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Begraven verhalen, deel 1: Kerkhof Griendtsveen
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Speciaal voor laaggeletterden startte BiblioNu Horst in samenwerking met penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord op 21 mei een leesproject. Hierin staat zowel het
zelf lezen van de vrouwelijke gedetineerden als het voorlezen aan hun kinderen centraal. Marian van Leth, directeur van BiblioNu: “Plezier hebben in lezen is heel belangrijk.”
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Grolsch Pils
Krat 24 flesjes

Pak 32 rollen

Zondag 25 mei open van 11.00 - 17.00 uur
Cactus- en Succulentenweekend
24 en 25 mei

Alleen dit weekend:

elke
zondag
open

20% KORTING

op alle cactussen en succulenten
(m.u.v. acties)

STRAELSEWEG 370 VENLO

WWW.LEURS.NL
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WIJ-conferentie en -festival

’Als je als burger iets wilt, dan gaat
het werken’
De WIJ-conferentie en het WIJ-festival vonden op zaterdag 17 mei plaats in ’t Gasthoês en in de Mèrthal in Horst. Tijdens deze dag presenteerden lokale burgerinitiatieven op het gebied van
zorg, welzijn en werk zich in de Mèrthal. Vier initiatieven stonden extra in de schijnwerpers tijdens de WIJ-conferentie in ’t Gasthoês.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Meulendijks
gehele gemeente
La Providence
alleen Broekhuizen(vorst),
Grubbenvorst en Lottum.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, 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

De luisteraars worden in ’t Gasthoês
ontvangen door wethouder Birgit op
de Laak. “Als je als burger iets wilt,
dan gaat het werken. Van onderop
moeten er initiatieven naar boven
komen. Tijdens deze WIJ-conferentie
kunnen wij ons ook laten inspireren.
We gaan er alles aan doen om ook
de komende vier jaar het beste uit
de gemeente te halen”, aldus Op de
Laak. Gedeputeerde Peter van Dijk
van provincie Limburg: “Bij burgers
beginnen veel projecten, ideeën,
plannen en initiatieven. Wij moeten de
burgers ook aanspreken om hun goede
ideeën kenbaar te maken. Dat werkt.
Het actieve burgerschap past bij
Limburg. We moeten dankbaar zijn voor
alle betrokken burgers.”
Tijdens de conferentie worden
vier initiatieven extra uitgelicht.
In de eerste spreekronde mogen
Stanley der Meer en Leo Beterams van
Naoberzorgpunt Meerlo samen met
Marlies Scheres en Martijn Lenssen
van Hegga Metamorfosa uit Hegelsom
uitleggen hoe je mensen in beweging
krijgt. Naoberzorgpunt Meerlo wil
verbindingen leggen tussen mensen
en organisaties en ook tussen mensen
onderling. Hegga Metamorfosa wil
vanuit ideeën van de Hegelsomse
bevolking het dorp verfraaien.
“Wij denken daarbij niet in wat wel en
niet kan, maar in kansen. Draag uit wat
je wil”, zegt Scheres.
In de tweede ronde staat de
betekenis voor een wijk of dorp centraal. Hierover praten Piet Linders en
Sonja van Giersbergen van Wijkcomité
Norbertus in Horst. Zij hebben een
10-puntenplan opgesteld om activiteiten te realiseren, die de inwoners van
de Norbertuswijk graag zien. Ook Jet
van Dongen en Jan Driessen van
Gezondheidscentrum America praten
over dit onderwerp mee.
Na de conferentie trekken de
mensen vanuit ’t Gasthoês naar de
Mèrthal, waar het WIJ-festival inmid-

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

dels is begonnen. Hier presenteren
35 burgerinitiatieven zich in verschillende kraampjes. Tijdens dit festival
kunnen initiatiefnemers onder andere
ook hun doelen pitchen. In de kraamp
jes liggen foto’s, folders en spullen en
worden filmpjes en foto’s getoond.
Bij het kraampje van Speeltuinwerk
Limburg spelen een paar kinderen.
Carlien Schouten van Speeltuinwerk
Limburg: “Wij willen simpel gezegd het
buitenspelen promoten. We zijn in heel
Limburg actief, dus ook in Horst aan de
Maas. Zo doen wij dingen met speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.”
Iets verderop doet Jan Philipsen van
Greenteam Kronenberg bij een kraampje met harken en ander tuingereedschap zijn verhaal. “Vorig jaar maart
zijn wij tijdens NLdoet gestart. Met tien
vrijwilligers onderhouden wij het groen
in Kronenberg, halen wij oude begroei-

Mogelijk pinautomaten andere banken
Nu de directie van Rabobank Horst Venray duidelijk heeft gemaakt
vast te houden aan het besluit de pinautomaten in Melderslo, Meterik en
Swolgen weg te halen, overwegen vier politieke partijen verdere
stappen.
De lokale politieke fracties van
CDA, PvdA, SP en D66 vinden het
teleurstellend dat een internetpetitie,
een brandbrief van de politieke
partijen en handtekeningenacties van
bezorgde dorpsraden geen resultaat
hebben gehad. “Het brengt hen
blijkbaar niet tot het inzicht dat het
besluit om het laatste stukje zichtbare
dienstverlening in de dorpen weg te
halen, geen enkel draagvlak heeft bij
de inwoners van de kleine dorps
gemeenschappen in de gemeente

Horst aan de Maas”, stellen de fracties.
De partijen geven aan te snappen
als de pinautomaten op termijn
verdwijnen maar achten het hier nu
nog te vroeg voor. De fractieshadden
daarom een ‘stand still’ voorgesteld
en Rabobank gevraagd het besluit op
te schorten tot een oplossing in zicht
was. De bank heeft ook hier geen
gehoor aan gegeven. De partijen
overwegen daarom in gesprek te
gaan met andere banken om hen te
bewegen pinautomaten te plaatsen.

ing weg en planten nieuwe begroeiing. Ook hebben wij plantenbakken
vervangen door mooiere en lagere
bakken. We gaan voor een vernieuwd
Kronenberg. Toen mensen de nieuwe
planten en bomen zagen, hebben er
ook een aantal hun tuinen aangepast.
Dat is mooi om te zien.”
Esther Jacobs is producent van
het WIJ-festival. “De opkomst is beter
dan verwacht. En dat is een goede

zaak. We willen initiatieven bij elkaar
brengen, zodat ze elkaar kunnen
inspireren en van elkaar kunnen
leren.” Volgens Jacobs zijn er veel meer
bewoners actief in de leefomgeving
dan we denken. “In Horst aan de Maas
gebeurt heel veel. Dit WIJ-festival is het
startpunt voor meer. En de initiatieven
mogen de eerste aanzet geven om te
bepalen wat dit ‘meer’ precies moet
worden.”
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Kom op eerste
Pinksterdag
heerlijk brunchen
Een Vluggertje
(voor twee personen)

Een heerlijke
ontspanningsmassage

€23,50

€11,75
€22,00

€11,00
€40,00

€19,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Aanlevertijden Hemelvaart
In verband met Hemelvaart volgende week donderdag verschijnt nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
eenmalig een dag eerder dan normaal, namelijk op woensdag 28 mei. De aanlevertijden voor advertenties,
persberichten en foto’s zijn om die reden vervroegd.
Advertentie Maandag 26 mei
vóór 17.00 uur advertentie@
hallohorstaandemaas.nl of

telefoonnummer 077 396 13 56
Redactie Persberichten, tekst en
foto’s maandag 26 mei vóór 13.00 uur

redactie@hallohorstaandemaas.nl of
telefoonnummer 077 396 13 52.

De barbecue tijd begint weer

Egbert Derix en Maurice Hermans in concert

Heerlijk Asperge brood

Over liefde, geluk,
vriendschap en het leven
Horster pianist Egbert Derix treedt op woensdag 28 mei samen met de zoon van Toon Hermans, Maurice
Hermans, op in café Cambrinus in Horst. Nog niet eerder uitgebrachte teksten van Toon Hermans, op muziek gezet
door Egbert Derix en gezongen door Maurice Hermans, vormen de show Rondom Toon.

Pistolet kipkerrie salade
2.95

1.95

geldig van 19 t/m 25 mei

aanbieding van de week

Zondag geopend
van 12.00-17.00 uur
“Jan Duijf van Cambrinus had het
idee om een programma te maken
waarin ik met verschillende zangers
zou spelen”, vertelt pianist Egbert
Derix in Horst. “Toen dacht ik aan de
dichtbundel van Maurice die net uit
was. Zo´n dertien jaar geleden hadden
wij namelijk al eens samengewerkt.”
Derix benaderde Maurice Hermans voor
een gezamenlijk optreden. Hermans:
“Terwijl je eigenlijk helemaal niet
wist waar ik op dat moment mee
bezig was, toch?” Het was dan ook
een heel voorzichtig mailtje dat Derix
stuurde, vertelt de muzikant. Maar het
idee pakte goed uit en de mannen
ontmoetten elkaar voor een kop koffie.
“Daarna ging het heel erg snel”, zegt
Hermans. “Ik was bezig met een eigen
theaterstuk met teksten van mijn
vader en ik bedacht me dat ik best
wat teksten kon gebruiken voor deze
samenwerking met Egbert. En dat
ging absoluut geweldig. We voelden
elkaar precies aan en dat was heel
bevrijdend.” Derix: “Dit is de enige
manier waarop ik met iemand samen
kan werken, voor mij is het echt alles

of niks. Goed genoeg bestaat voor
ons niet, we gaan allebei voor echte
kwaliteit en integriteit. Want wat wij
doen is echt, het komt recht uit ons
hart.”
Voor hun show gebruiken ze
teksten van Toon Hermans die nog
niet eerder aan publiek getoond zijn.
Hermans: “We hebben bewust gekozen
voor teksten die nog niet bekend zijn.
Als ik bekendere liedjes zou zingen,
dan gaat iedereen meteen vergelijken.
Dan zeggen ze: ´Toon deed dat eigenlijk
veel beter´ en hebben ze nog gelijk
ook. Nu kunnen we iets eigens neerzetten, maar wat ook van Toon is.”
Ook voor Egbert Derix heeft
Toon Hermans altijd veel betekend.
“Al sinds ik acht was, ben ik fan van
Toon Hermans. Van mijn eerste zakgeld
kocht ik zijn elpees. Ik heb altijd iets
met Toon gehad en dit is daarom ook
niet niks voor mij. Ik doe echt mijn best
om aan zijn teksten recht te doen met
mijn muziek.”
Hermans: “Egbert heeft de teksten
op muziek gezet in zijn eigen stijl.
Een beetje jazzy, heel anders dan het

theaterarrangement waarin Toon zijn
liedjes altijd zong, maar ontzettend
mooi.” Niet alleen teksten van Toon
werden op muziek gezet, maar ook
teksten van Maurice. Daarnaast zullen
ook unieke geluidsopnames van Toon
te horen zijn in de show. Hermans:
“De rode draad van de show is liefde,
geluk, vriendschap en het leven. Dat
komt allemaal voort uit het optimisme
van Toon. Mijn vader was iemand die
nooit vloekte op het podium, die nooit
andere mensen zwart maakte.”
In café Cambrinus optreden is
voor Maurice Hermans weer eens wat
anders. “Normaal treed ik alleen in
theaters op, dit café is juist heel intiem.
Het mooie is dat dit ook precies is wat
Toon zo graag nog had willen doen:
op de rand van een bühne zitten,
liedjes met alleen maar een piano
als begeleiding. Niet meer allemaal
dat geouwehoer. Het is een hele eer
dat wij dat nu mogen doen. Ik weet
zeker dat hij erbij zal zijn die avond
in Cambrinus. En dat hij dan mateloos
trots is.” Het optreden begint om
20.30 uur. (Foto: Nicole Jagerman)

Zondag 25 mei
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JAARMARKT
IN SEVENUM
bij De Wingerd

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto
Ook het
nu
adres voor al
le
of
bedrijfsauto!
ruitschades!
APK-aktie!

€ 2(al4l in),95

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Krediet
starters
leningen
aangevuld
Gemeente Horst aan de Maas wil
het potje voor startersleningen met
400.000 euro aanvullen. Met dit
bedrag kunnen 53 starters op de
woningmarkt een lening krijgen voor
de aankoop van een huis.
Gemeente Horst aan de Maas
startte in 2007 met het verlenen
van startersleningen. Dit is een
bedrag van maximaal 30.000 euro
voor mensen die voor het eerst een
nieuwbouwwoning of al bestaande
woning in de gemeente kopen. De
gemeente en p
 rovincie Limburg betalen
beide een kwart van dit bedrag, het
overige deel is afkomstig van het Rijk.
Sinds 2007 zijn er, tot half maart 2014,
142 startersleningen verleend. Vooral
de afgelopen drie jaar is het aantal
aanvragen en leningen toegenomen.
Het overgrote deel is gebruikt voor de
aankoop van bestaande woningen.
De gemeente heeft op dit moment
een bedrag van 1,6 miljoen euro
toegewezen sinds de regeling bestaat.
Omdat de verwachting is dat de
starterslening de komende jaren in trek
blijft, wil gemeente Horst aan de Maas
het krediet nog eens met 400.000
euro aanvullen. Zij verwacht daarmee
minimaal 53 startersleningen te kunnen toewijzen.

Herbegrafenis
voor in
Broekhuizen
gesneuvelde
soldaat
Een soldaat uit Rhenen die in de
Tweede Wereldoorlog in Broekhuizen
sneuvelde, wordt herbegraven op de
militaire ereveld op de Grebbeberg.
Dat gebeurt op verzoek van zijn
nabestaanden en de
Oorlogsgravenstichting.
Militair Wouter Keijman wordt
donderdag 22 mei begraven op het
militaire ereveld in Rhenen. Militairen
van het 42e Pantserinfanteriebataljon
Regiment Limburgse Jagers dragen
hem naar zijn laatste rustplaats.
De ceremonie wordt verzorgd door de
Bergings- en Identificatie Dienst van
de Koninklijke Landmacht. Wethouder
Paul Driessen en afgevaardigden van
de lokale heemkundevereniging zijn
namens Horst aan de Maas aanwezig
bij de herbegrafenis.
Keijman sneuvelde op 24-jarige
leeftijd in de meidagen van 1940 in
een kazemat aan het Maasfront bij
Broekhuizen toen zijn verdedigingslinie in de rug werd aangevallen
door de Duitsers. Hij diende bij het
derde bataljon van het 26e Regiment
Infanterie. Op een monument getiteld
De Kazematdeur op de muur rondom
het kerkhof van Broekhuizen wordt
Keijman samen met twee andere
gesneuvelde militairen herdacht.
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Begraven verhalen
1/16

Kerkhof Griendtsveen

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door de
mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze serie op zoek
naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het kerkhof in Griendtsveen.

was dus zijn oom. Daarnaast bevindt
zich het graf van een kind van tien
maanden. Het begraven echtpaar is
de ouders van de jong gestorvene.

Laatste levensjaren
Higly zelf was 62 jaar toen hij
stierf. Tijdens zijn loopbaan was
hij onder meer tien jaar ritmeester van het garnizoen in Venlo. De
legeroverste werd ziek en reisde
tijdens zijn laatste levensjaren naar
Parijs, waar hij door de beroemde
kankerspecialist Jean Faure werd
behandeld. Diens hulp kwam echter
te laat. Higly stierf in 1905 in Parijs.
Zijn lichaam werd overgebracht naar
Griendtsveen met de intentie hem
later bij te zetten in de voorgenomen
familiegrafkelder. ”Er wordt gezegd
dat er bij de uitvaart een rode loper
naar de kerk liep. Maar dit staat
nergens zwart op wit, dus ik ga er
vanuit dat dit een broodje-aapverhaal is”, besluit Ton zijn verhaal.
(Bronnen: Dagblad voor Noord-Limburg
(27-04-1992) en Volkskrant (21-04-1962))

Door de miezerige regen
 egeleidt Ton Bukkems uit
b
Griendtsveen, secretaris van het
kerkbestuur aldaar, ons door het
kerkhof van het Peeldorp. Hij vertelt honderduit over de graven die
we passeren, van de laatste rustplaats van schrijver Toon Kortooms
tot het graf van de oprichter van
snackfabriek Beckers. ”Kijk, hier is
het.” Ton wijst naar een grafmonument aan de rand van het kerkhof.
‘Hier Rust de Hoog Edelgestr. Heer
Isidore, René, Antoine, Hubert
HIGLY. Gep. Generaal Majoor der
Cavalerie. Officier in de Orde van
Oranje Nassau. Geboren te Venlo
30 November 1843, overleden te
Parys 17 September 1905. Hij Ruste
in Vrede,’ zo lezen we. Wie was
deze man en wellicht nog interes-

santer, hoe komt hij in Griendtsveen
terecht?

nen daar in 1885 met de exploitatie
van turf. Griendtsveen was geboren.

Van de Griendt

Familiegrafkelder

Higly was een zoon van Jean
Baptist Higly, geboren in Colmar, en
Maria Catharina Smeets uit Echt. In Den
Bosch trouwde hij met Maria Henriëtte
van de Griendt, een dochter van Jan en
Helena van de Griendt-Panis. Ze kregen
twee zonen, Jean en Hendrik. Jan van
de Griendt kwam destijds vanuit Empel
bij Den Bosch naar de Peel en begon
er een bedrijf gericht op de exploitatie
van turf. Het gebied waar de turf werd
gestoken, werd naar Jans vrouw Helena
genoemd: Helenaveen. Uit het huwelijk
werden ook twee zonen geboren,
Eduard en Joseph. Die verlieten na
verloop van tijd Helenaveen, kochten
grond van gemeente Horst en begon-

Eduard van de Griendt zou destijds
een claim op een stuk kerkhofgrond
hebben gehad. Hier wilde hij een
grafkelder laten bouwen. De eventuele papieren zijn echter onvindbaar.
Een familiegraf is er dan ook nooit
gekomen. ”Wellicht heeft het ineenzakken van de turfindustrie hierin ook een
rol gespeeld”, aldus Ton. Wel liggen
er op deze plek enkele familieleden
van Van de Griendt begraven. Naast
het graf van generaal-majoor Higly ligt
het graf van Jan Paul Hendrik van de
Griendt (12-2-1889 – 10-3-1967) en
Lucie E. E. van de Griendt-geb. Matsier
(13-11-1896 – 10-12-1971). Jan Paul
Hendrik was de zoon van Eduard. Higly

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

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
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
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Nieuwe locatie Vrienden
van Hof te Berkel
Stichting Vrienden van Hof te Berkel, voorheen Vrienden van Elzenhorst, opent op maandag 26 mei de deuren
van haar nieuwe verblijf aan de Venrayseweg in Horst.

Experts onderzoeken
ongeval A73
De nabestaanden van Joop Kusters hebben een expertgroep ingeschakeld om te weten te komen wat er in de laatste momenten van het leven
van de Swolgenaar gebeurd is. Dat lieten zij onlangs weten.
Kusters overleed een aantal
weken geleden nadat hij werd
overreden op de A73. Expertgroep JK,
volgens de familie een initiatief van
burgers met specialistisch kennis op
het gebied van toedrachtsonderzoek,
opende een emailadres om tips over
de aanleiding van het ongeval te
verzamelen. Volgens de nabestaanden
loopt het emailadres via een
Amerikaanse privacy-organisatie en
is daardoor niet door politie en het
Openbaar Ministerie te bekijken.

De informatie die hieruit voortkomt,
wordt volgens de familie gebruikt
voor het burgerlijk initiatief om de
doodsoorzaak van Kusters te achter
halen. Nabestaanden geloven de
stelling van de politie dat het ongeval
geen misdrijf betreft niet en roepen
iedereen die informatie heeft op dit te
melden via info@meldinganoniem.org
Eerder al meldden de nabestaanden
dat ze een anonieme gift hadden
ontvangen, waarmee ze de experts
konden betrekken bij het onderzoek.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

De Vrienden waren lange
tijd gevestigd in een ruimte van
verpleeghuis Elzenhorst in Horst. Nadat
duidelijk werd dat het verpleeghuis
gesloopt werd om plaats te maken van
Hof te Berkel, moesten de vrijwilligers
op zoek naar een nieuwe plek. Die
is uiteindelijk gevonden aan de

Venrayseweg. De afgelopen periode
is de locatie ingericht als een winkel.
Alle spullen zijn gesorteerd en op
schappen uitgestald.
Belangstellenden kunnen
voortaan op maandag-, dinsdag
-en vrijdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur en op zaterdag van 10.00

tot 16.00 uur terecht. Tijdens deze
openingstijden kunnen mensen ook
spullen aanbieden. De opbrengsten
van de verkoop komen ten goede aan
de bewoners van Hof te Berkel. Of en
in welke vorm de rommelmarkten in
de toekomst blijven plaatsvinden, is
nog niet duidelijk.

