen favoriete dag. Ik
ben altijd al blij als het weekend is en
de vakantiedagen eraan komen, omdat
ik dan de schoolboeken aan de kant
kan leggen en ik tijd heb om voetbal te
kijken en om leuke dingen met vrien
den te doen.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is spaghettischotel. Mijn mam kan
ontzettend goed koken. Haar geheime
ingrediënt weet ik eigenlijk niet, maar
het smaakt wel altijd goed en dat is het
belangrijkste.
Zon of sneeuw?
Overduidelijk zon. Ik heb een hekel aan
sneeuw. Laat mij maar lekker in Turkije
op het strand zitten. Ik houd niet zo van
kou, dat vind ik niks aan.
Discotheek of kroeg?
Ik vind het niet leuk om uit te gaan
terwijl er geen muziek is, dus laat
mij maar lekker naar de discotheek
gaan. Als de muziek goed is, dan is dat
ideaal. Beter dan in de kroeg op een
barkruk zitten. Later zou ik zelf ook
graag draaien in een discotheek.
Druk of rustig?
Druk, ik houd niet zo van stilte, dat
brengt een negatieve sfeer. Ik houd
meer van gezelligheid. Ik hoor vaak
terug van anderen dat ik geen saaie ben.

Mies
Column
Lock a sock
Mijn wasmachine is een
zwart gat voor sokken. Op de
een of andere manier komen er
steevast minder sokken uit
mijn wasmachine dan er in
gingen. Iedere wasbeurt
opnieuw blijft een van mijn
sokken eenzaam over, voor
goed gescheiden van zijn
maatje, want eenmaal verdwe
nen is helemaal verdwenen.
Terugvinden doe ik zijn weder
helft nooit meer.
Zit er soms een Bermuda
driehoek in mijn wasmachine
verborgen, heb ik me wel eens
afgevraagd? Of worden ze door
de middelpuntvliegende kracht
naar een andere dimensie
geslingerd? Of zouden sommige
sokken gewoon echt oplossen in
water? Ik blijf me steeds weer
verbazen. Hoe kan deze zelfde,
enigszins mysterieuze situatie,
zich keer op keer herhalen? Alsof
de wasmachine een grote, niet te
stillen sokkenhonger heeft. In
mum van tijd heb ik een sokkenmand vol halve sokkenpaartjes,
waardoor het me dus steeds
overkomt dat ik met twee
verschillende soorten sokken
rondloop. Erg charmant, een
paarse sok met zwarte bolletjes
gecombineerd met een grijs/
zwart/gele, maar hey, zo scherp
ben ik ook niet in de vroege
ochtend. Anyway, dat dit een
veelvoorkomend probleem is
bleek toen ik vorige week een
artikel las over een nieuw
product: Lock-a-Sock. Een clip
waaraan twee sokken samengeklemd kunnen worden, om het
sokkenmysterie voorgoed op te
lossen. Handig! Het deed me ook
meteen denken aan de veelvoorkomende marketingmethode
twee halen één betalen. Vertaald
naar deze sokken-situatie dan
dus: drie halen twee betalen.
Wereldidee, niet? Verdwijnt er
namelijk één van het trio, blijft er
evengoed nog een setje van
twee over. Je zou natuurlijk ook
kunnen denken: doe niet zo
moeilijk, koop gewoon nieuwe.
Logische gedachte, want op de
een of andere manier is een sok
toch een soort wegwerpkledingstuk geworden. Sokken stoppen
en zo, dat was van de goede
oude tijd, zeker niet meer van nu.
Toch heb ik zo mijn lievelingssokken, die ik niet zomaar overal
kan vinden en vervangen. Je
weet wel, van die fijne sokken
die perfect om je voet passen en
niet irritant gaan verschuiven in
je schoen. Toch maar gaan socken
locken dus, problem solved!
Mies
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Arno Adams
in Cambrinus
Arno Adams staat woensdag 21 mei weer op het podium van café
Cambrinus in Horst. Lang geleden was Adams’ eerste dialectconcert ook het
eerste luisterconcert in Cambrinus. Na een radiostilte is Adams sinds eind
vorig jaar weer in beeld met zijn nieuwste cd Maondaagmorgenzon.
Arno Adams vormt op het podium
een combinatie met Jo Didderen
en Mike Roelofs als begeleiders op
bas en toetsen. Het tv-programma
Uur van de Wolf toonde onlangs de
documentaire Belfeld Blues, waarin
Adams op de voet werd gevolgd en hij
zich bloot gaf zoals hij dat ook op het
podium doet.
Zijn openheid maakt Arno Adams
tot een artiest met een ontwapenende
herkenbaarheid. Hoewel Adams

ongemakkelijke onderwerpen niet uit
de weg gaat, is iedere show er een
met lichtvoetigheid. In zijn muziek
blijft John Lee Hooker doorklinken.
Ook is hij ingetogen als Paolo Conte en
deelt hij zijn passie met Jacques Brel,
met humor, lak aan taboes en met
zelfspot, zónder dat de impact van zijn
muziek er door teniet gedaan wordt.
Het concert begint om 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Lente-dierendag
In museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 18 mei de jaarlijkse
Lente-dierendag georganiseerd. Hierbij staan allerlei activiteiten in het
teken van dieren en de lente.

cultuur 21

Wandelexcursie
In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert vogelwerkgroep ’t Hökske een wandelexcursie door
natuurgebied de Hamert op zondag 18 mei.
In het gebied de Maasduinen
organiseert vogelwerkgroep ‘t Hökske
op zondag 18 mei een wandel
excursie door de Hamert, waarbij
bezoekers kans maken op het zien
van bijzondere vogels als de draai

halsijsvogel, een blauwborst, de
nachtegaal, de groene specht of de
koekoek.
De excursie is op 18 mei en start
om 09.00 uur op de parkeerplaats op
de Hamert bij Wellerlooi. De vogel

werkgroep vertrekt in Sevenum vanaf
het Raadhuisplein om 08.30 uur.
Voor meer informatie, bel
077 467 15 94, mail naar
info@vogelwerkgroephokske.nl of kijk
op www.vogelwerkgroephokske.nl

Expositie koperslagersgilde
In de bibliotheek in Horst is van maandag 12 mei tot en met donderdag 12 juni een expositie te zien van het
koperslagersgilde ’s Hertogenbosch e.o. Diverse werkstukken van het koperslagersgilde zijn te bekijken.
Vroeger maakten koperslagers
vooral van gebruiksvoorwerpen voor
het huishouden of boerenbedrijf.
Een zogenaamde ketellapper ging
bijvoorbeeld langs de huizen en
boerderijen om nieuwe koperen
spullen te maken of om oude
gebruiksvoorwerpen op te lappen.
Door de grote industialisatie in de

negentiende eeuw verdween ook het
vervaardigen met de hand van koperen
voorwerpen.
Het oude koperlagersambacht ligt
ten grondslag aan de huidige bewer
king van koper. De doelstelling van
het koperslagersgilde is om de oude
ambacht in stand te houden en uit te
dragen en te bewaren voor nieuwe

generaties.
Tijdens de tentoonstelling
zijn diverse werkstukken van het
gilde te bekijken. Op woensdag
21 mei van 14.00 tot 16.00 uur is
een demonstratie voor kinderen
vanaf 8 jaar. Kinderen kunnen de
koperslager helpen door een koperen
bloemplaatje te ‘kloppen’.

Nieuw theaterseizoen Kukeleku
Het programma van het nieuwe theaterseizoen van Kukeleku in cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst is
onlangs bekendgemaakt. Het programma zit vol met bekende gezichten en oude bekenden die al eerder op het
Kukeleku-podium stonden.
Het seizoen wordt afgetrapt
door Paulien Cornelisse en Pieter
Derks. Beiden speelden al eerder
bij Kukeleku, ook voordat zij via
de televisie bekend werden bij het
grote publiek. Marco Roelofs en
Eric Koller, die dit seizoen ook weer
te zien zijn, speelden al met eerdere
shows in Horst. Ook Schudden,

het duo dat cabaret mengt met
toneel, stond al drie keer eerder in
’t Gasthoês.
Een aantal artiesten is helemaal
nieuw voor het podium van Kukeleku.
Zo speelt Micha Wertheim voor
het eerst in Horst en ook het trio
Piepschuim is nieuw. Deze heren
mengen cabaret met muziek en

speelden al eerder op de Zwarte
Cross en Oerol. Ook Vrijdag
en Sandifort, en Speelman en
Speelman treden dit seizoen op
bij Kukeleku en tijdens Kakelvers
betreedt nieuw talent het podium.
De voorverkoop start donderdag
15 mei. Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.nl