Start renovatie dak
Smêlentôs Evertsoord
De renovatie en isolatie van gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord is van start gegaan. Stichting
Gemeenschapshuis Evertsoord ontving hier onlangs nog 15.000 euro voor van het Oranje Fonds.

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Voor ons glastuinbouwbedrijf op Californië
Grubbenvorst zijn wij op zoek naar

SCHOLIEREN m/v
(minimumleeftijd 14 jaar)

die ons in het weekend en in de vakanties kunnen helpen
met alle voorkomende werkzaamheden rondom het telen
van komkommers. Startdatum zaterdag 24 mei 2014
Heb je interesse?
Stuur een mailtje naar: vanlipzigtuinderijen@home.nl
of bel naar: 06 - 21 25 33 58 (een WhatsApp mag ook)

• hooikoorts
• stress
Dr. T. Ren
Doolgaardstraat 42, Horst

077 398 68 95
www.li-ren.nl

• afvallen
• pijnklachten

De kosten worden door de meeste zorgverzekeringen gedeeltelijk vergoed

Het dak moest al tijden opgeknapt
worden. Het gemeenschapshuis
kampte met lekkages vanwege de
slechte staat van de pannen. Volgens
de stichting is het gemeenschapshuis
de enige en erg belangrijke

ontmoetingsplek voor Evertsoord, waar
alle verenigingen gebruik van maken.
“Om de leefbaarheid van de kleine
gemeenschap in leven te houden, is
het van essentieel belang dit gebouw
in goede staat te kunnen exploiteren”,

stelt het stichtingsbestuur. Naast de
bijdrage van het Oranje Fonds kreeg de
stichting ook geld van gemeente Horst
aan de Maas en Rabobank Horst Venray.
Overlegplatform Evertsoord heeft ook
8.800 euro bijgedragen.
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Dankbetuiging

Hierbij willen wij u allen oprecht bedanken voor de warme belangstelling,
mooie woorden, vele bloemen, kaarten en medeleven na het plotselinge
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Tiny Custers-Bruijnen
‘de mooiste bloemen worden als eerste geplukt’
Mart, Yvon, Vincent, Pim en Len, Twan, Daisy, Milan en Nina.

De laatste draad was dun en broos,
zij heeft haar hoofd gebogen.
Langs deze weg willen wij laten weten dat wij op 19 mei
afscheid hebben genomen van onze zus, schoonzus en tante.

Fien Camps

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve Moeke, Oma en Omama

Familie Camps

Jo Kleven-Litjens

Horst, 19 mei 2014

zeggen wij u hartelijk dank.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 1 juni a.s.
om 09.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Swolgen.

Dankbetuiging

Het was voor mijn man, onze pap, opa en superopa

Harry Aerts
een waardig en liefdevol afscheid, zowel aan huis als in de kerk.
Vele kaarten, bloemen en een mooi geldbedrag van € 1060,voor een bejaardenhuis in Roemenië.
Jullie waren met zovelen een grote steun voor ons.
Wij koesteren de mooie herinneringen uit ons leven samen.
Onze hartelijke dank.
Toos Aerts-Hendrix
Ben en Nel, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst is 25 mei a.s. om 09.00 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen.

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Eleonora’s Yogastudio Horst!
Hatha-yoga, meditatie, tevens
hulpmiddel bij: hyperventilatie!
Zwangerschapsyoga, Yoga-Dance.
Zomerlessen. Magnetiseren.
Info Leonie: 06 46 13 52 25.
www.yogastudioreuver.nl
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.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
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.
T.k. gevr. Landbouwmachines
hooimachine-hark-maaier-mesttankkipper-ploeg-tractor-weidesleep-maiszaaimachine enz. en vee/paardetrailer.
Tel. 06 19 07 69 59.

Op 27 mei 2014 zijn

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei a.s.
om 14.00 uur in het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Speciaal woord van dank aan alle mensen van Hof te Berkel 25
die Fien met liefde en zorg hebben omringd.
In plaats van bloemen zou een gift voor de woongroep van Fien welkom zijn.

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
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.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Kinderbril gevonden op het grasveld
tussen straat ’t Veldje en Stuksbeemden.
Voor meer info kunt u contact opnemen
met 077 398 43 16.
Veranda zeilen. Langer genieten
van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel
en betaalbaar op! Reparatie (ook
laptops), opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging,
bel mij gerust: 06 14 51 11 20.

Anja en Pierre, Luc,
Rob en Eva, Stijn
Karin en Jan

Proficiat!

Correspondentieadres:
Waterstraat 1
5961 XG Horst

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Mart Roelofs
en Doortje
Roelofs-Jeucken
50 jaar getrouwd

Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

Dankbetuiging

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.

Op 27 mei a.s. zijn
onze ouders en grootouders

Enige en algemene kennisgeving

Vakman woningstoffering.
Altijd 10% korting op alles, gratis
meten en monteren, gratis leggen
met uitzondering van trappen. Voor
verdere aanbiedingen zie website
leovanhelden.nl of bel 06 19 44 86 46.
Te huur 3000 m2 containerveld
te Lottum. Tel. 06 29 30 33 94.
Heerlijke verse asperges,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u
en 13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.
Te huur appartement in Palma
Mallorca, vrij in juli en augustus
€ 425 p/w tot 5 pers
www.appartementbertcati.nl
Te Koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos. Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 464 13 80.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.
Afslankers opgelet! Voor de nieuwe
3-dagen afslanktest zoek ik 10 mensen
die willen afslanken. Ervaar nu zelf
wat de Herbalife voeding voor jou
kan doen! Bel voor info en een gratis
welzijnsanalyse 06 14 27 16 07.

Loek en Tiny
Ruigrok-van Gerven
50 jaar getrouwd.
Constant Dietzstraat 14,
5865 BC Tienray

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, pal aan het bikepark
en bobbaan, in de zomer nog
beschikbaar. interesse mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com
Beter kan niet, goedkoper kan niet!
Kwaliteitsplanten tegen de scherpste prijzen. Dahlia’s, knolbegonia’s,
spaanse margrieten nu zomerknaller
nu 0,50. Geraniums alle nu € 0,75
surfinia’s, million bells, nu € 0,75
Perkplanten 12 stuks € 1,50 op=op
hang-kuipplant: van 2014: diasca nu
€ 0,75 enz. Alleen wij..........zetten de
prijs erbij. Verder meer dan 200
soorten en kleuren.
Open: ma t/m vr 9:00 t/m 20:00.
Zat t/m 18:00 zondags in mei van
10:00 t/m 15:00.
Kwekerij De Lifra, Lorbaan 12a, Veulen
06 14 21 76 97.
Verloren huissleutels tussen Horst en
Hegelsom. Bel svp 077 750 48 81.
Te huur in buitengebied van Swolgen
een vrijstaande woning. Komt per juni
vrij. Voor meer info 06 53 11 63 08.
Valise Atelier & Natuur
Hemelvaartweekend Open deur dagen
op onze nieuwe locatie Atelier De Stal,
Lemmeweg 3a 5875 PM Sevenum.
Van 12.00-17.00 uur. Bij de Wondere
Wereld van Wol is er van alles te
beleven. Info www.valise.nl
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Films voordeligst bij Ster!
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur films die wij
verkopen: 5 films voor € 15,- of
10 films voor € 25,-! Op=op!
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
www.videotheekhorst.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

B I J A AN KO O P VAN

 PRODUCTEN  

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 29-06-2014 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Off-road trip
Lise
Geboren op 3 mei 2014
Dochter van
Hanny Verdellen en
Maurice Koenen
Hoofdstraat 48A
5973 NG Lottum

Op de motor naar China
Vrienden Sjors Pingen (25) uit Meerlo en Ramon Marcelis (26) uit Castenray vertrekken op 29 mei op hun
motoren naar China. Ze gaan daar hun vriend Bram Verweij bezoeken, die momenteel in Shanghai woont. Het wordt
een reis van 17.000 kilometer, waar ze naar verwachting 4,5 maand over gaan doen. “Op 22 september worden we
door onze Chinese gids verwacht aan de Mongools-Chinese grens.”

Gereedschap en
onderdelen

Uniek, klein, lief en bijzonder
Ons tweede wonder

Dries
Geboren op
15 mei 2014
Zoon en broertje van:
Freek, Mieke en Rens
Brugmans-Van Helden
Steegstraat 13
5962 AG Melderslo

We zijn blij met de
geboorte van
onze dochter en zusje

Jill
Geboren op 11 mei 2014
Trotse ouders en broer
Bart, Fenny en
Niek Roubroeks
De Donckstraat 34
5975 AD Sevenum

Geboren!
13 mei 2014

Mees
Zoon en broertje van
Jeroen en Sandra
Verhaegh-Tegels
Pleun en Saar

We konden een visum regelen, maar
dan krijg je een dure gids erbij en dat
leek ons niks. Dus nu proberen we een
visum voor vijf dagen te krijgen, maar
dan mag je wel redelijk vrij rondrijden
zonder gids.” Ook kregen de wereldreizigers vaccinaties en nemen ze
malariatabletten mee.

Sjors Pingen en Ramon Marcelis
hebben al meerdere trips op de motor
gemaakt. “Zo zijn we al door de
Balkan gereden en ook door Kenia en
Tanzania”, zegt Sjors. Bram Verweij, die
zelf ook van tripjes maken houdt, zit de
komende vijf jaar in Shanghai. Ramon:
“Hij gaat daar de komende jaren
wonen en werken. Dus toen we dat te
horen kregen, hadden we al een beetje
het idee om daar op de koffie te gaan.”
“We hadden drie verschillende
routes in gedachten”, begint Sjors.
“De eerste route was door Europa via

Rusland naar China. Maar dan zien we
maar weinige verschillende culturen.
De tweede route was via Turkije, Iran,
Pakistan en India naar China. Maar daar
is het niet overal veilig, dus dat viel ook
af.” Nu hebben de heren een route uitgestippeld door Midden-Azië. “We gaan
via Europa, Turkije, Iran, Turkmenistan,
Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië,
Kazachstan, Rusland en Mongolië naar
China. Zo zien we veel culturen en
bijzondere plekken”, vertelt Sjors.
De vrienden hebben hun nieuwe
motoren in 2012 en 2013 aangeschaft,

twee KTM 690 Enduro’s. Sjors: “We
waren toe aan nieuwe motoren en
deze zijn zuinig, modern en makkelijk
in onderhoud. Dus daarom hebben we
ze nu maar voor de reis gekocht.” De
vrienden gaan het grootste deel van
de trip off-road afleggen. “Zo komen
we op plekken waar niet veel mensen
komen”, geeft Ramon aan.
Het regelen van zo’n bijzondere
reis kost veel tijd en moeite. Sjors: “We
hebben nu alle visums bij elkaar, alleen
die voor Turkmenistan nog niet, maar
dat is gewoon moeilijk te regelen.

Qua bagage gaat er ook veel
mee. “Voor het merendeel nemen we
gereedschap en onderdelen mee, zodat
we zelf de motoren kunnen repareren
als we ergens in de woestijn staan
of zo. Verder nemen we tentjes en
slaapspullen mee. We hebben ongeveer 24 kilo per persoon aan bagage”,
geeft Sjors aan. Op 22 september
worden de mannen aan Chinese grens
verwacht. Sjors: “Daar wacht een gids
op ons en kunnen we met een beetje
geluk één of twee dagen later daadwerkelijk China in. Dan rijden we naar
Beijing, waar we onze motors laten
inschepen naar Rotterdam. Dan gaan
we verder met het openbaar vervoer
naar Shanghai.” Hoe lang ze daar blijven, weten ze nog niet. “Volgens onze
telling hebben we dan drie weken, dus
dan gaan we met Bram rondtrekken
door China en vliegen daarna terug
naar Nederland”, zegt Ramon.

Blog
De vrienden hopen mooie dingen
te zien. Sjors: “Zo staan onder andere
een krater in Turkmenistan, rotswoningen in Iran en een soort Aladdinstad met kleurrijke moskeeën in
Oezbekistan op ons reisprogramma.
Maar we beginnen in de KTM-fabriek in
Oostenrijk.”
Sjors en Ramon houden tijdens hun
reis een blog bij. Volg hun avonturen op
www.opdekoffieinchina.nl

Tongerloseweg 28
5963 NS Hegelsom
Vervolg voorpagina

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

Leeskring Ter Peel voor
laaggeletterden
“BibioNu heeft altijd al
laaggeletterdheid als prioriteit gehad,
omdat we als bibliotheek het lezen
zoveel mogelijk willen stimuleren”,
aldus Van Leth. Er was subsidie
beschikbaar van de provincie voor
een project en de bibliotheek zocht
contact met de vrouwengevangenis in
Evertsoord voor een samenwerking.
Claud Verschuren, de bibliothecaris
van Ter Peel, vertelt: “De directie
was meteen enthousiast. In een
gevangenis zoals deze in Evertsoord
zitten ook laaggeletterde vrouwen of
vrouwen voor wie Nederlands niet
de moedertaal is. Voor hen kan dit
project veel betekenen. Wat voor de
directie vooral van belang was, is dat
door dit project niet alleen het lezen
zelf, maar ook de creatieve geest van
de gedetineerden wordt ontwikkeld.”

Marian van Leth voegt toe: “Door te
lezen vergroot je je belevingswereld.”

Geen ingewikkelde
zinsconstructies
De leeskring die wordt opgezet
bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten, waarin telkens één boek centraal
staat. Het eerste boek dat wordt
gelezen is Het gouden uur van Karin
Giphart. Marian van Leth: “We maken
gebruik van boeken uit de serie
Leeslicht, die speciaal geschreven
zijn om gemakkelijk te kunnen lezen.
Geen ingewikkelde zinsconstructies en
moeilijke woorden dus.” De bibliothecaris van Ter Peel vertelt dat het in
het begin lastig was om de vrouwen
te benaderen om mee te doen.
“Laaggeletterdheid of een taalachter-

stand is niet iets waar de gedetineerden mee te koop lopen. Toen ik eenmaal de juiste mensen had benaderd,
was iedereen heel enthousiast en zat
de eerste bijeenkomst binnen de kortst
mogelijke tijd vol.”

Voorlezen is heel
belangrijk
Behalve een leeskring, vindt ook
een aantal bijeenkomsten plaats om
het voorlezen van moeders aan hun
kinderen te stimuleren. Tilly Fasol uit
Horst is door de bibliotheek uit Horst
benaderd om het officiële startsein
voor het hele project te geven.
“BiblioNu zocht een soort voorleesoma
en dat ben ik ook echt. Ik merkte bij
mijn eigen kinderen en kleinkinderen
dat voorlezen heel belangrijk is, ook

voor de ontwikkeling van kinderen.
Als je je kind een boek voorleest,
dan heb je toch samen een bepaalde
intimiteit”, vertelt ze. Door ook het
voorlezen aan kinderen te stimuleren,
wordt de laaggeletterdheid op twee
fronten aangepakt, stelt Marian van
Leth. “Als kinderen veel voorgelezen
worden, dan gaan ze later
waarschijnlijk zelf ook meer lezen.”
Het project loopt tot november
en ook daarna zal BiblioNu Ter
Peel blijven ondersteunen bij het
aanpakken van laaggeletterdheid in
de gevangenis. “Dit gaat in kleine
stapjes, beetje voor beetje. Maar
langzaamaan bereiken we toch wat.
Het is nu alleen nog even uitproberen
hoe het project wordt opgepakt en of
de gedetineerden het leuk vinden”,
adus Van Leth.
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Prijs voor kerkdak
Broekhuizen

Stoplicht sneller op groen

In Beegden vond zondag 18 mei de 23e uitreiking plaats van de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs. De parochie
van de H. Nicolaas in Broekhuizen was één van de prijswinnaars en mocht 5.000 euro in ontvangst nemen voor de
vernieuwing van het dak van de kerk.
wing van het dak van de kerk. “De prijs
is niet alleen welkom vanwege de
broodnodige financiële steun, maar
is ook een enorme opsteker voor alle
vrijwilligers in onze parochie die veel
tijd en energie in dit project hebben
gestoken en voor hen die door financiële hulp dit project mogelijk hebben
gemaakt”, aldus het kerkbestuur.
Wilhelmina Sangers bouwde tijdens
haar leven een behoorlijk kapitaal

Het kerkbestuur uit Broekhuizen
kreeg de prijs uit handen van de
voorzitter, deken Harry Smeets uit
Venray. De prijs is geen subsidie,
maar wordt toegekend op grond van
geleverde prestaties, conform de doelstellingen van de Wilhelmina Sangers
Cultuurstichting. De Broekhuizer kerk
werd geprezen vanwege de initiatieven
die zij het afgelopen jaar heeft getoond
bij de fondswerving voor de vernieu-

op. Vlak voor haar overlijden richtte
zij de naar haar vernoemde stichting
op waarin zij haar kapitaal onderbracht. De stichting heeft een rooms-
katholieke grondslag en heeft als doel
het bevorderen van de godsdienst en
cultuur in Limburg, het verlenen van
steun aan jeugdwerken, en aan R.K.kerken voor conservatie of restauratie
van kunstschatten. Hiervoor reikt zij
jaarlijks prijzen uit.

Lottum bundelt krachten
met kasteeltuin Arcen
Rozen zijn voor Noord-Limburg wat de bloembollen voor de Keukenhof zijn. Met dat uitgangspunt is het
Rozendorp Lottum een structurele samenwerking gestart met de Kasteeltuinen Arcen.
naar elkaar verwijzen, maar ook worden gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Zo leidt het Rozenhofpaadje van
De Rozenhof in Lottum via het voetfietsveer naar het centrum van Arcen
en de Kasteeltuinen. Volgens beide
organisaties vullen hun afzonderlijke
manieren van voorlichten over rozen
elkaar perfect aan.
Op tuin- en groenbeurzen promoten Kasteeltuinen en Rozendorp Lottum
voortaan de streek zoveel mogelijk in

Afgelopen jaren overlegden
vertegenwoordigers van de rozensector en het Limburgs Landschap als
exploitant van de Kasteeltuinen al
regelmatig. Sinds dit jaar is daar een
structurele samenwerking uit ontstaan.
“Aangezien de Kasteeltuinen en het
rozendorp een vergelijkbaar publiek
trekken, is het meer dan logisch dat we
de krachten bundelen”, stelt Bob Obers
van stichting Rozendorp Lottum.
Beide toeristische trekkers zullen

gezamenlijke stands. De kwekers uit
Lottum kunnen door de samenwerking
hun innovatieve en milieuvriendelijke
ontwikkelingen op meerdere plaatsen
aan het publiek laten zien. Ook de
vrijwilligers van beide gaan deelnemen
aan een uitwisselingsprogramma, met
als doel de ambassadeurs van de roos
te worden voor de bezoekers.
Tijdens het Rozenfestival in augustus blijft wel alle aandacht van de
promotie op Lottum gericht.

Ambulance
krijgt meer
voorrang

Gemeente Horst aan de Maas gaat meewerken aan het uitrollen van
de Korte Afstand Radio (KAR)-techniek, waardoor hulpdiensten sneller en
veiliger kunnen uitrukken bij noodgevallen. Dat doet zij naar aanleiding
van een motie van Provinciale Staten.
Met het KAR-systeem krijgen verkeersregelinstallaties, zoals verkeerslichten, een signaal wanneer een
ambulance nadert. Hierdoor kan het
stoplicht sneller op groen springen.
Voorrangsvoertuigen kunnen daarmee
sneller en veiliger doorrijden.