Dierentuin deel 2 bij De Lange
Speciale aandacht gaat tijdens de
Lente-dierendag uit naar dieren met
een hoog knuffelgehalte. Ook wor
den schapen geschoren en showt de
‘Uilenman’ een serie grote en kleine
uilen. Bijzonder is ook de aanwezigheid
van alpaca’s. Deze dieren leven in
het wild op grote hoogte in ZuidAmerika maar worden ook gehouden
als landbouwhuisdier vanwege hun
fijne wol. Eén van de alpaca’s wordt
zondagmiddag geschoren. Leden van

vogelwerkgroep ’t Hökske kunnen van
alles vertellen over het observeren van
vogels in de vrije natuur.
Daarnaast is er nog de wisselex
positie Bij ons thuis aan de muur, een
expositie vol nostalgie met familiepor
tretten, diploma’s, vrome afbeeldingen,
kruisbeelden en heilwensen.
Het museum is open vanaf
11.00 uur. De speciale activiteiten
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.museumdelocht.nl

Café De Lange in Horst organiseert op zaterdag 17 mei voor de tweede keer het evenement Dierentuin.
Dierentuin deel 1 werd afgelopen februari goed ontvangen bij de bezoekers en De Lange besloot om het concept
een vervolg te geven.
Tijdens Dierentuin wordt de
zaal van De Lange aangekleed als
een feestelijke versie van Artis
en tijdens de eerste editie was
er een slang aanwezig waarmee
de bezoekers op de foto konden.
Ook tijdens deel 2 is er weer een
dier aanwezig, maar De Lange

houdt nog even geheim welk dier.
De line-up van het feest bestaat uit
een combinatie van lokaal talent
en landelijke grote namen. Kid de
Luca, Sam O’Neall, de mannen van
Puinhoop Kollektiv en Team Rocket
zorgen voor staan op het podium en
mc Boogie presenteert de avond.

De muziek is een mix van club,
house, moombathon en latin.
Ook vrijdag 16 mei staat alvast
in het teken van Dierentuin, als
voorproefje van de avond erna.
Op zaterdag begint Dierentuin
deel 2 om 22.30 uur in de zaal van
De Lange.
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Lenteconcert Swolgen
Gemengd Koor Unitas houdt op zondag 18 mei een concert in de
Lambertuskerk van Swolgen. Het concert begint om 16.30 uur.
Tijdens het lenteconcert staan
twee koren op het podium in de
kerk. Gemengd Koor Cantate uit
Horst en Gemengd Koor Unitas uit

Swolgen treden beide op met een
gevarieerd programma. Beide koren
staan onder leiding van dirigent Jan
Rijnders.

Open Podium OJC
Cartouche

Nationale Molendag en
lustrum in Lottum
In de Houthuizermolen in Lottum vond op zondag 11 mei de Nationale Molendag plaats. Tijdens deze dag waren
verschillende dingen te bekijken en te doen in de molen. Voor de Houthuizermolen was het zondag dubbel feest,
omdat de molen ook nog eens vijf jaar bestond.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

OJC Cartouche in America houdt op zaterdag 17 mei een open podium.
Deze avond treden zes acts op.
OJC Cartouche geeft bandjes uit
de regio tijdens het open podium
de kans om op te treden in America.
Het programma van dit jaar bestaat

uit Falcon Air, Source, Tenac, On Air,
Sunday Zombies & the Brain en huisdj
Matic. De deuren zijn om 20.00 uur
geopend.
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BROEKENWEEK

2E PANTALON
HALVE PRIJS
Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

STERK

schilderwerk • beglazing • onderhoud

(077) 398 42 20

AUTOBEDRIJF

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

Tijdens de Nationale
Molendag konden kinderen in de
Houthuizermolen in Lottum zelf
cupcakes versieren. Ook konden
mensen de molen bezichtigen en
kregen ze uitleg van de molenaars.
Bij de tentoonstelling van houten
voorwerpen van Jan Rutten uit Lottum
staan molenaars Hay Lemmens en Theo
Aarts, twee van de vier molenaars van
de molen. “Elk jaar vieren we hier in de
molen de Limburgse Molendag en dus
ook de Nationale Molendag”, zeggen
de molenaars. Buiten staat een tent
waar mensen kunnen zitten. Ook wordt
er brood gebakken en verkocht. “Het
is jammer van het slechte weer, maar
helaas doe je er niks aan”, zeggen Hay

en Theo terwijl ze naar de regen kijken.
Vijf jaar geleden op Moederdag
werd de molen weer geopend. Hay
en Theo: “Dat vieren we vandaag dus
ook, maar we organiseren er niks
speciaals voor. Dat wordt gewoon met
de Nationale Molendag mee gevierd.”
De Lottumse molen werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog in 1944
opgeblazen door de Duitsers. In 2007
ontstond vanuit de Lottumse bevolking
het initiatief om de molen weer op
te bouwen op dezelfde plek als waar
die opgeblazen werd. In 2009 was
de nieuwe Houthuizermolen na veel
inspanning klaar.
In de tent spelen Piet Zetsen en Jos
Smits vrolijke muziek op de Steirische

Harmonika. Na de harmonicaspelers
komt ook joekskapel Kleug Zaat een
optreden verzorgen. Aan een tafel zit
familie Hanssen uit Helden. “Het is
vandaag Moederdag, dus we dachten:
kom, we gaan hierheen”, zegt het stel
met hun zoontje. “Ik had gezien dat
deze molen vandaag open was en toen
zijn we gegaan. Het is erg leuk. Het
weer boeit ons niet zo veel, want we
zitten toch droog in deze tent”, geeft
het stel aan. De molenaars Hay en
Theo willen in de toekomst gewoon zo
doorgaan.
“We draaien gewoon door en
willen de molen blijven laten zien aan
het publiek. Ook malen we natuurlijk
door als er een goede maalwind staat.”

Haegelsum Binnenste Boete
Werkgroep Tuutetrek uit Hegelsom organiseert op zondag 18 mei de manifestatie Haegelsum Binnenste Boete.
Dit is een route langs 27 adressen in Hegelsom waar dorpsgenoten hun deuren openzetten om hun hobby, tuin, huis
of creaties tentoon te stellen of hun onderneming te laten zien.
De officiële opening vindt om
10.30 uur plaats bij Zaal Debije in
Hegelsom. Hierbij wordt een ludieke
act opgevoerd. De route leidt de
deelnemers langs onder andere een
psycholoog maar ook een vrouw die
kleine beertjes haakt en breit. Marlies
Scheres van de werkgroep vertelt:
“Je hoeft niet ver te gaan om leuke en
mooie dingen te zien. Zo is het ook al
leuk om te weten waar bij wijze van

spreken je buren zich mee bezighou
den. Binnenste boete is niet alleen voor
de inwoners van Hegelsom: iedereen
uit Horst aan de Maas is welkom.”
Om 17.00 uur wordt de dag
feestelijk afgesloten. “Iedere
deelnemer heeft ook een stempelkaart
bij zich, waar de huizen op af te
stempelen zijn. Om 18.00 uur vindt de
trekking van de volle stempelkaarten
plaats en is er een prijsuitreiking.

Tijdens de manifestatie start ook
de verkoop van de Hegga-vlinder.
Hiermee wordt bijgedragen aan de
dorpsverfraaiing, zowel financieel als
door de versiering zelf.”
Tijdens Haegelsum Binnenste Boete
staat ook een informatiestand met
informatie over de actuele ontwik
kelingen over de grensposten, de
eerste fase van het centrumplan en de
Tuutetrek-activiteiten tot nu toe.

Workshop natuurfotografie
voor kinderen
De werkgroep Natuurfotografie van IVN De Maasdorpen organiseert op 18 mei in en rond het Zoemhukske in
Horst een workshop natuurfotografie voor kinderen. De workshop duurt van 10.00 tot 13.00 uur.
De workshop natuurfotografie
is voor kinderen in de leeftijd van
8 tot 12 jaar. Het Zoemhukske ligt in
een tuin met veel bloeiende planten,
volop bijen en vlinders op zoek naar
honing. Dit is het jachtterrein voor

de jonge fotografen. Met hun eigen
fototoestel leggen ze vast wat ze
zien.
In het Zoemhukske worden de
foto’s geprojecteerd en samen met de
leden van de fotowerkgroep bekeken.

Iedere fotograaf mag zijn beste foto’s
uitkiezen. Deze krijgen samen met
die van andere jonge fotografen een
plekje op de website.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/maasdorpen
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Wichelroede lopen

‘Het zijn geen magische krachten,
je doet het helemaal zelf’
Wiel Moest uit Broekhuizen doet aan wichelroede lopen en geeft hierover ook cursussen. “Ik neem mensen mee op een wandeling en laat ze zien hoe
het is om boomenergieën en aard- en waterstralen te ervaren”, vertelt hij. HALLO Horst aan de Maas mocht het ook eens proberen.