Wanneer mogelijk
aanpassen
Provinciale Staten pleitte voor
een provinciebrede dekking van de
‘groene golf’ voor voorrangsvoertuigen. Het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas heeft
besloten de intentie te ondertekenen
ook de stoplichtinstallaties die onder
haar verantwoordelijkheid vallen,
wanneer mogelijk aan te passen.
Gemeente Horst aan de Maas
beheert twee stoplichtkruisingen
waar KAR geïnstalleerd kan worden.
De kruising Venrayseweg-Noordsingel
wordt tijdens de al geplande
onderhoudsmaatregelen deze zomer

aangepast. Kosten hiervoor zijn
7.500 euro, waarvan provincie en
gemeente beide de helft betalen. De
kruising Venrayseweg-Wittebrugweg
wordt voorlopig nog niet aangepast. Andere stoplichtkruisingen in
de gemeente zijn eigendom van
provincie en Rijkswaterstaat. Ook
openbaar vervoer is aangesloten bij
het systeem. “Alle bussen van Veolia
zijn voorzien van KAR. Zodra KAR is
geïmplementeerd in de installatie
op de Venrayseweg-Noordsingel, zal
Veolia daar ook gebruik van maken.
Reizen met de bus wordt zo comfortabeler. De gemeente wil het gebruik
van het openbaar vervoer ook zo
stimuleren”, stelt een beleidsmedewerker van gemeente Horst aan de
Maas. De politie is nog niet aangesloten op het systeem. “De gemeente
ziet graag dat elke partij participeert
maar kan het standpunt van de politie
begrijpen, gezien de kosten aan de
voertuigkant die voor hun rekening
komen”, stelt de beleidsmedewerker.

LEON PETERS VELDEN
Gazon of grasveld versleten:
geen gras
maar mos en onkruid.
Laat het opnieuw inzaaien
en geniet weer van uw tuin.

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

Bel ons vrijblijvend.

Tel. 077 - 472 28 41 / 06 - 53 22 76 11

www.leonpeters.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
GRASKAAS
keuze uit
5 soorten

BOEREN
PIKANT

7,75
Toos en Rob
Wagenaar

500 gram

6,45

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

kilo
vanaf

Uit het
groene hart

BEDMODE

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

IS BINNEN!
E FL A N ELta
il isN
zePE
DE NIEUWE COLLECTIie
felSLO
r
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sb
wa
ct af

nieuwe colle
HOESLAKENS |
De
OVERTREKKEN | LAKENS |
op voorraaD!
binnen! Meer Daetnev80enDejessins
tafel op!
tip: Me

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

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

nieuws 09
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De tweede week van de eindexamens
Het einde van de examens komt bijna in zicht voor onze eindexamenkandidaten. Iris, Patty, Sil, Bas, Jesse en Kyra hebben al een boel toetsen afgerond en zijn bezig met de voorbereidingen
voor de laatste loodjes. Wij vroegen hen naar een tussenstand: hoe ging het tot nu toe?

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Bas Vergeldt (16)
Tienray
Citaverde College
VMBO Gemengde leerweg

“Afgelopen week gingen de examens naar mijn gevoel prima.
Nederlands ging zeer goed. Dat was wel krap aan met de tijd,
maar ik heb het net gehaald. Een paar leerlingen van mijn jaar
hadden de toets echter net niet op tijd af. Biologie ging ook goed,
dat viel reuze mee. Ik had meer dan genoeg tijd, was juist heel
vroeg klaar. Na een uurtje. Je mocht na drie kwartier gaan en dan
elk kwartier, dus daar hoefde ik niet lang op te wachten. Economie
ging ook wel redelijk. Ook daar heb ik een goed gevoel over, maar
het ging wel minder dan Nederlands en biologie, terwijl ik het
vak eigenlijk niet moeilijk vind. Er zaten wel wat vragen in die
anders waren dan ik verwacht had. Wiskunde ging perfect, maar
dat is ook een van mijn beste vakken. Tot nu toe is alles ook goed
verlopen.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Kyra Jakobs (18)
Horst
Dendron College
Atheneum

“Biologie ging niet super. Ik heb het nagekeken en kwam uit
op een vijf. Daar komt wel nog iets van compensatie bij, dus dan
wordt het wel voldoende. Dan ben ik in principe tevreden. Voor
mijn gevoel ging het best goed, maar er waren veel vragen waar je
meerdere richtingen mee op kon en ik koos de verkeerde. Ik kijk na
de meeste examens ook meteen naar de antwoorden. Dan probeer
ik streng na te kijken zodat het resultaat straks niet tegenvalt.
Ik vind het wel prettig om te weten hoe ik ’t ongeveer heb gedaan.
Mijn klasgenoten hadden bij geschiedenis te weinig tijd. Ik gelukkig
niet. Ik vond ‘m wel lastig, maar denk dat ik wel een voldoende
heb. En dan krijgen we misschien extra compensatie omdat de
toets te lang was. Dat is gunstig voor mij. Ik moet nog één dagje
echt leren. Als ik mezelf dat voorhoud, dan lukt het wel.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

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

“Ik ben meestal wel goed in economie, maar het examen
was heel erg moeilijk. Dat hoorde ik ook van heel veel anderen.
Er kwamen ook veel klachten bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee
Scholieren, red.) dus hopelijk gaat de normering nog omlaag. Ik heb
mijn antwoorden na de toetsen ook gecontroleerd. Voor economie
heb ik net wel of net geen voldoende. Alle stoelen in de examenzaal kraakten ook echt heel erg. Dat was heel irritant. Maandag
en dinsdag had ik vier examens in twee dagen. Wiskunde was
moeilijker, maar de rest was heel gemakkelijk. Ik was ook steeds
net voor de tijd al klaar. Dinsdag was het heel warm in de sportzaal,
toen ging mijn concentratie wel iets naar beneden. Gelukkig had ik
toen Engels, dat is mijn beste vak. Nu heb ik een weekje vakantie,
maar volgende week begin ik weer met bijlessen voor havo.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

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

“Voor het examen biologie had ik veel geleerd. Dat vind ik
een van de moeilijkste vakken. Ik heb geen idee hoe ik het heb
gedaan. Sommige vragen vond ik heel makkelijk, andere juist
weer moeilijk. Ik denk wel dat het een voldoende is geworden.
Sommige soorten vragen herkende ik gelukkig uit oefenexamens.
Wiskunde ging wel goed. De vragen waren duidelijk en wel wat
ik ongeveer verwacht had. Ik heb ook steeds genoeg tijd voor het
examen, gelukkig. Als de leraren rondjes door de klas lopen en
soms vlak bij je stil blijven staan, daar kan ik niet zo goed tegen.
Dan vul ik even niks in. Nu het zo’n mooi weer is ben ik blij dat
mijn examens steeds al rond 08.30 uur zijn, zodat ik lekker vroeg
thuis ben. Ik leer nu ook wel eens buiten, dat lukt wel. Maar ik ben
blij als ik vakantie heb.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Jesse Huijs (17)
Lottum
Citaverde College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

“Voor mijn examen biologie moest ik nog veel leren.
Het examen viel mee, dat ging beter dan de rest. Engels vind ik het
moeilijkste vak, dat was ook zo op het examen. Ik moest teksten
lezen en daar dingen uithalen. Ook moest ik zelf een verhaaltje
typen. Dat laatste ging niet zo goed, het zelf in het Engels s chrijven.
Misschien heb ik dat examen net met een zes gehaald. In zijn
geheel denk ik wel dat ik geslaagd ben. Mijn rapportcijfers telden
ook mee en als je die combineert, dan kan ik al bijna niet meer
zakken. De uitslag? Die komt pas over een tijdje. Nu ga ik alvast
aan het werk bij het hoveniersbedrijf waar ik straks tijdens mijn
vervolgopleiding ook ga werken. Ik ga ook op vakantie, maar pas
later. Nu ga ik naar festivals enzo, ik vermaak me wel. Maar werken
doe ik ook.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Sil Verhaegh (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Met mijn examen Nederlands was ik na een uur en een
kwartier al klaar. Daar staat twee uur voor, dus ik was snel.
Biologie ging heel goed. Na drie kwartier was ik klaar. Ik vind het
vak normaal ook heel makkelijk en vond de toets ook makkelijk.
Over Duits had ik van tevoren al mijn twijfels. Dat is sowieso niet
mijn beste vak. Toen ik klaar was, wist ik eigenlijk nog steeds niet
hoe het was gegaan. Bij Duits en Engels waren er ook nog eens
woordenboeken te weinig. Omdat ik achterin het alfabet zit, moest
ik daarop wachten tot ze nieuwe gehaald hadden. Ik heb ze niet
eens heel veel gebruikt, maar het gevoel dat je ze hebt, dat is wel
fijn. Mijn antwoorden online controleren, dat wilde ik perse niet.
Als Duits slecht zou zijn, was ik bang dat dat zou demotiveren.
Ik wacht gewoon de uitslag af.”

10
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GEPLUKT Dennis Jacobs

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.

niet. Onze fanfare is redelijk klein, we
hebben 20 à 25 leden. De helft hiervan
bestaat uit jongeren.” Toch vindt hij
het jammer dat de fanfare zo klein is.
“Muziek maken is heel leuk en we gaan
ook met de tijd mee.”
Muziek maken is niet de enige
hobby van Dennis. “Ik ga ook graag
vissen met mijn vader of met vrienden.
En ik voetbal. Door de samenvoeging van de voetbalclubs van Tienray
en Swolgen zijn de teams destijds
veranderd. Ik moet zeggen dat ik in
een leuk team speel. Ik heb echt niks
te klagen.” Sportief bezig zijn, vindt hij
leuk, maar de derde helft is favoriet.
“We beginnen met een biertje bij ons
in de kantine, vervolgens gaan we
naar het café. Het is dan wel zo dat de
voetballers uit Tienray naar het café
in Tienray gaan. De voetballers uit
Swolgen gaan naar Swolgen.”

Die week stage
hakt er wel in

Deze jongeman heeft elke week een volle agenda. Zo is hij erg betrokken bij Fanfare Vriendenkring en
voetbalclub Sporting ST. Ook buiten de verenigingen is hij erg actief. Deze week wordt Dennis Jacobs (19) uit
Swolgen geplukt.
“Stilzitten kan ik eigenlijk niet. Ik
ben graag bezig. Momenteel volg ik de
opleiding Middenkader bouw niveau 4
aan de Bouwcampus aan Horst. Ik
zit in mijn tweede jaar en loop stage
bij een dakdekker in Wanssum. Bij
deze stage houd ik me bezig met de
werkvoorbereiding, maar ga ik zelf ook
het dak op. Sinds augustus ben ik hier
mee bezig en het bevalt me goed. Ze
hebben vertrouwen in me en dat is
fijn. Zo mag ik meer taken uitvoeren.

De bouw en techniek hebben me altijd
al geïnteresseerd. Welk beroep ik na
mijn opleiding wil uitoefenen, weet ik
nog niet. Ik hoop dat ik een baan vind
waarbij ik het voorbereidende werk kan
combineren met het daadwerkelijke
werk. Ik werk ook graag met mijn
handen”, vertelt Dennis.

Vlugge vingers
De Swolgenaar heeft vlugge
vingers, hij speelt namelijk trompet bij

PUZZEL

Sudoku

de fanfare. “Ik speel nu zes maanden
trompet. Eerst heb ik negen jaar bugel
gespeeld. Rond mijn negende begon
ik met muzieklessen. Toen ik elf was
heb ik muziekdiploma A gehaald
en kon ik beginnen bij de fanfare.
Mijn vader speelt ook bij de fanfare.
Hij vroeg me of het niet iets voor mij
was. Ik ben toen meegegaan en ik
vond het direct leuk. Veel mensen
denken misschien dat de fanfare iets
ouderwets is, maar dit is het helemaal

De biertjes die smaken hem wel,
en niet alleen na het voetballen. “In de
weekenden gaan we vaak uit met
onze vriendengroep. We gaan steeds
vaker op zaterdag uit, want die week
stage hakt er op vrijdagavond wel in.
Ik werk op zaterdag bij een boomkwekerij, dus ik vind wel zo fijn om fris op
mijn werk te komen. Als we uitgaan
op vrijdagavond, drink ik er een paar
minder.” Daarnaast gaat Dennis met
zijn vrienden ook elders op pad. “We
zijn ook eens naar een casino gegaan.
We pokeren af en toe met de vrienden,
maar zo veel verstand heb ik er ook
niet van. Ik heb die avond wel 160 euro
gewonnen. Dat had ik niet verwacht.
Toen ben ik maar gestopt. Je kan ook
makkelijk weer geld verliezen. Ik heb
toen geen moment getwijfeld, als ik
stop dan stop ik ook echt.”

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.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.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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gemarineerde varkens lapjes
v/h scharrelvarken
100 gram € 1,25
scharrel kipfilet
100 gram € 1,25
4 kippenbout in braadzak per zak € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Koken met

Randy

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

Superfood
salade
met avocado
en mango
Benodigdheden:
· 250 gram cherrytomaten
· olijfolie
· 20 ml witte wijnazijn
· 2 el honing
· 1 el gladde mosterd
· 60 ml zonnebloemolie
· 200 gram quinoa
· 50 gram chia-zaadjes
· 125 gram spekblokjes
· 100 gram macadamianoten
· rode ui
· mango’s
· kiwi’s
· 1 krop kropsla

Bereiding:
• Kook de quinoa;
• verhit een pan en bak de
spekblokjes circa 2 minuten. Voeg
de macadamianoten toe en bak
circa 2 minuten mee. Voeg de
helft van de honing toe en warm
kort door;
• meng voor de dressing de witte
wijnazijn, honing, gladde mosterd
en een beetje zout en
versgemalen peper. Schenk in een
dun straaltje al roerend de
zonnebloemolie erbij;
• snijd de ui in halve ringen;
• halveer de avocado’s in de
lengte, verwijder de pit en kerf
met een mesje het vruchtvlees in,
lepel daarna het vruchtvlees
voorzichtig uit de schil;
• schil en snijd de mango’s in
gelijke stukjes;
• verwijder de buitenste bladeren
van de kropsla. Pluk de bladeren
van de kern;
• meng de quinoa, chia-zaadjes,
spekblokjes, macadamianoten,
rode ui, avocado’s, mango’s en
kropsla door de dressing.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Servicedag scootmobielen
Het Gehandicapten Platform Horst aan de Maas houdt woensdag 11 juni een servicedag voor mensen met een
scootmobiel. Ook zijn er andere activiteiten in de Mèrthal in Horst.
De servicedag wordt georganiseerd
in samenwerking met de scootmobielfirma Ligtvoet uit Nijmegen. Ook is er
tijdelijk een fysiotherapeute aanwezig

van Fysiotherapie Westsingel Horst.
Veder zijn mensen van Stichting
Kameleon aanwezig. Zij vertellen over
wat het betekent om een beperking te

hebben. Dit doen ze ook in scholen aan
kinderen van groep 7 en 8.
De dag begint om 09.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.

La Providence Grubbenvorst

Opening behandel- en adviescentrum
Wethouder Birgit op de Laak opent op woensdag 28 mei het nieuwe behandel- en adviescentrum van
La Providence in Grubbenvorst. Daarna wordt een open dag gehouden.
Het centrum richt zich op fysiotherapie, ergotherapie en logopedie
maar ook op informatie over thuiszorg

en advies over welzijn, zorg, gezondheid en wonen. De prikdienst van het
VieCuri medisch centrum wordt hier ook

gehuisvest. De open dag is voor alle
geïnteresseerden en duurt van 16.00
tot 20.00 uur.

Inzamelingsactie

Schoester Horst helpt Bosnië
Het team van De Schoester Schoenmode uit Horst is een inzamelingsactie gestart om hulp te bieden bij de
watersnoodramp in Bosnië.
Volgens verschillende media is ruim
een kwart van de bevolking van het
land de dupe geworden van wat men
de grootste watersnoodramp op de
Balkan in meer dan een eeuw noemt.

Het team van de schoenwinkel is de
inzamelingsactie gestart onder het
mom ‘alle hulp is welkom’. Mensen
kunnen schoenen, rubberen laarzen,
rubberen handschoenen, verzorgings-

middelen, (kinder)kleding of andere
spullen doneren bij De Schoester in
Horst. Zij zorgen dat het ten goede
komt van de slachtoffers van de wateroverlast.

Behendigheid

Konijnenhop
Dierenspeciaalzaak Faunaland van Grootel uit Horst organiseerde vorige
week een konijnenhopdemonstratie. Hierbij werd gedemonstreerd dat
konijnen vaak slimmer zijn dan we denken.
Behendigheid met konijnen wordt
steeds meer beoefend. Volgens de
organisatoren van de demonstratie
hebben de konijnen er veel plezier in
en het is goed voor de beweging van
de beestjes. Vele mensen kwamen

Oh, zit dat zo!

de demonstratie bekijken. “We hopen
dat de baasjes van hun konijnen ook
gaan oefenen samen met hun konijn.
Er zijn ook heel veel spelletjes die je
samen met je konijn kunt doen voor de
mentale training”, aldus de organisatie.

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

Kleine lettertjes,
grote kansen
Door: Niek van de Pasch
Iedereen kent ze wel, de ‘kleine lettertjes’. Vijf dubbelzijdig geprinte
A4’tjes of een snel vinkje online, één ding is zeker: niemand leest ze.
Maar als het misloopt, zijn algemene voorwaarden plots heel belangrijk.
Hier liggen dus grote kansen. Wilt u ze strategisch inzetten of juist van
tafel krijgen? Lees dan de onderstaande lettertjes wél.
Aanhechten of verwijzen?
Wie zich later op algemene voorwaarden wil kunnen beroepen, moet
deze eerst fatsoenlijk ‘ter hand stellen’. Dit houdt in dat diegene vóór of
bij het sluiten van het contract een
exemplaar moet overhandigen. Bij
papieren contracten is een verwijzing naar internet of de Kamer van
Koophandel écht onvoldoende. Altijd
aanhechten dus. Alleen als alles
digitaal gaat, volstaat een link naar
een website. Als de bezoeker daar
nog zelf moet speuren of opslaan
omslachtig is, kan dat ingrijpende
gevolgen hebben. Soms maken rechters een uitzondering, maar het is
onverstandig om daarop te gokken.
Lezen en begrijpen
Ooit verstopte een bedrijf een
telefoonnummer diep in haar algemene voorwaarden. De eerste beller
kreeg een slagroomtaart. Dat duurde

máánden. Toch betekent dit niet
dat algemene voorwaarden daarom
ongeldig zijn. De wet bepaalt namelijk
dat zij ook binden als duidelijk is dat
de klant ze nooit las. Wie er eens goed
voor gaat zitten, treft soms erg vage
teksten aan. Het bedrijf mag natuurlijk zelf niet van die onduidelijkheid
profiteren. Daarom zegt de wet dat bij
twijfel de gunstigste betekenis voor de
consument telt. Ook hier is goed advies
dus onmisbaar.
Oneerlijk
Maar zelfs als ze keurig zijn geformuleerd én afgegeven, blijven algemene voorwaarden niet per se overeind.
Sommige dingen mogen daar namelijk
simpelweg niet in staan. Grote bedrijven kunnen consumenten anders
allerlei wurgcontracten opdringen. Wat
nu als de terhandstelling onjuist was of
de inhoud oneerlijk? Dan verdwijnt zo’n
beding soms uit het contract. Een grote

kans of een groot risico, afhankelijk
van uw positie.
Gratis advies
Twijfelt u na het lezen van dit
stukje over uw eigen voorwaarden?
Wilt u graag nieuwe voorwaarden
die de kansen voor uw bedrijf optimaal benutten? Of denkt u dat de
voorwaarden waarop een ander zich
beroept misschien ontoelaatbaar
zijn? Neem dan gerust eens contact
met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Open dag
groepsverblijven
De groepsverblijven De Korhoen en De Patrijs, gelegen in Evertsoord, zijn
op zondag 25 mei geopend voor het publiek. De open dag is van 11.00 tot
16.00 uur.
De twee groepsverblijven zijn
onlangs opgeknapt. Zij maken deel uit
van de Paasheuvelgroep. Tijdens de
open dag zijn er rondleidingen door de

groepsverblijven en over de terreinen.
Voor de kinderen zijn er speciale
activiteiten.

Wondere wereld van wol

Open dagen Valise
Valise Atelier en Natuur houdt op 29, 30 en 31 mei en 1 juni open dagen.
Tijdens deze dagen wordt het nieuwe cursusaanbod gepresenteerd.
Onder de noemer de wondere
wereld van wol laat Valise op de
nieuwe locatie in Atelier De Stal in
Sevenum het huidige en nieuwe
cursusaanbod zien. Op alle dagen
is het atelier geopend van 12.00
tot 17.00 uur. Er zijn onder meer
vegetatieve buitenobjecten van

Monique Kersten te zien. Daarnaast
presenteren onder anderen de cursisten
van de cursus schilderen zich en de
deelnemers van het breicollectief.
Schapenscheerder Wim Eickmans geeft
uitleg, er is een speciale collectie wol
aanwezig en een demonstratie bouwen
met bamboe.