Wiel is al sinds 2001 bezig met
de wichelroede en is intussen een
professional op dat gebied te noemen.
Hij legt ons uit wat een wichelroede nu
precies is en hoe het werkt. “Simpel
gezegd maakt een wichelroede je
gevoel zichtbaar. De wichelroede zelf is
eigenlijk maar een stokje, die kan niets
laten zien. Je voelt namelijk niet alleen
met je huid, maar met al je zintuigen.

Nu ook verkrij

gbaar:

aasappelsap !
vers geperst sin

Botermalse biefstuk
500 gram
van 9,95 nu

6,

98

Onbewuste spierspanningen zorgen er
voor dat de wichelroede als het ware
dichtslaat als je trillingen of energieën
waarneemt, zonder dat je dat merkt.
Het zijn dus geen magische krachten
die de wichelroede bewegen, maar dat
doe je zelf.”
Tijdens wandelingen en cursussen
leert Wiel andere mensen omgaan met
de wichelroede. “Tegenwoordig zijn

dat ook vaak uitjes van organisaties
die eens een keer wat anders willen
dan bowlen. Eigenlijk kan iedereen
leren om met een wichelroede om
te gaan. Tijdens de cursussen leer
ik mensen vooral het waarnemen
van boomenergie, aardstralen en
wateraders. Dan vertel ik hen waar
die zitten en als het goed is, merken
ze het aan de wichelroede als ze zo’n

energie waarnemen. Je hebt er alleen
wel veel geduld en concentratie voor
nodig.” Intussen heeft Wiel een hele
doos met wichelroedes in alle soorten
en maten erbij gepakt. “Het maakt
niet uit wat voor wichelroede je
gebruikt, het werkt allemaal”, vertelt
hij. Om dat te illustreren, haalt Wiel
wat primitief lijkende wichelroedes
tevoorschijn, één gemaakt van plastic
verpakkingsmateriaal en één die
bestaat uit twee takken die aan elkaar
gebonden zijn met een touwtje.
“Deze wichelroedes werken precies
hetzelfde als de mooiere varianten,
want de vorm en het materiaal doet er
niet toe”, aldus Wiel.
Dan is het tijd om zelf aan de slag
te gaan en verplaatsen we ons met een
wichelroede in de hand naar de tuin.
Na even goed aan een boom gevoeld
te hebben om de energie daarvan in
ons op te nemen, gaan we kijken of
we wat hebben opgestoken van het
verhaal van Wiel.
“Nu moet je een aantal passen
naar achter zetten en dan weer terug
naar de boom lopen. Als je je dan
helemaal concentreert op die boom,
merk je het aan de wichelroede als je
zijn energieveld voelt.” En warempel,
na een paar pogingen klapt de
wichelroede dicht en kunnen we trots
vaststellen dat we kennis gemaakt
hebben met boomenergie in de tuin
van Wiel.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Superdeal:

Robijn wasmiddel
of wasverzachter

Alle soorten 3 verpakkingen

nu 2+ 1 gratis

Aanbiedingen zijn geldig van wo 14 mei t/m di 20 mei 2014.

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

• 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

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!

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
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

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Datum: 12 juni om 19.30 uur | Locatie: Schouwburg Venray

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

€ 15,0
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

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

Signeersessies Bruna Horst
Signeerseizoen bij boekhandel Bruna Horst: zaterdag 17 mei signeert Gerrie van den Hoef. Op zaterdag 24 mei is
wereldberoemd thrillerschrijfster Karin Slaughter tussen 12.30 en 13.30 uur aanwezig. Ook oud-Horstenaar Govert
Derix signeert die middag zijn nieuwste boek.
Uitvaartonderneemster Gerrie
van den Hoef bracht in april het boek
‘Buigen voor mezelf’ uit over haar strijd
met darmkanker en het omgaan met
een diagnose. Het boek is een per
soonlijk verslag waarin ze openhartig
schrijft wat ze in dit proces meemaakt.
Zaterdag 17 mei organiseert Bruna
tussen 14.30 en 15.30 uur een boek
presentatie en signeersessie met
muzikale omlijsting.
Internationale thrillerschrijfster
Karin Slaughter bezoekt in een paar
dagen acht Nederlandse boekhandels,
waarvan de Horster Bruna op zaterdag
24 mei er één is. De signeersessie is
ter ere van het verschijnen van haar
nieuwste boek, Veroordeeld, dat op
22 mei in Nederland uitkomt. In het