Rechtgezet
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
www.putt.nl

In het artikel ‘Bonikki verder als spiritueel centrum’ in nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas van 15 mei jongstleden stelt de redactie per abuis
dat met het verdwijnen van Bonikki Horst zonder cadeauwinkel zit. Er zijn
meerdere winkels in het centrum van Horst die zich zo noemen of kunnen
noemen.
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Kids & Fun Koopzondag
AGENDA

Horst Centrum

13 t/m 15 juni

Wandel
driedaagse
29 juni

koopjeszondag
17, 24 en 31 juli

Zomermarkten
5 augustus

jaarmarkt

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 waar kinderparadijs met beroemdheden en
tal van activiteiten.
De koopzondag op 25 mei staat geheel in het
teken van kinderen. Overal zijn leuke dingen te
doen voor de jongste bezoekers van het Horster
centrum. Zo kunnen kinderen onder begeleiding
zelf schilderen met paletten. Ook is er een clown
aanwezig die ballonen in de meest bijzondere
vormen vouwt. Naast het bruisende Wilhelminaplein
met haar terrassen is er deze zondag elders in het
centrum speciaal voor de kids een heus – én gratis! –
pannenkoekenterras.

Kindershows
De insteek van de koopzondag is deze keer echt
gericht op de jongere bezoekers van het centrum.
Hun ouders zijn uiteraard ook van harte welkom.
“De hele dag is georganiseerd speciaal voor de
kleintjes. Alles is gratis en er is voor hen veel te
doen. Daar gaat het bij deze koopzondag ook om,
het is puur voor de kinderen”, aldus organisator
Crist Coppens.
Dat de organisatie hen graag bij Horst-centrum
wil betrekken, zullen de kinderen meteen ervaren,
bijvoorbeeld met de georganiseerde kindershows van
Maître Pierre. Tijdens deze interactieve kindershows

vol grappen worden liedjes gezongen. Dat doet
de presentator niet alleen: hij krijgt hulp van
verschillende poppen van kabouters en beesten.

Beroemdheden in het centrum
Landelijke primeur is een unieke 3D-presentatie
en gratis 3D-scan van de kinderen, in een
presentatiewagen van Koopplein.nl Ook lopen
Mickey Mouse en zijn vriendje en Kabouter Plop en
Kabouter Kwebbel tijdens de hele koopzondag door
het centrum. Kinderen die hen tegenkomen en het
durven, mogen op de foto met hun helden van de
televisie. Die foto’s kunnen bezoekers dan later gratis
downloaden ter herinnering aan de leuke middag.
Van het Wilhelminaplein tot het einde van de
Kerkstraat: overal is wat te doen. Een straatmuzikant
zorgt voor een gezellige sfeer en er worden
suikerspinnen uitgedeeld. En speciaal voor alle
ouders en andere bezoekers staan alle deuren open,
dus terwijl de kinderen genieten, kunnen zij de zeer
diverse winkels van Horst-centrum bezoeken.
Dit unieke koopzondagevenement duurt van
12.00 tot 17.00 uur. Parkeren in Horst-centrum is
zoals altijd gratis.
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
FRITEUSE
3.5
ltr
2000 watt
nu voor € 22.00

wij zijn
ook geopenD

Coenders Horst
Kerkstraat 11

schoenmode

Steenstraat 14

20%
KORTING
Op alle BADKLEDING
Actie alleen geldig op koopzondag 25-05-2014

magazijnkoopjes
korting tot 70%

Kerkstraat 17

*

* op aangegeven artikelen

Steenstraat 4

Dwarz verwenweekend

40% korting!

SALE
SUMMER

Kerkstraat 30

30%
40%

Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417

Buitengewoon compleet!
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Wat
zeg je?
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Ben je weleens op Hiltho geweest?

‘Het is een gemoedelijke
beurs’

In Horst vindt van 3 tot en met 8 oktober Hiltho plaats, volgens de organisatie de grootste
paviljoenenbeurs van Nederland. Hiltho wordt elke vier jaar georganiseerd en is inmiddels aan
haar dertiende editie toe. De beurs trekt deelnemers en bezoekers uit de hele regio. Zo geeft
44 procent van de inwoners van Horst aan de Maas aan dat zij altijd naar Hiltho gaat. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
stands te vinden en ik ben al op diverse
Uit het onderzoek blijkt verder
aanbiedingen ingegaan.” Een ander
dat 41 procent weleens Hiltho heeft
sluit zich daarbij
bezocht, zeven
“Om de ondernemers te
aan en noemt
procent geen
steunen”
het een gemoeinteresse in de
delijke beurs. Er
beurs heeft en
“Ik maak er muziek”
zijn ook mensen
vier procent
het evenement
“Ik zal niet meer zo snel gaan” die Hiltho niet
meer bezoeken.
niet kent. “Het
“Heel lang geleden ben ik er welis altijd weer gezellig op Hiltho, heel
eens geweest, maar ik heb nu geen
Horst aan de Maas is aanwezig”,
interesse meer. Ik heb niets meer nodig
reageert iemand. “Er zijn veel leuke

hebben om een bezoek
te brengen aan
Hiltho. Zo ziet
55 procent het
met name
als een uitje.
Anderen laten
zich graag
over van alles
informeren op
de beurs. “Ik ga
erheen om kennis
op te doen en te netwerken”, laat één van hen
weten. “Als inwoner van Horst aan
de Maas wil je er denk ik wel geweest
zijn”, meent een ander.
Er is ook een klein deel, 6 procent,

voor in huis.”
Op de
beurs zijn
stands te
vinden van
ondernemingen
en organisaties. Zo
heeft onder meer ook
gemeente Horst aan de Maas
ook een stand. Zij richt zich deze editie
nadrukkelijk op het thema duurzaamheid. Mensen kunnen diverse redenen

dat voornamelijk komt voor de gratis
spullen, zoals pennen en sleutelhangers. En dan zijn er natuurlijk de
vrijwilligers die namens hun vereniging
een handje helpen, bijvoorbeeld als
verkeersregelaar, en degenen die er
beroepsmatig staan met een stand.
n 85 procent ja
n 7 procent nee
n 4 procent ik ken Hiltho niet
n 3 procent weet niet
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

Macht en onmacht van de politicus (11)
Amper de helft van de Horstenaren ging onlangs stemmen. Dat gebeurt
vandaag niet. Toch gaat het over een sterker Europees parlement. Een
volksvertegenwoordiging die meer macht moet krijgen op de uitvoerende
organen. Het gaat dus over een vitaler Europa, ook belangrijk voor
Limburgse bedrijven. Werkgevers en vakbewegingen weten het. Maar niet
elke werknemer.
Terloops kwam ik deze week
in gesprek met een werkloze
beroepschauffeur. De zon scheen
en de man leek opgewekt. Hij

was werkloos. Zijn Nederlandse
transportonderneming had de voorkeur
gegeven aan goedkopere chauffeurs.
Geen Polen, goedkopere Roemenen

hadden zijn baan, en die van zijn
collega’s ingepikt. “Komt allemaal door
Europa”, was zijn stellige mening. Ga
je stemmen, vroeg ik. “Geen denken
aan”, klonk het afgemeten. “Wij
zouden uit Europa moeten gaan, pas
dan kan er een oplossing komen voor
alle ellende in Nederland.” “Stel”, zei
ik, “dat Nederland uit de euro stapt,
wat dan?” “Nou simpel, dan krijgen
we de gulden weer terug.” “Maar

... dan wordt de gulden zó duur dat
onze export stagneert”, probeerde ik.
“Met meer werkloosheid. Dan worden
de vrachtwagens aan de grens weer
gecontroleerd. Met wachttijden, waar
je vroeger zo de pest aan had. Ben
je nog wel lid van een vakbond?” Hij
lachte schamper. “Maar dat is juist de
organisatie die Europees breed streeft
naar gelijke betaling voor gelijk werk”,
probeerde ik, ten einde raad. Juist dát

wil Europa ook. Het gesprek stokte en
ik gaf het op. Om hem te overtuigen
had ik misschien andere argumenten
moeten aanvoeren. Over maatregelen
voor milieu, energie, criminaliteit,
bankwezen. Over meer parlementaire
controle op de uitvoerende Europese
organen. Hij had mij wel overtuigd.
Ik ga stemmen voor een sterker
Parlement. Voor meer Europa.
André de Bruin, Sevenum

stofprijzen? Over oplossingen hierin
of de mate waarin daaraan gewerkt
wordt, verneemt de burger niets. Aan
de gekozenen van donderdag wil ik
graag het volgende zeggen: zorg voor
eenheid in de eurolanden, los eerst de
bestaande problemen op om vervolgens nieuwe (gecreëerde?) problemen

aan te pakken en ‘bezint eer gij
begint’ met uitbreiden. Ik ben nog
steeds voor Europa, daarom enkele
woorden tot de kandidaten: Bent u
het met mijn zienswijze eens, laat het
me weten en u krijgt mijn stem.
Theo Willemsen,
Melderslo

Ingezonden brief

Verkiezingen leden Europees parlement
Donderdag is het weer zover, dan zijn die verkiezingen weer. Waar zijn
ze eigenlijk voor bedoeld? Deze zijn bedoeld om mensen te kiezen die
problemen binnen de eurolanden gaan oplossen en zorgen voor eenheid
binnen deze landen. Wat komt hiervan terecht?
Beste lezer, u weet dit net zo
goed als de schrijver van dit artikel.
De gekozenen komen zelden of niet

Zondags
geno9-p17enUudr
va

van hun ‘troon’ om naar de burger te
luisteren. De burger voelt zich daardoor
gewoon buitenspel gezet. Waarop

baseer ik dat? De burger is het niet
eens met de uitbreiding van de eurozone. Ondanks dat wilde men (in ieder
geval tot nog toe) dat wel. Bovendien
zijn er (nog steeds) verschillen op het
gebied van financiële regelgeving
(zoals die van ex-grensarbeiders).
En waarom zoveel verschil in brand-

Hortensia alle kleuren en soorten

Bol, pluim, Annabelle, klim, Everbloom, etc. etc.

Verbena, Diascia Surfinia 12 cm pot

en
Alle kleuren uit eigen kwekerij!

p.st. 1,99

Grote pot uit eigen kweek. Vol bloem

p.st. 9,99

Aardbeiplanten in hangpot

Groente- en kruidenplanten
Alle maten en soorten. Enorme keuze!

Oleander alle kleuren

Van 40 tot 120 cm hoog. Stevig en vol knop!

-25%
25%
1,49
6,99
-25%
-25%

Aanbiedingen geldig t/m 27 mei 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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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

Vuilniszakken?
Als plezierig inwoner van de gemeente vraag ik me wel een beetje af
welke leverancier de gemeente hier een loer draait. De gele vuilniszakken
zijn de helft kleiner en alleen te openen met schaar.
Ik krijg er dan wel roze slingers
bij,.. dat dan weer wel. Leuk voor een
verjaardag. Ik bedenk nog even wanneer ik de rekening van de afvalstof-

fenheffing betaal dit jaar... Misschien
na een goede uitleg vanuit ’t gemeentebestuur?
Wil Horstman, Evertsoord

Europa?

Wil liet een paar dagen later weten: “De gemeente heeft inmiddels gereageerd
dat er wat mis is gegaan in de productie.” (Red).

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

ACTIE

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

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

hedera klimop
in pot aan stok
100-120 cm lang

€ 1,49

pootaardappelen, uien, zaden
(van Custers over genomen)

Wij zijn tijdens de
wegwerkzaamheden
Meterikseweg/
Sint Jansstraat

altijd goed
bereikbaar!

2 groot en overdekt, groenteplanten
selectie voor de particuliere tuin
ha

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

Verbouwd!
Nu overdekt.
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl

Bespreking Poll week 19

Ik zwem liever niet in natuurwater, uit angst voor blauwalg
Iets meer dan de helft van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden geeft aan liever niet in natuurwater te zwemmen, uit angst voor
blauwalg. Slechts 46 procent heeft hier geen moeite mee. Tijdens warme
zomers wordt er veel gezwommen in natuurwater. In Horst aan de Maas is
bijvoorbeeld de zwemplas bij de Kasteelse Bossen populair. Warme zomers
brengen echter ook soms blauwalg met zich mee, waardoor de kwaliteit
van het zwemwater flink wordt aangetast. Wie in water met blauwalg
gaat zwemmen, loopt het risico op een geïrriteerde huid en maag- en
darmproblemen.

Veel mensen laten hun zwemplezier bederven door de angst voor blauwalg
en de gevolgen daarvan. Zij kiezen liever voor een binnenbad, omdat dit wel
gegarandeerd veilig en hygiënisch is. Aan de andere kant staan de mensen
die zich hier geen zorgen om maken: er wordt altijd streng gelet op de
kwaliteit van zwemwater en bij het kleinste spoor van blauwalg wordt al een
waarschuwingsbord geplaatst voor zwemmers. Als het water zwaar vervuild is,
wordt het zwemwater zelfs helemaal afgesloten. Zwemwater met blauwalg is
dus heel gemakkelijk te vermijden en is dus niets om bang voor te zijn, vindt
een kleine minderheid.

Natuurlijk verdwijnen de pinautomaten uit de dorpen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Melderslo, Meterik en Swolgen moeten het binnenkort zonder pinautomaat
stellen. Hegelsom mag de hare nog even behouden, maar de vraag is voor hoe
lang. Volgens Rabobank Horst Venray worden de pinautomaten namelijk steeds
minder gebruikt en zijn ze dus te duur voor de organisatie.
Dat is op zich logisch: Rabobank is een bedrijf en moet ook aan haar winstmarges en toekomst denken. Andere bedrijven stoppen ook met zaken die verlies
lijden. Als pinautomaten niet genoeg gebruikt worden, zijn ze blijkbaar ook niet
heel belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. En de bank biedt alternatie-

ven binnen 5 kilometer. Mensen die echt de deur niet uit willen, kunnen zelfs
geld laten bezorgen. Maar die mensen die er nog wel gebruik van maken dan?
Dat zijn voornamelijk de ouderen in de dorpen, die kunnen niet zomaar op pad
om te gaan pinnen. En de lokale horeca, bloemenwinkel of visboer zullen er ook
onder lijden. Als mensen toch op pad moeten om te gaan pinnen, dan doen ze
hun boodschappen waarschijnlijk ook ergens anders. Dat kan toch niet zo maar!
Als Rabobank het niet doet, moet een andere bank hier maar op inspringen.
Natuurlijk verdwijnen de pinautomaten uit de dorpen. Wat vindt u?

Europese verkiezingen. Nee,
niet meteen afhaken! Tot mijn
grote schaamte moet ik bekennen eigenlijk te weinig van
Europa te weten om echt een
gefundeerde stem uit te kunnen
brengen. Tot mijn opluchting
hoor ik om me heen dan ik daar
niet de enige in ben. Opluchting?
Europa. Iets met een Verdrag
in Maastricht begin jaren 90, iets
met open grenzen. Natuurlijk de
euro. Iets met landbouwsubsidies, met geld naar Griekenland
en Spanje en een parlement met
iets meer dan 750 leden in
Brussel, geloof ik. Zover kom ik
ongeveer.
“Waarom wel vrij verkeer
van goederen, maar moeten we
wel nog wel invoerbelasting op
auto’s betalen?” vroeg een
collega. Geen idee. “We moeten
terug naar de gulden, dan
hebben we geen last meer van
de rest van die landen”, stelde
iemand anders. Kan dat echt? Of
is onze economie zo verweven
met de rest dat dat eigenlijk
geen optie meer is?
Tijdens mijn studie ging een
klasgenoot voor zijn afstudeerproject onderzoek doen in
Brussel. Hij liep met een
Europarlementariër en zijn
persdienst mee en bekeek
hoeveel van hun persberichten
daadwerkelijk de Nederlandse
media haalden. Dat waren er
schrikbarend weinig. De meeste
artikelen gingen over bonnetjesschandalen en overbetaalde
diplomaten. Weinig over beleid
en beslissingen.
Waarom? Heel simpel: het
leeft niet. Kranten moeten
verkocht worden en daarom
moet nieuws aansluiten bij de
leefomgeving van de lezers. En
Europa past niet in die leefwereld. Voel jij je echt Europeaan?
Amerika heeft vijftig staten die
hun eigen zaakjes nog behoorlijk
in de hand hebben, maar naast
dat iedereen zich nadrukkelijk
Texaan of New Yorker voelt,
voelen ze zich allemaal
Amerikaan. Zou dat de oplossing
zijn? Verdere integratie? Voel je
Nederlander, Duitser of Italiaan,
maar vooral ook Europeaan? Zou
dat haalbaar zijn?
In 2009 stemde slechts een
derde van de inwoners van Horst
aan de Maas. Bij het ter perse
gaan van deze HALLO heb ik nog
zo’n 24 uur voor de Europese
verkiezingen. Stemmen is een
recht. Toch nog maar eens even
op onderzoek uit.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 20) > Inspreken bij de raad is een recht > eens 83% oneens 17%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 mei 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Sluiting Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
29 mei en vrijdag 30 mei 2014 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op maandag 2 juni a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende vraag over de burgerlijke stand voor Burgerzaken, die niet kan wachten tot
maandag, 2 juni, dan kunt u tussen 9 en 10 uur bellen met 06 – 53 35 59 73.
Let op: het gaat alleen om dringende vragen over de burgerlijke stand.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

Commissie
Samenleving
Openbare bijeenkomst op dinsdag 27 mei om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
In deze commissie worden de voorstellen
van de raadsvergadering van 10 juni 2014
technisch besproken. Voor deze commissie
komt daarvoor in aanmerking de “Verordening
Werkgeverscommissie Griffie Horst aan de
Maas” en de “Jaarrekening 2013 en Begroting
2015 van de Gemeenschappelijke regeling
Maasveren Limburg-Noord”.

De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom in de commissie
samenleving!

Commissie
Gewijzigde afvalinzameling Ruimte
Vanwege Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei,
wordt geen afval opgehaald. Dat geldt ook
voor het keukenafval.

Openbare bijeenkomst op woensdag 28 mei 2014 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Het onderwerp is “Woningbouwprogramma
2014-2024”.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 10 juni 2014 technisch besproken.
Voor deze commissie komt daarvoor in aanmerking het “Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de startersleningen”.

Inwoners van Hegelsom, Horst-Zuid, Meterik
(gedeeltelijk) en Grubbenvorst (gedeeltelijk) die
normaal hun afval op donderdag 29 mei zouden
aanbieden, kunnen hun plastic, restafval en bliken drankpakken zaterdag 31 mei aan de straat
zetten (uiterlijk 07.00 uur).
Voor keukenafval is er geen inhaaldag; u kunt
dit op de eerstvolgende reguliere ophaaldag
aanbieden. U kunt de inzameldata ook nakijken
op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Commissie bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 27 mei
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit over de afwijzing
van het verzoek om handhavend op te treden
tegen het gebruik Broek 6 te Sevenum.
19.00 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit inzake afwijzing van
het verzoek om handhavend op te treden
tegen het gebruik Broek 8 te Sevenum.

19.30 uur
De laatste hoorzitting betreft een bezwaar
gericht tegen het besluit inzake afwijzing
handhavend optreden gebruik Broek 20 en
Broek 18a te Sevenum.

De vergadering wordt live in audio uitgezonden via de website van Horst aan de Maas:
www.horstaandemaas.nl
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen? U
bent van harte welkom in de commissie Ruimte!