boek laat Slaughter een aantal van
haar bekendere hoofdpersonen los
en schrijft ze over politieagentes Kate
Murphy en Maggie Lawson, die zich
moeten bewijzen tijdens een zaak over
een seriemoordenaar. De Amerikaanse
Slaughter schreef eerder bestsellers als
Genesis en Nachtschade. Haar boeken
worden inmiddels in 28 landen vertaald
en alleen in Nederland en België al gin
gen ruim drie miljoen van haar boeken
over de toonbank.
Govert Derix houdt daarna, vanaf
14.30 uur, een inleiding over zijn boek
Gods Geschenk. Hij vertelt over het ont
staan van het boek, het idee van een
geefeconomie en de weg die door het
hoofdpersoon wordt afgelegd. Lezers
kunnen vragen stellen en Derix signeert

zijn boek. In Gods Geschenk loopt de
hoofdpersoon, een Nobelprijswinnares
naar Santiago de Compostella en
ontwikkelt ze een nieuwe economie.
Wereldleiders zijn hier echter niet blij
mee en huren een sluipmoordenaar
in. Oud-Horstenaar Derix schreef onder
andere ook het boek Sterrenmoord.
HALLO Horst aan de Maas geeft in
samenwerking met de schrijver drie
exemplaren van Gods Geschenk weg.
Maak om kans te maken op een boek
de volgende zin af. ‘Ik ontvang graag
een gratis ‘Gods Geschenk’, omdat…’
Stuur uw inzending voor zaterdag
24 mei naar paul@uitgevertijtic.
nl Tijdens de presentatie worden
de winnaars bekendgemaakt en de
boeken uitgedeeld.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg
vr 16 en za 17 mei 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal en kerk

Open podium
za 17 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 21 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst
Eerste Heilige Communie
zo 18 mei 11.00 uur
Locatie: H. Naam Jezuskerk

Grubbenvorst
Toneelvoorstelling:
Op de huid

do 15, vr 16 en za 17 mei
20.00 uur
Org: Toneelvoorstelling Mariposa
Locatie: Theater De Baersdonck

Lenteconcert
za 17 mei 20.00 uur
Org: Grubbenvorster Mannenkoor
Locatie: zaal ‘t Haeren

Kijk eens met je camera:
fotoworkshop voor kinderen
zo 18 mei 10.00 - 13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

Open dag
zo 18 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Horst
Locatie: Blokhut

Cursus fietsvaardigheid
voor senioren
di 20 mei 13.00-17.00 uur
Org: VVN Horst aan de Maas
Locatie: Mèrthal

Optreden Arno Adams
wo 21 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg

Ruitersportweekend
vr 16 t/m zo 18 mei
Organisatie: Die Sevenrijders
Locatie: evenemententerrein

Kampioensreceptie Dames
Recreanten 1
vr 16 mei 19.00-20.00 uur
Organisatie: Volleybalvereniging
Set Point
Locatie: kantine SV Kronenberg

Open Kronenbergs
Darttoernooi
za 17 mei 20.00 uur
Organisatie: DC Umme
Locatie: café Ummenthun

Lottum

Eerste Heilige Communie
zo 18 mei 09.30 uur
Locatie: kerk

Wandelvierdaagse De-4
wo 21 t/m za 24 mei

Hegelsom

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 15 mei 20.30 uur

Haegelsum Binnenste Boete Locatie: café Kleuskens
zo 18 mei 10.30-17.00 uur
Locatie: start Zaal Debije

Even tot
rust komen
op ons terras!