Horster Erf ﬁetsvrij
tijdens weekmarkt

De commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De
hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang) en
zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Horst aan de Maas organiseert
Sportcafés voor verenigingen
Op donderdag 22 en dinsdag 27 mei organiseert ‘Sport aan de Maas’ zogenaamde sportcafé’s
in de kantine van Sparta ’18 in Sevenum en in de kantine van Sporting ST in Swolgen.
Een sportcafé is een bijeenkomst waar
bestuurs- en kaderleden van alle sportverenigingen elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen met elkaar kunnen delen en
geïnformeerd worden over een aantal zaken die
voor hen van belang zijn. Daarbij is te denken
aan workshops over sponsoring,
vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving, normen
en waardenbeleid enz.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
Liesbeth Houwen van de gemeente Horst aan
de Maas: gemeente@horstaandemaas.nl

Sportcafé 1
Donderdag 22 mei 2014
Locatie: Sportkantine Sparta 18
Luttelseweg 27, 5975 VW Sevenum
Tijd:
19:30 tot 21.30 uur
Sportcafe 2:
Dinsdag 27 mei 2014
Locatie: Sportkantine Sporting ST
Molenstraat 37, 5866 AA Swolgen
Tijd:
19:30 tot 21.30 uur

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

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.
Evertsoord
Helenaveenseweg 27

Kronenberg
Blaktdijk 45

Swolgen
Hulsweg 3

Horst
Dijkerheideweg
ongenummerd
Kreuzelweg 33
Witveldweg 100
de Afhang kavel 88 N2145
Frans Woltersstraat 1
Thomeerstraat/Loevestraat

Meerlo
De Kievit 14

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Veegbeheersverordening
Verordening op de raadscommissies Horst aan de Maas
2014-2018
Verordening leerlingenvervoer
gemeente Horst aan de Maas
2014
Benoeming lid van de
gemeenteraad

Grubbenvorst
De Zumpel

Melderslo
Herenbosweg 7
Sevenum
Most 2a
Bestemmingsplan
Hoogbroek
Maasbreeseweg 43
Venloseweg ongenummerd

17

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

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

Hans Hendrikx adviseert het bestuur van de
speeltuin Roeffen Mart over PR en marketing

'Wij bewijzen dat het werkt!'

Glas
over?
Glas
over?
Schone
platte
stukken
glas zoals
Glas
over?
Schone
platte stukken glas zoals
glasplaten, ruiten en spiegels halen

glasplaten, ruiten en spiegels halen
wij gratis
aan stukken
huis op. glas zoals
Schone
platte
wij
gratis aan huis
op.
Bel 077 - 477
97 77
een afspraak.
glasplaten,
envoor
spiegels
Bel ruiten
077 - 477
97
77 voorhalen
een afspraak.
Glas
dat aan
vervuild
isop.
met kit- en
wij
gratis
huis
Glas dat
vervuild
is met kit- en
stopverfresten
bij
hetafspraak.
bouw
Bel
077 -stopverfresten
477 97 horen
77 voor
een
horen
bij
het bouw
en sloopafval.
Glas
daten
vervuild
is met kit- en
sloopafval.
stopverfresten horen bij het bouw
en sloopafval.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• St. Jansstraat 48 tot Beekstraat (In kader van groot onderhoud St. Jansstraat / Meterikseweg)
• Vanaf maandag 26 mei verplaatsen de werkzaamheden zich naar het gedeelte St. Jansstraat 13
t/m Meterikseweg 112.

Vorige week vierde het echtpaar Geurts – Venner uit Meterik hun 60 jarig huwelijksfeest.
Burgemeester van Rooij feliciteerde hen persoonlijk en overhandigde de gebruikelijke cadeaus
namens de gemeente Horst aan de Maas.

“Ik ben opgegroeid met de speeltuin. Ik woonde hier in de straat en was bijna dagelijks
in de speeltuin te vinden. Later toen ik kinderen had, heb ik hen ook kennis laten maken
met de speeltuin. Ook zij vinden het geweldig.” Hans raakt tijdens een van die bezoeken
in gesprek met de secretaris. “De gemeente zal jullie stevig ondersteunen”, zeg ik tegen
de man. Hij kijkt mij vol ongeloof aan en vertelt dat ze wel subsidie krijgen, maar dat de
speeltuin voor het grootste deel zelf verantwoordelijk is voor de exploitatie. Hans: “Het
verbaast me oprecht en mijn respect voor de organisatie groeit. Ik heb altijd gedacht dat
gemeente en flinke subsidie geeft. Dit verhaal moet je aan iedereen vertellen”, zeg ik de
man. “Dat mag jij dan gaan doen, kaast hij de bal terug. Zo gezegd, zo gedaan.”
Gratis toegankelijk
De Roeffen Mart Speeltuin is een begrip
in de regio. Wat begon als speelveldje
voor de kinderen van Mart en zijn vrouw
is uitgegroeid tot een indrukwekkende
speeltuin met meer dan op 40 speeltoestellen. Het bijzondere is dat de organisatie
geen entree vraagt en dat ook parkeren en
toiletbezoek gratis zijn. Hans vertelt: “De
speeltuin is voor iedereen. We willen heel
laagdrempelig zijn en alle mensen de kans
geven om op een lekker buiten te spelen.
Gratis zijn, vraagt natuurlijk wel om andere
inkomstenstromen. Onderhoud, veiligheidskeuringen, vervanging van materialen het
zijn kostenposten die er stevig inhakken.”
Toestel AdoptiePlan
Wij zijn dus aan de slag gegaan met
twee zaken. Eerst een website bouwen
en vervolgens met het ontwikkelen van
een structurele inkomstenstroom. “Het is
feitelijk heel helder: willen we alle kinderen nog jaren lekker buiten laten spelen,

hebben we sponsors nodig. Onderhoud en
vervanging van toestellen kost geld. Dus
hebben we een plan bedacht om sponsoring
aantrekkelijker te maken: het Toestel Adoptie
Plan. Het idee is simpel: je adopteert een
toestel en staat meerdere jaren borg voor
het onderhoud aan het toestel. De ‘adoptieouders’ krijgen publiciteit en naamsvermelding op het toestel en het adoptiebord en op
de website www.speeltuinroeffenmart.nl. Het
idee slaat aan, maar nog niet alle speeltoestellen zijn geadopteerd. Dus zoeken we nog
altijd naar adoptieouders. Geld is belangrijk,
maar waar we echt niet zonder kunnen
zijn onze vrijwilligers. Een gedreven groep
mensen die met hart en ziel onze speeltuin
verzorgen, onderhouden en verfraaien. Al
laatste wil ik iedereen wijzen op onze unieke
speeltoestellen, die eigenhandig zijn bedacht
en gemaakt door onze vrijwilligers. Nergens
anders te zien, alleen bij ons. Met trots zeg
ik dan ook: Speeltuin Roeffen Mart, midden
in de natuur, die voor en door ons allemaal
gemaakt is!

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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RAADSFEITEN
EDITIE 22 MEI 2014

Raadsvergadering
dinsdag 13 mei 2014
Na de verkiezingen van 19 maart is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Op dinsdag
13 mei vindt de eerste echte raadsvergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Tijdens deze
vergadering worden vier nieuwe wethouders en een nieuwe vicevoorzitter van de raad gekozen. Voorts wordt gedebatteerd over het coalitieakkoord en staat een beperkt aantal ‚gewone’
punten op de agenda.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Mogen we ons als nieuw
raadslid even voorstellen?
Bart Cox
SP
Daar ga ik voor
Mijn naam is Bart Cox en ik ben op dit moment het jongste raadslid. Mijn motivatie om
politiek actief te worden zijn de jongeren uit
onze gemeente. Onze jongeren weten namelijk heel goed wat ze willen en daarom moet
er goed naar ze geluisterd worden.
Met iemand van hun eigen leeftijd in de
gemeenteraad hoop ik nog meer voor ze te
bereiken dan dat er de afgelopen jaren al
gebeurt is. Ik zal natuurlijk actie blijven voeren
op straat en in de wijken want alleen vergaderen in het gemeentehuis is niet genoeg.
Een goede combinatie tussen actie en fractie
is noodzakelijk.

Luc van den Beuken
Essentie
Daar ga ik voor
19 maart verkiezingsdag. Het was voor mij
een spannende en bijzondere dag. Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat ik door
middel van voorkeursstemmen de komende
vier jaar namens Essentie in de gemeenteraad mag gaan plaatsnemen. Nogmaals dank
aan alle mensen, die hun stem aan mij gegeven hebben. En nu ga ik eraan beginnen. Ik
heb er zin in! Als raadslid heb je de kans om
verbeteringen in de gemeente te kunnen realiseren. Dit spreekt me enorm aan. Daarom
ga ik me onder andere inzetten voor de
leefbaarheid in de kleine kernen. Elke kern is
essentieel en verenigingen spelen een grote
rol in een levende samenleving, vandaar dat
ik me voor verenigingen sterk maak.

Onder toeziend oog van de woordvoerder A. van Baal worden de stemmen voor de benoeming van de
wethouders door de stemcommissie geteld
De eerste vergadering van de nieuwe
Gemeenteraad in Horst aan de Maas biedt
ruimte voor humor, maar ook voor serieuze en
stevige discussies. Na een toelichting van de
heer Vostermans over de koers die de nieuwe
coalitie de komende vier jaar gaat volgen, gaat
de heer Kemperman frontaal in de aanval.
Coalitiepartners CDA, PvdA en Essentie
worden door de heer Kemperman stevig aan
de tand gevoeld over de totstandkoming van
de coalitie. Hij is teleurgesteld over het gebrek
aan openheid tijdens de verkenningsgesprekken tussen informateur Leon Litjens en de
verschillende fracties. Bovendien verwijt hij
verschillende fracties nu al verkiezingsbeloften
te schenden.
De heer Hendriks (Essentie) zegt het betoog
van Kemperman als laster te voelen en roept
op om juist samen te werken.

De heer Coppus (SP) betreurt het dat zijn
partij niet in de coalitie terecht is gekomen. Hij
noemt de nieuwe coalitie een groep van ‚ouwe
jongens, krentenbrood’ en onderstreept dit op
ludieke wijze door te melden dat hij voor iedereen een krentenbrood heeft meegenomen.
Stemming
Na het debat over de het coalitieakkoord
volgt een aantal ofﬁciële plichtplegingen,
waardoor de stemming in de raadszaal op
slag verandert. Als eerste vindt het onderzoek
naar de geloofsbrieven van de voorgestelde
wethouders plaats. Een onderzoeks- en stemcommissie, bestaande uit de heer van Baal,
Gubbels en mevrouw van den Berg geeft aan
dat de kandidaat-wethouders aan alle gestelde
voorwaarden voldoen.
De stemming levert 17 stemmen vóór en 9
blanco stemmen op, waarop de wethouders
ofﬁcieel kunnen worden geïnstalleerd.
Blanco gestemd
Tijdens de beëdiging van de wethouders is er
een hilarisch moment. Bij wijze van experiment stelt burgemeester van Rooij voor dat hij
met de rug en de nieuwe wethouders met het
gezicht naar de publieke tribune gaan staan.
Zonder bijbedoelingen keren zij hierbij de
fractie van de SP de rug toe, waarop uit deze
hoek met een lach wordt geroepen ’dat we
toch blanco hebben gestemd’.
Nadat de heer Beelen is verkozen tot vicevoorzitter van de raad wordt nog een aantal
gewone raadsvoorstellen behandeld.

Alex Janssen
CDA
Daar ga ik voor
Ik ben Alex Janssen, 46 jaar, getrouwd en
vader van 5 dochters en 2 zonen en
woonachtig in Hegelsom. Raadslid zijn is
voor mij een eer en een verantwoording
erbij, langs mijn gezin en werk. Ik ben een
resultaatgerichte doener en verbinder. Ik wil
de afstand tussen politiek bestuur en burger
kleiner en toegankelijker maken.
Juist kijken naar wat er niet op papier staat,
spreekt mij erg aan. Als een van de agrarisch
vertegenwoordigers in de raad wil ik zorgen
dat ondernemers in onze gemeente de ruimte
blijven krijgen om te ondernemen.
Verder wil ik mij inzetten door te blijven
investeren in de kleine kernen.
Leefbaarheid begint immers met bouwen!
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bibliotheek naar ’t Gasthoês: Beter voor wie?

D66 heeft tijdens het verkiezingsdebat duidelijk gemaakt dat
deze manier van doen onbehoorlijk
is. Eind vorig jaar is in de bekende
achterkamertjes al uitvoerig
gesproken over deze verhuizing, maar
in het openbaar geen woord daarover.
Het was politiek correct geweest

als hierover tijdens de verkiezingscampagne gesproken was en partijen
hierover hun standpunt kenbaar hadden kunnen maken, zodat de kiezer
dat mee kon nemen in het stemhokje.
Blijkbaar durfde men dat niet.
Inmiddels hebben enige politici hun
mening over het plan gegeven. Birgit

op de Laak vond het een goed plan en
Roy Bouten vindt dit zelfs “een betere
optie.” Beter dan de huidige situatie?
En beter voor wie?
De bibliotheek op de huidige
locatie wordt zeer gewaardeerd door de
7.000 leden en door de professionals.
In ’t Gasthoês wordt de bibliotheek
samengevoegd met andere vormen
van cultuur. Maar die andere vormen
gaan niet goed samen met de bibliotheek. Bezoekers van de bibliotheek

houden van een rustige omgeving.
Het is zeker geen win-winsituatie.
Eind vorig jaar is de nieuwe
bibliotheekvisie vastgesteld, mede op
basis van de huidige huisvesting. In
’t Gasthoês is uitvoering van die visie
niet mogelijk.
Voor wie is het dan wel een
goed plan? Dat hebben wij ons ook
afgevraagd en inmiddels is duidelijk
dat in de bibliotheek ambtenaren
gehuisvest zullen worden. Het is

Mmmmmm…
verse zoete Aardbeien!
Rijp geplukt
van het land

lambada, elianny,
darselect, elsanta, enz.
Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

Openingstijden
aardbeienwinkel:
dinsdag t/m vrijdag
én zondag
10.00-18.00 uur.
Op zaterdag
09.00-18.00 uur.

Nieuw :

K-ballen
Spaaractie voor W

dus een goed plan voor de eigen
organisatie. Wij vinden dat geen goed
plan.
Als u hierover of andere politieke
en maatschappelijke kwesties
met ons wilt praten, dan kan dat.
Wij zitten zaterdag 7 juni van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
van Horst klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Superdeals:

Heineken 3 kratten

Knorr Wereldgerechten met 24 flesjes à 30cl*
Alle soorten, 2 pakken

1+ 1 gratis

3 Halen =
2 Betalen

Aanbiedingen zijn geldig van wo 21 mei t/m di 27 mei 2014.

Hemelvaartsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Op maandag gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

GRATIS ZONNEBRIL
BIJ AANKOOP

VAN EEN COMPLETE BRIL!
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

+

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2
tel. (077) 820 02 62

*Maximaal 6 kratten per klant

U weet het inmiddels. Direct na de verkiezingen maakten de coalitiepartijen hun geheime afspraak openbaar: de bibliotheek in Horst moet
verhuizen naar ’t Gasthoês.

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12

20

verenigingen
PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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
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Reüniefietstocht
Jong Nederland Horst
De CREOA’S, een groep van Jong Nederland Horst, maakte veertig jaar geleden een trektocht met de fiets door
Nederland. Afgelopen weekend hebben ze een deel van de tocht opnieuw beleefd.

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

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

Eén op de drie Nederlanders wordt vroeg of laat met
kanker geconfronteerd. Sinds haar oprichting in 1949 doet
KWF Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te
dringen. Ons doel: minder kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. We doen dat niet alleen,
maar samen met onze vrijwilligers. Als vrijwilliger voor KWF
investeer je in leven.

KWF zoekt vrijwilligers
in Horst aan de Maas
Als vrijwilliger coördineer en organiseer je binnen de
gemeente Horst aan de Maas activiteiten voor KWF in een
team met een voorzitter, secretaris, penningmeester en
eventueel een evenementencoördinator en een
PR/voorlichting-coördinator.
De belangrijkste activiteiten van het bestuur zijn het
coördineren van de jaarlijkse Goede Doelenweken, het
organiseren of bijwonen van evenementen en het geven
van voorlichting bij scholen en bedrijven.
Daarnaast is er nog genoeg ruimte om samen aan nieuwe
vrijwilligersinitiatieven te werken.
De bestuursfuncties nemen gemiddeld tussen de één en
drie uur per week in beslag.
Dus ben jij:
een geboren leider?
of een enthousiaste organisator?
of een teamspeler met een financiële achtergrond?
of een ‘spin in het web’ met goede administratieve
vaardigheden?
of heb je een ander talent dat je graag in wilt zetten
voor KWF Kankerbestrijding?
Neem dan voor meer informatie over de openstaande
functies in Horst aan de Maas contact op met
Dave Snellen, regiocoördinator Zuid-Oost Nederland.
E: DSnellen@kwf.nl of T: 06 316 315 04

De mannen van de CREOA’S fietsten
in het weekend naar Berg en Dal,
waar veertig jaar geleden de laatste
etappeplaats was. Het startschot werd
gegeven door de bijna honderdjarige
mevrouw Van Dijck, die toen samen
met mevrouw Truijen de kookstaf

vormde. In Berg en Dal hebben de Jong
Nederlanders onder de sterrenhemel
en rond een kampvuur enkele vroeg
overleden leden herdacht, oude herinneringen opgehaald en geslapen in de
legertenten. Zondagmorgen 18 mei
was de fietstocht terug naar Horst

waar het weekend werd afgesloten op
het terras. De groep is overigens de
enige in Horst die Nederlands kampioen is geweest van het jaarlijkse Jong
Nederlandtoernooi, waar gestreden
wordt om de hoogste eer op het gebied
van sport, creativiteit en buitenleven.

Jubilerend Odos sluit tijdperk af
Korfbalvereniging Odos uit Hegelsom bestaat in mei 40 jaar. Dit jubileum viert ze op zondag 25 mei middels
wedstrijden tegen de ouders en een jubileumwedstrijd van oud-hoofdklasse-speelsters tegen de huidige
Odos-senioren teams en junioren.
Korfbalvereniging Odos, dat staat
voor Ontspanning Door Onderling
Samenspel, werd opgericht in mei
1974. Odos groeide uit tot een
bloeiende vereniging. De laatste jaren
liepen de ledenaantallen echter terug
en besloot men een samenwerking
aan te gaan met korfbalverenigingen
Erica uit America, Vonckel Girls uit

Meterik en Wittenhorst uit Horst. Vanaf
1 juli fuseren deze vier verenigingen
en gaan ze verder als één vereniging
onder de naam SV Oxalis.
Odos wil het 40-jarig jubileum toch
niet ongemerkt voorbij laten gaan en
het tijdperk afsluiten met een officiële
opening om 14.00 uur op sportpark
Wienus. Tussen 14.30 en 17.00 uur zijn

de wedstrijden. Jeugd kan zich vermaken op een luchtkussen of zich laten
schminken. Om 17.00 uur is een ballonnenwedstrijd. Om 17.30 uur wordt
de viering afgesloten. Vanaf 18.30 uur
krijgen alle kampioensteams van het
seizoen 2013-2014 van de fuserende
korfbalverenigingen een receptie
aangeboden op sportpark Wienus.

Vogelmarkt in Meerlo
De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. vindt plaats op
zondag 25 mei. De markt is in zaal ’t Brugeind in Meerlo van 09.30 tot 12.00 uur.

TE KOOP

BIJ INSCHRIJVING

Melderslo, St. Odastraat 23
Vrijstaande loods op een perceel geschikt voor woningbouw.
Gelegen aan de rand van de kern van Melderslo. Kaveloppervlakte 25a
en 85ca. Inschrijven kan tot
uiterlijk 16 juni 2014,
15.00 uur. Inschrijfformulieren
en inschrijfvoorwaarden via
ons kantoor verkrijgbaar.
Bezichtigen op afspraak.

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Op deze vogelmarkt, waar diverse
vogelhandelaren aanwezig zijn, kan
iedereen vogels kopen maar ook
zelf verkopen. Ook kan men hier

terecht voor alle vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer, nestkastjes en meer.
Duiven en kwartels worden niet op
de markt toegelaten en er mogen

maximaal twee vogels in een kooi.
Voor meer informatie over
de markt, neem contact op met
M. van Osch op 0478 53 12 21.