Horst

Dorpsraadvergadering

Pret
ng
voor jod
en ou

Sevenum

Optredens Flash!, The
Stronkeys en Dirtbags

do 15 mei 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

vr 16 mei 20.30 uur
Organisatie: St. Sebastianusgilde
Locatie: Staarterstraat

Quiltcafé

Wandelexcursie De Hamert

vr 16 mei 14.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek

zo 18 mei 08.30 uur
Organisatie: vogelwerkgroep
‘t Hökske
Locatie: vertrek Raadhuisplein

WIJ-festival

za 17 mei 10.30-15.00 uur
Org: gemeente Horst aan de Maas Voorjaarsconcert
Locatie: ‘t Gasthoês
zo 18 mei 11.00 uur
Organisatie: Die Sevensanghers
Boekpresentatie en
Locatie: De Wingerd

signeersessie

WWW.KUKELEKU.COM

za 17 mei 14.30-15.30 uur
Organisatie: Gerrie van den Hoef
Locatie: Bruna

Paulien

Cornelisse

Optredens Les Djinns,
No Man’s Valley en Hoodoo
Monks

Pieter ‘

Derks
Piepschuim

Vrijdag &
Sandifort

za 17 mei 22.00 uur
Locatie: Blok10

Schudden

Speelman & Speelman

Dierentuin deel 2

Micha Wertheim
Marco Roelofs

Eric Koller
Kakelvers

Assurantie Groep Horst - De Laat & Gulikers - Kempen
Munckhof - Passi - Viduro - Vullings - Weijs

za 17 mei 22.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Schuttersbondsfeest
zo 18 mei 13.30 uur
Organisatie: St. Sebastianusgilde
Locatie: centrum en
Staarterstraat

Swolgen

Gezamenlijk concert
zo 18 mei 16.30 uur
Organisatie: gemengd koor
Unitas en Cantate Horst
Locatie: Lambertuskerk

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

11.00

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 mei 2014
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

112

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

De Hemelrit, inmiddels een begrip
voor tweewieler oldtimerliefhebbers,
is een tocht voor bromfietsen,
motoren en scooters van vóór 1975
en wordt in groepsverband verreden.
Op 29 mei vertrekken om 10.30 uur

de bromfietsen vanaf het kerkplein
in Kronenberg voor een circa
90 kilometer lange rit. Om 11.00 uur
starten de motoren en scooters die
een iets langere route volgen.
Inschrijving is mogelijk vanaf

09.30 uur bij café Ummenthun, nabij
het kerkplein in Kronenberg. Voor
deelnemers zijn een verzekering en
helm verplicht.
Kijk voor meer informatie op
www.hemelrit.nl

Meerlo

Woonprogramma

Melderslo

“Dunjja”

Meterik
Swolgen

Sevenum
Dressoir 2d3L
van € 1198.voor € 1108.Vitrinekast 2d
van € 1195.voor € 1105.-

Salontafel 130*80*45
van € 495.voor € 470.-

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

De twintigste Hemelrit, de oldtimertoertocht van Kronenberg, vindt plaats op donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag.

Broekhuizen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Twintigste Hemelrit

TV Dressoir 2d1L
van € 749.voor € 711.-

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)

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Eetkamertafel
200*100*78
van € 998.voor € 948.-

meubel

Zondags
geno9-p17enUudr
va

Senetti of Dahlia in terraspot

p.st.
15,00

Ø 30 cm. Allerlei kleuren. Eigen product!

Surfinia en Million bells hangpotten
Alle kleuren, uit eigen kweek

p.st. 7,99

12 cm pot, alle kleuren

p.st. 1,99

Vlijtig liesje grootbloemig
Tibouchina

op stam
p.st. 10,99
Prachtig blad, veel knop en donkerpaarse bloem

Bamboe en siergrassen alle maten
Keuze uit meer dan 75 soorten!

9,99
6,50
1,49
7,99
-25%

Aanbiedingen geldig t/m 20 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

Dé plantenspecialist van Limburg!

Plantencentrum Velden

Maasboulevard
Shoppingzone Venlo
Maasboulevard * Overdekt parkeren * Lekker dichtbij * Goed bereikbaar

Tuinmeubel Actiedagen
Stoel Allicante

n dit
e
e
l
l
A
nd:
e
k
e
we

Kleur: zwart

119,-

79,99

,
9
9

2

it
Alleen d
d:
weeken
95

maasblvd.nl

17 & 18 mei

Hawaii zweefparasol
diverse kleuren, 300x300cm
ronde uitvoering: Ø350cm
Ø

629,629

449,-

INCLUSIEF VOET!

49,

elke
zondag
open

Gras van topkwaliteit!

Dagelijks verse graszoden 1,95 per m2
Mooi natuurlijk kunstgras

29,95 per m

2

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Kom gezellig shoppen in Venlo,
de Beste Binnenstad van Nederland!
www.venloverwelkomt.nl
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