BN’ers steunen stichting
Ruby and Rose
De vijfde editie van het Ruby and Rose Golfevent vindt vrijdag 23 mei plaats bij golfclub De Golfhorst in
America. De benefietdag met BN’ers staat in het teken van de strijd tegen gynaecologische kanker.
Onder andere Willem van
Hanegem, Leo Beenhakker, Anouk
Smulders, Paulien Huizinga, Ernst
Daniel Smid, Peter-Paul Muller, Winston
Post, Toine van Peperstraten en Willy
van de Kerkhof steunen stichting Ruby

and Rose. Het golfevent wordt georganiseerd door Gladys van den Munckhof
ten behoeve van stichting Ruby and
Rose, een stichting die de strijd aangaat
tegen kankers die alleen vrouwen
treffen, waaronder eierstokkanker en

baarmoederhalskanker. Tijdens het
golfevent probeert de stichting geld
in te zamelen voor onderzoek. Gasten
spelen achttien holes met een bekende
Nederlander of volgen een clinic
gegeven door een golfprofessional.
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Speeltuin Roeffen Mart bestaat 40 jaar

‘De speeltuin zal nooit veranderen’
De Mart Roeffen Stichting in Grubbenvorst bestaat 40 jaar. Op zaterdag 17 mei werd dit feestelijk gevierd met
extra activiteiten in de grote natuurspeeltuin. Voorzitter Jan Vissers: “De speeltuin is toegankelijk voor iedereen en
ik hoop dat het ook altijd zo blijft.”

Schatgraven, schminken, pony
rijden, de straat versieren en een

 allonnenwedstrijd. Voor kinderen
b
waren er deze feestdag allerlei

a ctiviteiten opgezet. De EHBOvereniging van Grubbenvorst en vele

Kijk ook eens in onze
webshop:

vandevenschoenmod
e.com
GRATIS VERZENDING
!

VAN DE VEN SCHOENMODE

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

Bij aankoop van een
paar herenschoenen
vanaf Ä 100.- en tegenn
o
inlevering van deze b
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FLORIS VAN BOMME

andere vrijwilligers waren aanwezig
om er een groot feest van te maken.
De speeltuin, die haar bestaan te
danken heeft aan Mart Roeffen en vele
vrijwilligers, is een populaire plek voor
ouders en kinderen.
Bezoekers prijzen de speeltuin
om haar toegankelijkheid, want
een bezoekje is helemaal gratis. Jan
Vissers: “Ik verwacht vandaag zo’n 350
kinderen. Het mooie van deze plek is
dat het altijd gezellig druk is. Je zit midden in de natuur en dat is vrij uniek.”
De meeste bezoekers zijn vandaag
met de fiets gekomen. Door het lekkere weer wordt er volop gespeeld en
geklommendoor kinderen.
Sandra (31) en Martijn (34)
Verheijen uit Horst zijn samen met hun
dochter Pien (1,5 jaar) naar de speeltuin gekomen. Ze zitten samen in de
boot. Een keer in de twee weken gaan
ze naar de speeltuin. “Het is allemaal
vrij toegankelijk en het ziet er netjes
uit”, vertellen ze. Meestal gaat Pien
meteen naar dezelfde plek. “De boot
is haar favoriete toestel”, lachen de
ouders van Pien.
Een eindje verderop zit een groep
moeders met kinderen te picknicken. Ze
kennen elkaar van de zwangerschapsgym en komen al drie jaar op rij terug
naar de speeltuin. Linda Ulen (31),
Annelies Duivelshof (33) en

Wendy Driessen (33) uit Horst zitten
samen met Marcy Warella (39) uit
Grubbenvorst, Chantal Pijnenburg (32)
uit Melderslo, Lobke Lamers (36) en
Lies Geurts (32) uit Sevenum en Judith
Janssen (36) uit Venray in de speeltuin.
“Het is schoon en gratis”, zegt een van
hen.
Ook Peter van Diepe (67) uit
Grubbenvorst is samen met zijn kleinkinderen in de speeltuin te vinden.
Hij ging er vroeger samen met zijn
kinderen heen en is altijd vrijwilliger geweest. “Ik heb hier toestellen
gebouwd, een glijbaan en een tractor.
Het mooie aan deze speeltuin is dat er
ieder jaar in wordt geïnvesteerd. Deze
speeltuin is tot stand gekomen met
stuivers, centen en kwartjes. Het moet
nu allemaal veiliger en duurzamer zijn,
maar de speeltuin zal nooit veranderen”, vertelt hij. Terwijl de temperatuur
oploopt, wordt de speeltuin steeds voller. Straks is het tijd voor de ballonnenwedstrijd en mogen de naamkaartjes
worden ingevuld, maar eerst wordt de
straat versierd met stoepkrijt. De pony’s
lopen op en neer met kinderen op het
zadel. Nog even en dan is de middag
weer ten einde. De kinderen hebben
een geweldige middag buiten gespeeld
en de ouders hebben genoten van het
zonnetje. “Precies zoals het hoort”,
besluit Jan Vissers.

Rommelmarkt
op zondag 25 mei
van 11.00 tot 14.30 uur
Entree E 1,--

Sportclub UVB, Dijkerheideweg 4, Horst.
NLW Groep nodigt u uit op de

OPEN DAG
van de Biesplanken

zondag 25 mei
r
open van 12 tot 17 uu

De finishing touch

Maak ook kennis met de andere
bedrijfsonderdelen van NLW Groep zoals:
NLW BuitenBeheer,

en

DI GIORGO

een leren
RIEM kado!

Klikgebit en Kunstgebit

*
geldig tot 21 juni 2014

Herenschoenen van maat 38 t/m maat 48.

Zaterdag 24 mei 2014
Van 10.00 tot 15.00 uur
Kempweg 20 in Horst

U kunt bij ons terecht voor:

* Niet geldig op andere aanbiedingen.

MAGNANNI

> 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
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15 VRAGEN

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

Lotte van den Munckhof
16 jaar
America
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik doe nu nog havo 4, maar ik wil waarschijnlijk een studie tot Duits lerares
gaan doen. Ik hoop dus dat ik over
tien jaar als lerares Duits voor de klas
sta. Ik wil sowieso graag met jongeren
werken, daarom heb ik ook getwijfeld
tussen lerares Duits en sociale studies.
Maar het lijkt mij gewoon leuk om voor
de klas te staan en mensen iets bij te
brengen, dus daarom trekt Duits lerares
mij het meest.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik ben afgelopen jaar naar een concert
van Michael Bublé in het Ziggodome
geweest. Dat was zo leuk dat ik het
nog graag een keer over zou doen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Als ik de keus zou hebben, dan zou
ik heel graag naar een concert van
Coldplay willen gaan. Ik luister al heel

erg lang naar Coldplay, dat heb ik van
mijn vader en moeder meegekregen. Zij luisterden altijd naar cd’s van
Coldplay, dus vanuit het gezin vinden
we het een hele leuke groep om naar
te luisteren.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van mijn vriend. Ik kan heel
vermoeiend voor hem zijn. Ik praat hem
altijd de oren van het hoofd en ik ben
altijd bezig. Terwijl hij altijd zoiets heeft
van: doe eens rustig. Ik zou dus wel eens
willen weten hoe dat voor hem is, omdat
ik altijd praat en hij altijd moet luisteren.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat kreeg ik van mijn ouders, over mijn
nieuwe kamer. Ik wilde heel graag een
nieuwe kamer dus daar was ik mee
bezig, maar het was allemaal nog niet
helemaal af. Toen ik bij mijn vriend
was, kreeg ik opeens foto’s van een
afgemaakte kamer van mijn ouders.
Ze hadden, als verrassing, flink door
gewerkt: alles was geverfd, het bed
was in elkaar gezet en de lampjes
waren opgehangen.

family.moment
. . it’s a special

3+1 GRATIS

aan Lotte van
den Munckhof

Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind sociale netwerken heel fijn.
Toen ik nog op de basisschool zat,
moest ik altijd overal heen fietsen om
dingen te vragen. Nu kan ik heel snel
een sms’je of whatsappje sturen.
Wat is uniek aan jou?
Dat ik altijd heel erg veel praat. Mijn
buurman heeft wel eens gezegd:
hoeveel woorden jij in één minuut kan
zeggen, is wel heel erg uniek.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Mijn moeder kan heel goed lasagne
maken. Ze maakt alles helemaal zelf,
zonder een pakje te gebruiken. Het verhaal van mijn opa is ook wel bijzonder.
Hij is de bekendste pannenkoekenbakker van America. De hele buurt komt
wel een paar keer per jaar pannenkoeken eten. Dan bakt hij met heel veel
plezier pannenkoeken voor iedereen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk nu bij mijn nicht, bij
Blauwenbessenland in America. Ik ser-

veer, sta achter de kassa en help mee
met dingen die georganiseerd worden.
Ik vind het heel leuk werk, omdat
ik veel met mensen bezig ben en er
hangt een leuke sfeer.
Leukste feestje ooit?
Dat is het jaarlijkse Caecilia-feest, een
feest van de fanfare. We kijken er altijd
heel erg naar uit. We zijn daar eigenlijk
als een soort grote familie, zo dik zijn
we met elkaar.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik had vannacht gedroomd over korfbal.
Zaterdag spelen we onze kampioenswedstrijd, dus het hele team is een
beetje aan het zenuwen. Ik droomde
dat we heel ver achter stonden. We
zagen het niet meer zitten. Een geblesseerd teamgenootje speelde toen de
laatste minuut en maakte het doelpunt.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Mijn laatste cijfer was een 8 voor een
presentatie voor Nederlands. Het ging
over mijn eigen loopbaan, over mijn
studiekeuze en mijn vroegere schoolcarrière. In het begin was ik helemaal
niet goed in Nederlands, ik begreep er
niets van. Nu gaat dat gelukkig stukken
beter.
Zon of sneeuw?
Aan de ene kant kies ik voor zon. Ik
kijk heel erg uit naar de zomer, naar
de korte broekjes, naar het strand,
naar het buiten zijn. Aan de andere
kant kies ik toch voor de sneeuw. Dat
doet me denken aan snowboarden
in Zwitserland. Ik heb eerst acht jaar
geskied en nu sinds drie à vier jaar
snowboard ik.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. Ik ga vaak laat
naar bed en daar baal ik ’s ochtends
ook wel eens van. Ik vind het heel
lastig om vroeg op te staan. Als ik eenmaal op ben dan gaat het wel, maar
als het even kan sta ik later op, dan
ben ik ook wat vrolijker.
Druk of rustig?
Druk, ik praat heel veel. Rustig zijn kan
ik ook wel, maar dat is dan waarschijnlijk ook mijn enige rust van de dag, op
het slapen na.

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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

Mies
Column
Keukenprins
Tijdens een weekendje in
het ouderlijk huis wijdde mijn
vader zich aan het fornuis.
Dat was een verrassing, vaders
gehuld in schort, gewapend
met een pan, spatel en
ovenrecept. Een veelbelovend
beeld!
Nee, dit keer werd het geen
papagerecht (gebakken
aardappeltjes met kipschnitzel,
zoals we flink wat jaren geleden
voorgeschoteld kregen als mama
een dagje weg was), maar
haalde hij alles uit de kast om
voor zijn gezin, plus aanhang,
plus oma een veelbelovende
ovenschotel op tafel te toveren.
Al vanaf vier uur ’s middags was
hij druk in de weer met groenten,
ovenschalen en recepten. God
mag weten wat hij allemaal
uitgevreten heeft daar aan het
aanrecht. Anyway, een
feministisch beeld, vind je ook
niet? Een man in de keuken. Het
beeld beviel me eigenlijk wel,
heerlijk. Waarom zouden mannen
ook niet kunnen koken? Ze
regeerden toch ook duizenden
jaren de wereld, waarom dan
niet ook de pan? Toch blijken
daar toch net wat verschillen
tussen te bestaan. Schijnbaar is
het creëren van een combinatie
van verschillende ingrediënten
toch iets meer gevraagd dan het
leiden van bijvoorbeeld de
wereld, dat bleek enkele uren
later aan tafel. Twee prachtige
ovenschotels sierden de enorme
eettafel waar we ons met z’n
allen verzameld hadden.
We waren allemaal erg benieuwd
naar waar meneer zich de
afgelopen drie uur mee bezig
gehouden had. Wat hadden we in
godsnaam voor een sterrenrecept
voorgeschoteld gekregen?
Zelfverzekerd beantwoordde hij
deze vraag met: ovenpasta met
zalm. Verschrikt van zijn eigen
antwoord voegde hij hier nog een
klein culinair detail aan toe:
“Eh... alleen die zalm, die ben ik
vergeten.”
Echte wereldleiders
inderdaad, die mannen. Dat is
duidelijk. Keukenprinsen zijn ze
helaas niet, althans niet die pa
van mij. Maar goed, oefening
baart kunst, zeggen ze wel eens,
toch? Morgen nog maar een
poging dan?
Mies
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HALLO WK-poule
Coen Aarts over het WK

‘Het is cruciaal dat we
van Australië winnen’

MA AK P
O
KANS IE
MOO N!
PRIJZE

Coen Aarts (17) uit Horst zit bij de gezamenlijke jeugdopleiding van voetbalclubs VVV Venlo en Helmond
Sport. Net als een groot deel van Nederland kijkt ook hij uit naar het WK in Brazilië. Toch schat hij de kansen
voor het Nederlands elftal niet zo hoog in. “Vier jaar terug was het hele team in vorm en nu is eigenlijk alleen
Robben dat.”

Het Nederlands elftal gaat zich revancheren voor de verloren
WK-finale van 2010. Oranje gaat onder leiding van bondscoach
Louis van Gaal tijdens het toernooi, gehouden van 12 juni tot en
met 13 juli in het Zuid-Amerikaanse Brazilië, strijden om de
felbegeerde WK-titel. En inwoners van Horst aan de Maas spelen
net zo hard mee.
Je kunt als lezer van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas gratis
meedoen aan de HALLO WK-poulewedstrijd en je voorspellingen
vanaf nu tot aan het begin van het toernooi op de website
wk2014.hallohorstaandemaas.nl invullen. Deelnemers aan de
poule maken kans op mooi prijzen! De hoofdprijs is een 40 inch Led
TV ter waarde van 700 euro beschikbaar gesteld door EP Experts uit
Horst. Daarnaast dingen de deelnemers mee naar diverse prijspakketten zoals een HolánDress inclusief zes Bavaria Pilsener (18+)
aangeboden door Bavaria, een BBQ pakket ter waarde van 40 euro
aangeboden door Keurslager Ferry Janssen uit Sevenum, een
TVkijkpakket vol lekkere versnaperingen aangeboden door Albert
Heijn, een Nederlands elftalshirt ter waarde van 89,99 euro
aangeboden door Sport2000 Meulendijks en een voetbaltafel
aangeboden door Intertoys, uit Horst. Prijzen dienen binnen twee
weken na afloop van het toernooi opgehaald te worden bij Kempen
Media, Handelstraat 17 in Horst.
De winnaars van de groepsfase worden bekendgemaakt in
de editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas van donderdag
3 juli. De winnaars van de hele WK-poule worden
donderdag 17 juli gepubliceerd. Dus ga snel naar
wk2014.hallohorstaandemaas.nl
en doe mee!

Coen Aarts is in de e’tjes begonnen
met de voetbalacademie. Inmiddels
zit hij bij de A’s en hoopt hij de
opleiding volgend jaar af te ronden.
Tijdens het WK in Brazilië is net hij als
velen gewoon supporter. “Ik ga de
wedstrijden kijken met vrienden op het
grote scherm op het Wilhelminaplein
in Horst”, geeft de voetballer aan. Toch
denkt hij dat het voor Nederland maar
bij drie wedstrijden blijft. “Ik denk
dat we er in de groepsfase uit gaan.
We hebben twee sterke tegenstanders
in Spanje en Chili. Ook zijn we wat
minder goed dan vier jaar geleden en
het Nederlandse elftal is achterin niet
zo sterk.”

Het ligt
aan de opstelling
Volgens Coen is het cruciaal dat
we van Australië winnen. “Spanje
en Chili zullen waarschijnlijk wel van
ons winnen. Als we dan ook nog van
Australië verliezen, dan kunnen we het
wel vergeten. Maar het ligt ook aan
de opstelling die bondscoach Louis van
Gaal maakt.”
Als Nederland niet gaat winnen,
dan gunt Coen Brazilië de winst.
“Het is het gastland en heeft een leuk
team.” Als favoriete speler noemt Coen
Christiano Ronaldo. “Ook Sergio Ramos,
die voor Spanje speelt als verdediger,
vind ik erg goed.”
Volgens Coen hangt er tijdens
een WK of EK een andere sfeer dan
bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van de
Champions League. “Tijdens een WK of
EK hebben de mensen nog meer een
gevoel dat ze bij elkaar horen. Dan zijn
we echt samen.”
Een WK ziet Coen zichzelf niet
zo gauw spelen. “Dat gaat denk ik
niet gebeuren. Ik ben gewoon niet

goed genoeg. Natuurlijk zou ik het
wel graag willen, maar er zijn andere
voetballers die beter zijn. Eerst maar
eens zorgen dat ik in het betaald
voetbal terechtkom en daarna moet
je nog veel stappen doorlopen, wil je
ooit meedoen met een WK. Dus die
kans is klein.” De voetballer uit Horst
heeft zelf nog nooit een WK of EK in
het echt meegemaakt. “Het grootste
internationale toernooi dat ik live heb
meegemaakt is een wedstrijd van de

Champions League in Dortmund.”
Als tips geeft Coen alle kijkers
mee om op Ronaldo, maar vooral op
Messi te letten. “Hij heeft nog niet
zoveel laten zien bij Argentinië, dus
daar ben ik benieuwd naar.” Voor de
winst zouden Spanje en Brazilië in
aanmerking komen. “Ook denk ik
dat Argentinië en Uruguay een kans
maken. Sowieso denk ik dat er veel
Zuid-Amerikaanse landen ver gaan
komen.”

Deze WK-Poule wordt mede mogelijk gemaakt door:

L I E S H O U T

H O L L A N D

Coenders Horst
Albert Heijn
Horst
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Kampioensteams De Merels in het zonnetje
Het korfbalseizoen van korfbalclub De Merels in Melderslo is voorspoedig verlopen. De kampioenen van dit voorjaar zijn de senioren 1, A1, C1, C2, C3, D1, E1 en F2. Afgelopen zondag
hebben alle kampioensteams zich op de afsluitdag verzameld waarbij ze in het zonnetje werden gezet met een kampioenenparade.

EWC’46 overtreft Melderslo
Door: RKSV Melderslo
Na het 1-4 verlies van EWC’46 1 tegen Leunen 1 zou je de verwachting
kunnen hebben dat de wedstrijd tegen RKSV Melderslo 1 een wedstrijd om
des keizers baard zou zijn voor de ploeg uit Well.
Nadat een grote kans in de eerste
minuut door Melderslo jammerlijk
wordt gemist, wordt het knullige
balverlies van Melderslo in diezelfde
eerste minuut doeltreffend afgestraft
door Jippe Peters, 0-1. In het verdere
verloop van de wedstrijd laat de ploeg
uit Well duidelijk merken dat het geko-

men is om de drie punten mee naar
huis te nemen.
Melderslo zoekt en EWC’46 is de
bovenliggende partij. In de 44e minuut
maakt EWC’46 het tweede doelpunt
van deze middag. Steekbal over links,
goed ingeschoten bij de tweede paal
en Bas Westerveld die met een prach-

tige redding de bal terug het zestienmetergebied inslaat. Hier wordt de bal
opgepikt door Mimoun Akrom. Na wat
kap- en draaiwerk weet hij vervolgens
de bal in het doel te schieten, 0-2.
Ook in de tweede helft blijft
EWC’46 het betere van het spel houden. In de 57e minuut lukt het Jelle
Driessen naar herhaalde pogingen
maar niet om de bal te ontfutselen
van Matthijs Theeuwen. Mathijs weet
uiteindelijk na zijn rush over links de
bal in de korte hoek binnen te schieten,

0-3. Twee minuten later ligt de bal
op de elfmeterstip. Een schwalbe van
Mimoum wordt door de scheidrechter
beoordeeld als neerleggen van de
tegenstander. De penalty wordt in
tweede instantie benut door Mimoum,
0-4. In de 65e minuut is het alweer
raak. Matthijs Theeuwen slalomt door
de verdediging van Melderslo en passeert Melderslo-keeper Bas, 0-5. In de
73e minuut ontvangt Jeroen Kallen van
de scheidsrechter zijn terechte tweede
gele kaart. In de 80e minuut weet Koen

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

Stevens opnieuw het net te vinden,
0-6.
Rob Driessen weet in de 86e
minuut toch een mooie aanval koelbloedig af te ronden, 1-6. Vier minuten
later is het Bart Theeuwen die fraai,
uit een goed genomen vrij trap, de bal
weet binnen te tikken en zo de stand
toch enigszins dragelijker maakt, 2-6,
maar niet voor lang want een minuutje
later is het wederom de goed spelende
Koen Stevens die de eindstand bepaalt
op 2-7.

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

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

ZATERDAG 24 MEI
E-BIKE TESTDAG

TEST GRATIS DE E-BIKES VAN DE BEKENDE
A-MERKEN ZOALS SPARTA, GIANT, GAZELLE EN RIH,
MAAR OOK DE GOEDKOPERE MERKEN!

ke, dan
Koopt u deze dag een E-bi rzekering
o ve
ontvangt u gratis een casc sing!*
en een leuke verras
*Aanbieding niet in combinatie met fietsplan of andere acties/aanbiedingen.

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
mak
oey
facebook.com/h
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Ruitersportweekend Sevenum

Crist Coppens

Van topruiters tot je
kleindochter

ALLEEN DINSDAG 27 MEI

verse braadworst
hele kilo halve prijs

Landelijke rijvereniging Bucephalus en ponyclub Die Sevenrijders uit Sevenum organiseerden in het weekend
van 16, 17 en 18 mei voor de vijfde maal het ruitersportweekend Sevenum. HALLO Horst aan de Maas dompelde zich
op het evenemententerrein in Kronenberg onder in de wereld van de ruitersport.

Verstand van lekker eten!

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

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Dag van de Bouw 2014
Zaterdag 24 mei
10.00 – 16.00 uur
openstelling van:

Machinefabriek J.M. Van den Munckhof
Venrayseweg 126 C Horst

www.janssenbo.nl – 077 307 1229

Onder een stralende zon hebben
jong en oud het op zondag 18 mei
zichtbaar naar hun zin op het paardenen ponysportevenement in Kronenberg.
Rudy Tegels uit Sevenum, bestuurslid
van Bucephalus, weidt uitvoerig uit
over het ruitersportweekend. “Tot vijf
jaar terug hielden de pony- en
paardenruiters van beide verenigingen
uit Sevenum aparte wedstrijden.
Vanaf 2010 hebben we de handen
ineengeslagen met de organisatie van
één groot ruitersportweekend. Aan de
start verschijnen ruim tweeduizend
combinaties, waarmee het tot een
van de grootste ruiterevenementen
in Zuid-Nederland mag worden
gerekend. We zijn heel dankbaar voor
de sponsoring van vele bedrijven en
de hulp van wel 150 vrijwilligers van
de ruiter- en ponyclub die dit mogelijk
maken.”
Het ruitersportweekend stond de
eerste twee dagen in het teken van
diverse springrubrieken. Zo vond op
vrijdag een selectiewedstrijd voor de
KWPN Limburg Stal Hendrix-competitie
voor jonge springpaarden plaats en
werd op zaterdag een springrubriek

met hindernissen van 1,40 meter
hoogte verreden.

‘De grote dag’
Op zondag, ‘de grote dag’, zijn er
spring- en dressuurwedstrijden voor
zowel pony’s als paarden. Hoogtepunt
is de Grote Prijs van Sevenum met
hindernissen tot een hoogte van wel
1,50 meter. “Het is een belangrijke
springrubriek van internationaal niveau.
Er rijden topruiters mee zoals Leon
Thijssen, Dennis Evertse en Maikel van
der Vleuten. De paarden waarmee
ze rijden zie je normaal alleen op
televisie bij kampioenschappen als de
Olympische Spelen”, vertelt Rudy.
“Daarnaast is er vanmiddag een
spectaculaire show van twee pony
ruiters, waarbij één op skeelers achter
de pony hangt en over diverse hindernissen gaat. Het is heel indrukwekkend.
Ik doe het ze niet na.” Een rondleiding
over het immense terrein kan uiteraard
niet uitblijven.
Uit de vele rubrieken blijkt de
diversiteit van het evenement: van
het slalommen om pionnen voor de
allerkleinsten tot de dressuur van paar-

den in de hoofdklasse. Eenmaal bij het
hoofdterrein aangekomen, duurt het
niet lang meer voor de Grote Prijs verreden zal worden. Springruiter, trainer
en africhter Henk van den Broek legt
nog kort de moeilijkheden van deze
springrubriek uit. “Van dichtbij merk je
pas hoe hoog en breed de hindernissen
wel niet zijn”, vertelt Rudy.

• Loodgieterswerk
• Verwarming
• Duurzame energie
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Service
• Onderhoud

Ik kom hier
ieder jaar wel
De kracht van het evenement
zit ‘m volgens het bestuurslid in de
diversiteit van het weekend. “Er vinden
dressuur- en springwedstrijden voor
zowel pony’s als paarden plaats en
het deelnemersveld is heel groot.
Daarnaast staan er ook vele kraampjes
op de locatie en zijn de rubrieken kort,
omdat we ze kunnen verspreiden
over drie dagen. Dit alles maakt het
heel aantrekkelijk voor de bezoekers”,
aldus Rudy. Carolien Hendrikx uit
Lottum bevestigt dit. “Ik vind het hier
super. Het weer zit mee, er rijden
internationale ruiters en het is een
mooi terrein. Aangezien ik zelf ook
in de paardenwereld zit, trekt zoiets
natuurlijk wel. Ik kom hier ieder jaar
wel. Het hoogtepunt vormt denk ik het
concours met de 1,50 meter-rubriek.
Dat zie je niet overal”, vertelt Carolien.
Ook ruiter Fried van Stiphout van
de gelijknamige africhtingstal uit Horst
beaamt dit. “Zelf moet ik zo viertal
rijden. Het is een zeldzaamheid dat ze
dat nog doen, aangezien het animo
hiervoor niet groot is. De diversiteit
van het evenement is heel mooi. Aan
de ene kant rijden hier veel ruiters op
landelijk en hoog niveau. Om zoiets
te beleven moet je al snel naar Den
Bosch, maar je kunt het ook op dit
terrein in Kronenberg meemaken.
En aan de andere kant kun je hier
natuurlijk ook gewoon je kleindochter
haar stinkende best zien doen”, vat
Fried samen.

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

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

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




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

Bent u niet in staat om de Open
Dag te bezoeken, en heeft u wel
vragen, maak dan vrijblijvend
een afspraak. Wij zijn telefonisch
bereikbaar op 077-355 56 66, of
kijk op www.laprovidence.nl
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Nog twee teams Sparta’18 kampioen
Bij de jeugdafdeling van Sparta ’18 hebben zich zaterdag nog twee teams aan de kampioensvloot toegevoegd. Sparta F2 won overtuigend met 5-0 van Blerick F2 en Sparta D2 wist
een snelle 0-1 achterstand om te zetten naar een 8-1 overwinning. Hiermee is het totaal aantal jeugdkampioenen bij Sparta’18 op zes teams gekomen. De spelers, trainers en leiders
wordt ter gelegenheid van hun behaalde resultaat op zaterdag 24 mei een receptie aangeboden.

Hockeydames nemen afscheid van vaste kracht
Door: Hockey Club Horst
De focus van het eerste damesteam van Hockey Club Horst lag zondag op
het afscheid van Hanneke ‘Hakkie’ Holthuis, die sinds 1986 al een vaste
kracht in Dames 1 vormde. Tijdens zo’n zeshonderd wedstrijden en zes
kampioenschappen stond Hanneke bekend om haar verzorgde techniek en
een fantastische hoge bal.
Ondanks dat het resultaat
nauwelijks van belang was voor de
ranglijst, was Horst er toch op gebrand
om Hanneke met een goede prestatie
uit te zwaaien. Aanvankelijk kon Horst
nog niet echt haar stempel op de
wedstrijd drukken. Het gortdroge en
daardoor erg stroeve veld speelde
beide ploegen parten, maar aangezien

Horst het spel meer wilde maken,
had het hier ook meer last van. Toch
nam Horst steeds meer het heft in
handen en kwam het na 10 minuten
op voorsprong. Doordat ook Deurne
niets meer te winnen had, stak de
Horster ploeg duidelijk meer energie in
de wedstrijd dan Deurne. Tel daar nog
eens bij op dat Horst duidelijk beter

Kom winkelen
en sla uw slag!
Van 19 mei t/m 24 mei
mag iedereen* een draai
aan het rad geven

*bij besteding
vanaf € 75,-

Hierbij zijn leuke prijzen en kortingen te winnen!

Ontvang een kadobon ter waarde
van 10% van het aankoopbedrag!

spelersmateriaal had en het werd al
snel duidelijk dat Horst als winnaar van
het veld zou stappen.
Voor rust bouwde Horst haar
voorsprong uit naar 3-0. In de tweede
helft nam het team even wat gas
terug om er zeker van te zijn dat het

warme weer er niet voor zou zorgen
dat de ploeg te vroeg voor het einde
uitgeblust zou zijn. Toen er met nog 20
minuten te gaan een geruststellende
4-0 op het scorebord stond, zette de
ploeg nog een keer aan om zo met
een 7-1 een mooie uitslag neer te

zetten. Hanneke zelf nam afscheid
met een gescoorde corner en een
velddoelpunt. Vlak voor het einde was
het dan tijd voor Hanneke om onder
applaus afscheid te nemen van het
thuispubliek. Vanaf volgend jaar speelt
zij in een van de lagere teams.

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

F1 America kampioen
Na een spannende eerste helft en een boeiende tweede helft won het F1-team van AVV America zaterdag
10 mei zijn wedstrijd tegen GFC ’33 F3 uit Grubbenvorst. Teun, Jef, Max, Jelle, Gao-Han, Sem, Steijn, Giel en
Lars wonnen met 1-7 onder het waakzaam oog van vele supporters. Hiermee haalden ze het kampioenschap
binnen. De F1 wordt getraind en gecoacht door Jan Hermans. Leiders zijn Jeroen Hoeijmakers en Ellen van
Heijster.
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Tachtig teams

Jeugdvoetbaltoernooi
Meterik
RKSV Meterik organiseert in het weekend van 23, 24 en 25 mei haar jaarlijks jeugdvoetbaltoernooi op sportpark
De Vonckel in Meterik. Het toernooi wordt al sinds 1961 georganiseerd.

SV Oxalis huldigt
kampioenen
Voor de fuserende korfbalverenigingen uit America, Meterik,
Hegelsom en Horst was seizoen 2013-2014 een succesvol jaar. Op
zondag 25 mei worden alle kampioensteams gehuldigd. Er werden
twee kampioenschappen gevierd in de zaal, van de pupillen D1 en
senioren 1, en zes kampioenschappen op het veld, van de pupillen F2,
E3 (spellenkampioen), D1, de junioren A1, de senioren 2 en de
recreanten. Door het behalen van het kampioenschap promoveren de
Senioren 1 naar de overgangsklasse en de junioren A1 naar de
hoofdklasse. De receptie vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur op
sportpark Wienus in Hegelsom. (Foto: de pupillen D1 werden afgelopen
De A-jeugd begint vrijdag 23
mei om 18.00 uur aan het toernooi.
Zaterdag is het de beurt van de D-,
C- en B-teams en zondag komen vanaf

09.00 uur de E-tjes en F-teams aan de
beurt. In totaal 22 verenigingen hebben
zich ingeschreven met tachtig teams.
Dit betekent dat aankomend weekend

zo’n kleine duizend spelers de groene
mat in Meterik betreden.
Kijk voor meer informatie op www.
rksvmeterik.nl/jeugdtoernooi-2014/

Sporting ST dames 1
pakken kampioenschap
Door: Toon Knoops, Sporting ST
De wedstrijd tegen DEV-Arcen Vr1 moest de titel in de 6e klasse brengen voor het eerste damesteam van
Sporting ST. Als gewonnen werd met twee doelpunten verschil, kwamen ze gelijk met VVV ’03 Vr1 maar zouden ze
vanwege een beter doelsaldo toch winnen.

weekend veldkampioenschap)

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen
en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl

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

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

Zoekt u tweedehands
artikelen zoals meubilair,
porselein, glaswerk,
platen en cd’s, boeken,
speelgoed etc. etc.?
Onder grote publieke belangstelling, waaronder ook een afvaardiging
van het team van VVV ’03, begon de
wedstrijd onder leiding van vaste
scheidsrechter Jo Wijnands om 20.00
uur. De dames van Sporting ST maakten
direct duidelijk wat hun doelstelling
was. Binnen enkele minuten stond het
1-0 door een fraai doelpunt van Floor
Thijssen. Deze voorsprong werd

uitgebreid tot 3-0 door doelpunten van
Gitta van Knippenberg en Anke van den
Heuvel.
Er leek geen vuiltje aan de lucht,
maar DEV-Arcen wist vervolgens 3-1
te scoren waardoor de spanning in de
wedstrijd weer even terugkwam. De
dames van Sporting ST leken hiervan
echter niet onder de indruk en wisten
hun voorsprong uit te breiden naar 5-1

door twee goals van Floor Thijssen.
Dat werd ook de eindstand.
Door deze winst waren de dames
dus kampioen en wisten ze de
eindzege in de Sporting ST competitie
binnen te halen. Daarnaast kwam Floor
Thijssen door haar drie doelpunten op
een totaal van 29 doelpunten en wist
ze de nummer één-positie in te nemen
in de topscoorderslijst van dit seizoen.

Kom naar Venrayseweg 38a
in Horst.

Hebt u iets op te ruimen?
Neem contact op met 06 - 41 57 64 15.
Openingstijden maandag-,
dinsdag- en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrienden van Hof te Berkel
v/h Vrienden van Elzenhorst

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl
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Korfbalkampioenen S.V. Lottum
Door: S.V. Lottum
S.V. Lottum is bezig aan een zeer succesvolle tweede helft van het veldseizoen. Na de twed, C2 en F1 zijn opnieuw twee teams van de afdeling korfbal afgelopen week kampioen
geworden. De D2 won woensdag 14 mei met 6-1 van de Merels en omdat zaterdag 17 mei ook nog met 11-1 van Swift gewonnen werd is de D2 ongeslagen kampioen geworden van de
tweede helft veldcompetitie. Op zaterdag 17 mei speelde de A1 van Lottum tegen de Merels A2. Een spannende wedstrijd, omdat er voor beide teams nog een kampioenschap te halen
was. Ondanks een krappe 2-1 ruststand wist S.V. Lottum A1 uiteindelijk toch met duidelijke cijfers te winnen. Het werd 9-2 voor de Lottumse dames waarna het kampioenschap gevierd
kon worden.

Twee kampioenen Sporting ST
Maar liefst twee jeugdteams van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray zijn afgelopen week kampioen geworden. De D1 wist na een finale tegen directe concurrent
SV United/ BVV ‘27 de jongens en meisjes van Sporting St het belangrijke laatste punt in de wacht te slepen. Onder toeziend oog van supporters en het bestuur werd de wedstrijd
afgefloten bij een 1-1 stand. Ook Sporting ST E2 heeft zaterdag 17 mei het voorjaarskampioenschap behaald in haar klasse, door haar laatste wedstrijd met 6-1 te winnen van SV Oostrum
E3. Ook zij werden naar de overwinning gejuicht door de toestroomde toeschouwers. Toen het eindsignaal klonk, zochten Kim, Gijs, Noah, Jaey, Marcel, Kay, Jur en Dilano elkaar al
rennend en juichend op om in een vreugdecirkel hun kampioenschap te vieren.

Tractor

Problemen met
uw kunstgebit?

Chery tractoren van Lozeman Tuinmachines

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

De perfecte tractor voor de semi professionele particulier
die een betaalbare tractor zoekt voor zijn landbewerking.
Met doordraaiende aftakas. Desgewenst uitvoerbaar met
frontlader.
2 WD Watergekoelde 4 takt dieselmotor
25 pk, met doordraaiende aftakas.
compleet voor:

€ 6.990,-

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

4 WD Watergekoelde 4 takt dieselmotor
25 pk, met doordraaiende aftakas.
compleet voor:

ex btw.

€ 7.980,-

ex btw.

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

Heeft u al plannen voor Pinksteren?

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

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

www.restauranthetmaasdal.nl
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Marialof in Tienray
De meimaand is traditioneel Mariamaand. Onder meer in Tienray, de Maria-bedevaartsplaats bij uitstek in de
omgeving, wordt er dan aandacht aan haar besteed. Zo ook op Hemelvaartsdag tijdens het Marialof vanaf 15.00 uur.
Al vanaf 1440 wordt Maria in
Tienray vereerd als Troosteres der
Bedrukten en sinds 1874 ook als Onze
Lieve Vrouw van Lourdes. Tienray

kreeg al in 1877 de eretitel Klein
Lourdes en werd daarmee de officiële
Lourdesplaats van het land.
De viering op 29 mei wordt opge-

luisterd door het Gemengd Koor van
Tienray en voorgegaan door pastoor
Verheggen. De kerk is overdag van
10.00 tot en 18.00 uur geopend.

Preparty Stereo Sunday
Eén van de officiële Stereo Sunday preparties wordt bij café De Lange in Horst georganiseerd op zaterdag 24 mei.
De preparty omvat een voorproefje
van het hardstyle-podium van het gratis festival dat op 5 en 6 juli in Venlo

wordt georganiseerd. De line-up wordt
gevormd door Nerdz, Focuz, Heatzone,
Ben Hardest en Emphasis. De preparty

Het Parochiehuis in Sevenum staat dinsdag 27 mei stil bij Hemelvaartsdag. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
vervaagd. Toch is het wel degelijk
een belangrijke christelijke feestdag.
Na Zijn verschijningen na Zijn dood, is
het moment aangebroken dat Jezus
werkelijk naar de hemel gaat. Het

www.mol-hout.nl

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

dwarz
verwenweekend!!

Nieuw dance event bij
kasteelruïne Horst
Een nieuw festival wordt op zaterdag 30 augustus gepresenteerd bij de kasteelruïne bij de Kasteelse Bossen in
Horst. Bij Funk The System Outdoor kunnen bezoekers in vier verschillende area’s feesten op de klanken van
uiteenlopende artiesten.
vergelijkbaar met eerdere versies van
Funk The System Outdoor, destijds
in Venray, met onder andere optredens van Billy The Kit, Funkerman en
FeestDJRuud.

Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

is de laatste keer dat de apostelen
Hem zien. Tijdens deze bijeenkomst
in het Parochiehuis wordt samen het
evangelie Mattheus 28, 16-20 gelezen
en een beeldmeditatie bekeken.

Funk The System Outdoor

De organisatie stelt dat door het
wegvallen van Alcatraz ruimte ontstond in de regionale festivalagenda.
Funk The System Outdoor vult deze
ruimte in met een dance event,

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

is gratis te bezoeken. De deuren van
de zaal openen om 22.30 uur en het
evenement duurt tot 03.30 uur.

Parochiehuis staat stil bij
Hemelvaartsdag
Hemelvaart is voor de meeste
mensen een extra vrije dag. Mooie
dag om de tuin te doen of een
lang weekend weg. De werkelijke
betekenis is door de jaren heen

HOUTHANDEL

Op twee grote podia komen de
grote namen uit de dancewereld te
staan. Op een kleiner podium krijgt
lokaal talent een plek. Een vierde area
wordt een loungezone.

40%
korting!

koopzondag
12;00 -17:00 uur

De bakker en de smid
In museum De Locht in Melderslo wordt zondagmiddag 25 mei weer brood gebakken in de authentieke
bakoven. Kinderen mogen de bakker helpen en hun eigen broodje kneden, vorm geven en laten bakken.

Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417
Omdat kinderen deel mogen
nemen, ontdekken ze spelenderwijs
hoe brood gemaakt wordt. Wie van het
steviger werk houdt, kan terecht in de
smederij. Naast de vaste expositie is

ook een wisselexpositie te bekijken:
Bij ons thuis aan de muur. Dit is een
expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma’s, vrome afbeeldingen,
kruisbeelden en heilwensen.

Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Captain Gumbo in Cambrinus
De Nederlandse band Captain Gumbo staat zondag 25 mei op het podium van Cambrinus in Horst. Dit optreden
begint om 16.00 uur.
Captain Gumbo heeft in Nederland
op het gebied van cajun en zydeco een
gerenommeerde staat van dienst opgebouwd. Vier podiumpersoonlijkheden
van de Nederlandse Rijndelta spelen
de muziek uit de Mississippidelta die
geassocieerd wordt met broeierige

dansfeesten, moerassen en zelfgestookte whisky. Sinds het verschijnen
van hun debuutcd in 1990 is Captain
Gumbo een gevestigde waarde op vele
podia en toonaangevend op het gebied
van deze swingende muziek.
Hun top 40 hit Allons A Lafayette

leverde de groep optredens in binnenen buitenland op.
Behalve in Europa toerde Captain
Gumbo ook geregeld in Louisiana, de
bakermat van de cajun en zydeco.
De band trad in Louisiana op tijdens
vele festivals.

Modelautoruilbeurs in Sevenum
In recreatiecentrum de Schatberg in Sevenum vindt op zondag 25 mei een modelautoruilbeurs plaats.
De beurs is van 10.00 tot 15.00 uur.
Verzamelaars uit Nederland, België
en Duitsland hebben deze dag op
zo’n 150 meter tafel hun verzameling
uitgestald. Vrachtwagens, personenauto’s, landbouwvoertuigen, maar ook

grondverzetmodellen, brommers en
vliegtuigen worden aangeboden. Vanaf
dit jaar zijn er ook verzamelaars met
modelspoor aanwezig.
Standhouders die miniaturen of

modelspoor materiaal willen aanbieden
kunnen zich aanmelden via
info@modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl
of via 06 51 54 81 29 of
0478 69 23 14.

Wij verkopen al jaren vleespakketten van onze Limousin koeien

U kunt weer
vleespakketten bestellen
opgeven tot 27 mei 2014 - afhalen 6 juni na 17.30 uur

Het vlees wordt in kant-en-klare pakketten gesneden en verpakt.
U kunt kiezen uit vleespakketten van 15 kg, 25 kg of meer.
We slachten altijd in de lente of bij genoeg aanmeldingen op andere data.

Het Franse Limousin
rundvlees behoort tot
de absolute top op
gebied van smaak en
kwaliteit. Je proeft dat
de natuur zijn gang
heeft kunnen gaan.
France Limousin
heeft een hele pure,
uitgebalanceerde
smaak, kortom
een ouderwetse
vleessmaak.

8.25

Een vleespakket bestaat uit:
• Soep m/b schenkel
• Soep/stoofvlees
per kilo
• Runderpoulet
• Braadlappen
• Ribstuk
• Bieflappen Kogelbief
• Sukadelappen
• Biefstuk v/d haas
• Rosbiefstukken
• Gehakt h.o.h.
• Lende/entrecote
• Braadworst h.o.h.
Bestellen/aanmelden tot 27 mei
via e-mail info@limousinkoeien.nl
of via 06-25032913, ook voor vragen.

Familie Verstegen, Grubbenvorsterweg 47, Sevenum
www.limousinkoeien.nl
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Attent voor jong talent

Talentenpodium
kindermarkt Horst

Natuurspeurtocht
IVN De Maasdorpen organiseert een natuurspeurtocht voor kinderen met (groot)ouders op zondag 25 mei.
Tussen 13.30 en 15.00 uur kan gestart geworden bij ’t Zoemhukske in Horst.

De Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Horst organiseren
tijdens de jaarlijkse kindermarkt, dit jaar op zondag 24 augustus, een
open podium. Aanmelden kan vanaf nu.
Volgens de harmonie bevindt zich
in Horst veel jong, creatief talent op
het gebied van zang, dans, muziek,
zowel vocaal als instrumentaal, voordracht en meer. Daarom organiseert
zij een talentenpodium. Tijdens het
open podium kunnen jonge talenten

zich presenteren voor jury en publiek.
Dit jaar gebeurt dit onder het motto
attent voor jong talent. De jury beoordeelt de acts en de winnaar krijgt
een beker. Wie tussen vier en twintig
jaar oud is, kan zich aanmelden via
kindermarkthorst@hotmail.com

Setokids 2 spelen
Raspaardjes
Leden van toneelgezelschap Setokids 2 uit Sevenum spelen op
zaterdag 24 en zondag 25 mei het toneelstuk Raspaardjes in de speelzaal
van basisscholen Krullevaar en Horizon.
Het toneelstuk gaat over een
voorronde van de provinciale Miss
Limburg-verkiezing. De winnaar
mag door naar de Miss Nederlandwedstrijd, maar uiteraard gaat er het
een en ander mis. Veel van de misses
zijn spullen kwijt, er zijn spullen kwijt
gemaakt en daar wordt iemand van

verdacht. Een fotograaf en journalist
houden dit alles goed in de gaten,
maar ook ouders en grootouders van
de missen zijn ongerust.
Het toneelstuk wordt zaterdag
om 20.00 uur gespeeld en zondag om
14.30 uur. Voor meer informatie of
reserveringe, bel 06 81 64 36 31.

De speurtocht voor kinderen in 2013 (Foto: Jack van Wijlick)
Eind mei zijn de bomen weer
uitgelopen in de Kasteelse Bossen in
Horst, ontluiken bloemen uit hun knoppen, vogeltjes leggen eieren en broeden, of voeden hun jonkies al. Vlinders
dartelen rond. IVN De Maasdorpen
organiseert voor kinderen met hun

(groot)ouders een speurtocht door de
Kasteelse Bossen. De tocht start aan het
Zoemhukske in de Kasteelse Bossen en
leidt langs een avontuurlijke route door
het bos. Onderweg krijgen de kinderen
allerhande doe-opdrachten die hen in
contact brengen met de plaatselijke

natuur. Wanneer alle opdrachten zijn
uitgevoerd, wacht bij terugkomst in het
Zoemhukske nog een leuke verrassing.
Deelname aan de tocht is gratis.
Voor meer informatie, neem contact op
met Jac Neessen via 077 366 25 01 of
06 10 54 73 52.

De
hele
maand
juni:
De
Dehele
helemaand
maandjuni:
juni:

Rommelmarkt Gratis
De hele maand juni:
neken
rugscan
neken
rugscan
op zondag 25 mei
neken
rugscan
Gratis
Gratis nek- en rugscan
van 11.00 tot 14.30 uur
Entree E 1,--

analyse
op spierspanningen,
blokkades
en scheefstanden
analyse
spierspanningen,
blokkades
scheefstanden
analyse
opop
spierspanningen,
blokkades
enen
scheefstanden
analyse op spierspanningen, blokkades en scheefstanden

Sportclub UVB, Dijkerheideweg 4, Horst.

Rugof
nekklachten?
Rugof
nekklachten?
Rug-ofof
nekklachten?
Rugnekklachten?
Laat
Laat u
u dan
dan nu
nu gratis
gratis checken!
checken!
Laatuudan
dannu
nugratis
gratischecken!
checken!
Laat

Voor het maken van een afspraak bel: 077-3201919 of mail naar:
Voor
het maken
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een
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bel:
077-3201919
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maken
van
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bel:
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info@vividus-venlo.nl
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maken
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bel:
077-3201919
of of
mail
naar:

info@vividus-venlo.nl
info@vividus-venlo.nl
Locatie:
info@vividus-venlo.nl
Locatie:
Locatie:
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst

Kloosterstraat 19A
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst
Gezondheidscentrum
Grubbenvorst
Kloosterstraat 19A

Kloosterstraat 19A

(Sport-) Chiropractor Chiropractor / Echografist (Kinder-) Chiropractor
SarahChiropractor
Briers
Erik Wolters
Carley
Rose
Chiropractor
/ Echografist (Kinder-)
(Sport-)
Chiropractor
Chiropractor
/ Echografist (Kinder-)
(Sport-)
Chiropractor
SarahChiropractor
Briers
Erik Wolters
Carley
Rose

Chiropractor
Echografist (Kinder-)Sarah
(Sport-) Carley
Chiropractor
Briers
Erik/ Wolters
Rose Chiropractor
Sarah Briers
Erik Wolters
Carley Rose
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Metalavond bij café Babouche
Café Babouche in Horst staat zaterdag 24 mei vanaf 22.00 uur in het teken van een metalavond. Er staan twee lokale bands op het podium:
The Guilt Parade en Born Of Flames.
De spits wordt afgebeten
door Born Of Flames, een nieuwe
deathmetalsensatie uit Tegelen
en Lottum, met leden en ex-leden

van Cliteater, Drowning In Tears en
Martyrium. Ze spelen in de stijl van
onder meer Death en Suffocation.
Daarna neemt het uit Lottum

afkomstige The Guilt Parade het stokje
over.
The Guilt Parade speelt ook harde
metal, denk aan Napalm Death, Slayer

en Hatebreed. The Guilt Parade
geeft op deze avond het publiek
een preview van het album waar ze
momenteel mee bezig is.

Open dag Kunsten
centrum Jerusalem
Kunstencentrum Jerusalem houdt op zondag 25 mei een open dag in
’t Gasthoês in Horst. De open dag is van 13.00 tot 16.00 uur.
Kunstencentrum Jerusalem
verzorgt sinds 2004 in ’t Gasthoês
de muzieklessen en de Kinder
kunstwerkplaats cursus voor leerlingen van onder meer verenigingen uit de gemeente Horst aan de
Maas. Tijdens de open dag krijgen

Een nieuw project van Horster zanger Peter Thijssen krijgt op donderdag
29 mei vorm. Samen met jonge musici uit Horst aan de Maas verzorgt hij
een opreden in muziekcafé De Buun in Horst.
Neil Young, Bon Jovi, Golden Earing en
de Rolling Stones. Na het optreden is
er nog ruimte voor muzikanten die ‘per
ongeluk’ hun instrument in de auto
hebben liggen. De muzikanten die aan
dit project meewerken zijn drummer
Niels Stelder, basgitarist en zanger Joep
Vullings, gitaristen en zangers Brian Bos
en Peter Thijssen en leadzanger Jan van
Rens. Het optreden begint om 21.00 uur.

Oplossing voor uw

huidprobleem

Huidzorg Horst is o.a. gespecialiseerd in het verbeteren van:

acné • couperose • pigment • ongewenste haargroei
oedeem • littekens • rosacea • eczeem

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

Optreden Gadfly
Het idee van Thijssen was om jonge
en oude muzikanten bijeen te brengen
en op zoek te gaan naar een balans. De
groep start ’s ochtends met repeteren
en geeft ’s avonds een optreden. De
gelegenheidsband bestaat uit meerdere
zangers die gedurende het optreden
alleen of samen de zang verzorgen.
Het repertoire bestaat onder andere uit
nummers van The Who, Lynyrd Skynyrd,

 elangstellenden de gelegenheid
b
om onder leiding van het docenten
team alle v oorkomende muziek
instrumenten gratis uit te proberen of
iets moois te maken aan de tafel van
de Kinderkunstwerkplaats. Ook zijn er
optredens van leerlingen.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

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

dames: laarsjes,
schoenen, sandalen
heren: schoenen, sandalen

Couperose en rosacea

Couperose is een veel voorkomend huidprobleem dat veroorzaakt wordt door
verslapping van de wand van met name de haarvaatjes. Rosacea is een meer
chronische aandoening, lijkt op couperose maar gaat gepaard met ontstekingen.
Een van de behandelmethodes is het coaguleren (dichtbranden) van de haarvaatjes.
Naast het coaguleren van de bloedvaatjes is de
Wij plannen altijd eerst
behandeling gericht op het verstevigen van de
een kosteloos en vrijverslapte wanden van de haarvaten waardoor
blijvend intakegesprek
de aandoening langer stabiel blijft.
waarin de wijze van
Beide aandoeningen zijn over het
behandelen volledig
algemeen heel gevoelig o.a. bij
wordt toegelicht.
temperatuurschommelingen, kou en warmte.
Voor meer informatie
Juist door deze haarvaatjes onder controle te
en/of het maken van
krijgen en de kwetsbaarheid van de huid te
een afspraak kunt u
verminderen zullen deze irritaties evenals de
contact opnemen met:
rode verschijning aanzienlijk verminderen.

Berkelstraat 12, Horst
Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419
info@huidzorghorst.nl

www.huidzorghorst.nl www.facebook.com/huidzorghorst

in de tent

€ 59.-

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

alleen koopzondag 25 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

32

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg
vr 23, za 24 en do 29 mei
20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal en kerk

cultuur
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Horst

Borduurcafé
vr 23 mei 14.00 uur
Locatie:
museum de Kantfabriek

Grubbenvorst

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

Kampioensreceptie
eerste elftal
vr 23 mei 19.15-21.00 uur
Organisatie: GFC ‘33
Locatie: Kantine sportpark
D’n Haspel

Hegelsom

40-jarig jubileum

zo 25 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Toneelvoorstelling
Raspaardjes

Organisatie: Lirom
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

Kids&Fun Koopzondag
Signeersessie
Karin Slaughter
za 24 mei 12.30-13.30 uur
Locatie: Bruna

Boekpresentatie en
signeersessie Govert Derix
za 24 mei 14.30 uur
Locatie: Bruna

Openstelling
zo 25 mei 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Sevenum

Boekpresentatie Met Pelerine Rommelmarkt
do 29 mei 09.00-16.00 uur
en Toer van Harry Linskens

Metal night
met The Guilt Parade
za 24 mei 22.00 uur
Locatie: café Babouche

Stereo Sunday
Preparty
za 24 mei 22.30-03.30 uur
Locatie: De Lange

Eerste Heilige Communie
zo 25 mei 09.00 uur
Organisatie:
basisschool De Twister
Locatie: Lambertuskerk

zo 25 mei 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

zo 25 mei 13.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Gasthoês

Modelautoruilbeurs
zo 25 mei 10.00-15.00 uur
Locatie: recreatiecentrum
De Schatberg

Meerlo

Vogelmarkt
Natuurspoortocht
voor kinderen

Voorjaarsmarkt

zo 25 mei 13.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

zo 25 mei 09.30-12.00 uur
Organisatie: vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Optreden Captain Gumbo

Sumoworstelen

zo 26 mei 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

do 29 mei 16.30 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 25 mei 16.00 uur
Locatie: Croes Moeke

wo 28 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Rondom Toon Hermans

di 27 mei 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

zo 25 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: museum De Locht

Heilige Communie

Brood bakken

Meterik

Optreden Gadfly

Kampioensreceptie

Rommelmarkt

6 tegen 6 toernooi

zo 25 mei 18.30-20.00 uur
Organisatie: SV OXalis
Locatie: sportpark Wienus

zo 25 mei 11.00-14.30 uur
Organisatie: sportclub UVB
Locatie: De Witte Hel

Jeugdvoetbaltoernooi

do 29 mei 21.00 uur
Locatie: café De Buun

vr 23 t/m zo 25 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie:
sportpark De Vonckel

Kronenberg
zo 25 mei 09.30 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: sportpark De Heesbergen

Nieu

Optreden
BizzyBizzy

Melderslo

wo 28 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

zo 25 mei 11.00 uur
Organisatie:
basisscholen Doolgaard en
Weisterbeek
Locatie: Lambertuskerk

zo 25 mei 12.00-17.00 uur
Locatie: De Wingerd

Bijeenkomst over
Hemelvaartsdag

Kinderworkshops:
placemats versieren

zo 25 mei 14.00 -17.30 uur
Organisatie:
korfbalvereniging Odos
Locatie: sportpark Wienus

Optreden Green River
do 29 mei 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

do 29 mei 10.30 uur
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Rommelmarkt
do 29 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: clubgebouw Stapvast

Tienray
Marialof

do 29 mei 15.00 uur
Locatie: Troosteres der Bedrukten

w

Spelen en sprookjes
in de Bosaardbei…

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

Voor jong en oud!
Het Aardbeienland…
een dagje helemaal
in andere sferen!

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

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

do 29 mei 09.30 uur
Locatie: start café Ummenthun

Open dag Kunstencentrum
Jerusalem

Eerste Heilige Communie

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

Twintigste Hemelrit

za 24 mei 20.00 uur en
zo 25 mei 14.30 uur
Organisatie: Setokids 2
Locatie: Speelzaal Krullevaar/
Horizon

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

Openingstijden park:
dinsdag t/m zondag
11.00 - 17.00 uur.
Op maandag
gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

  

Erna Seuren
Voor uw complete voetbehandeling

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

Graag maak ik uw voeten
summerproof

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Bemmelstraat 7, Horst, 077 398 81 45, 06 29 41 54 46
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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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Heilige mis

Hegelsom

In het centrum van Sevenum vindt op zondag 25 mei een jaarmarkt plaats. De jaarmarkt is van 12.00 tot
17.00 uur rondom De Wingerd.

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
23 t/m 29 mei 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Smits op keyboard en trombone, gitarist
en trompettist Rob van Dijck, drummer
en zanger Rolf Swüste, gitarist en zanger
Tom van Dijck en saxofonist Wiel Drissen.

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

Venlo

Hazes. BizzyBizzy speelt ook dit keer
weer voortdurend in wisselende bezetting. De basisbezetting bestaat uit basgitarist en zanger Frank van Dijck, Kay

Jaarmarkt Sevenum

Horst (Lambertus)

zaterdag
		

Huisartsenpost

Tijdens het concert presenteert
BizzyBizzy het vernieuwde repertoire. Op
de speellijst staan onder meer n
 ummers
van The Beatles, Bryan Adams en André

09.30

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

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

is het boek met vele illustraties te koop
bij de balie van het museum, diverse
plekken in Horst en via internet.

De band BizzyBizzy geeft zondag 25 mei een lenteconcert bij Croes Moeske in Sevenum. Dit optreden begint om
16.00 uur.

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

klederdracht vormden de basis van
de huidige tentoonstelling Traditie
ontmoet Toekomst. Na de presentatie

09.45

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

Heilige mis

Harry Linskens is als vrijwilliger
werkzaam bij Museum de Kantfabriek.
Zijn expertise en zijn verzameling in

Lenteconcert BizzyBizzy

Grubbenvorst

zondag

De 81-jarige Harry Linskens uit Venray presenteert zondag 25 mei zijn eerste boek ‘Met Pelerine en Toer’ in
museum de Kantfabriek in Horst. Het boek beschrijft de traditionele klederdracht van Noord-Limburgse bewoners in
de periode van 1850 tot 1950.

19.15

Griendtsveen
zondag

Boekpresentatie in De Kantfabriek

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Op de jaarmarkt zijn zo’n tachtig
kramen te vinden. Onder meer hobby-

isten laten hun waar zien en er zijn de
demonstraties van oude ambachten. Er

zijn kinderattracties en er is livemuziek
op het terras van De Wingerd.

Placemats versieren
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen op woensdag 28 mei in museum De Kantfabriek in Horst terecht voor een
creatieve workshop placemat versieren.
Kinderen kunnen onder leiding van
Fonza Billekens een placemat versieren
op de punchmachine.

De workshop is van 14.00 tot
16.00 uur. Opgeven kan tot drie dagen
van tevoren via cursus@museum

dekantfabriek.nl of 077 398 16 50.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!
ACB heeft het afgelopen
jaar veel energie gestoken
in de vernieuwde inrichting
van de technische groothandel,
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat.

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
lagers, v-snaren, kettingen, rondsnaren,
tandriemen, aandrijfriemen, ketting poelies, klembussen,
as-naaf verbindingen ook voor boring met spiebaan,
motoren, wormwielkasten, tandwielkasten, variomatics

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

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

ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

077 354 88 88 (Sensoor)

www.acb-solutions.nl

Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen
Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren

34
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Horster bibliothecaris in jury Gouden Strop

‘Het is het spannendst als je op het
verkeerde been wordt gezet’
De Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende Nederlandstalige boek, wordt uitgereikt op donderdag
29 mei. Marian van Leth, bibliothecaris en directeur van BiblioNu Horst, maakt deel uit van de jury en las in zes
maanden tijd maar liefst 46 thrillers. “Dat was ontzettend leuk, maar ook heel veel werk.”

MOTIVO

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze zes inspirerende
keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550

Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

VEGHEL

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

CORRIDOR 7

T0493 441111

T013 5784444

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Vorig jaar was Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek
op zoek naar een gemotiveerde bibliothecaris om de jury te versterken. Deze
bestond al uit televisiepresentator Jaap
Jongbloed en thrillerrecensenten van Vrij
Nederland, De Elsevier en De Standaard.
“Ik stuurde hen een mailtje en vertelde
dat ik al heel lang in het vak zat en altijd
veel thrillers heb gelezen. Blijkbaar sprak
hen dat aan, want ik mocht meedoen”,
vertelt Marian. Er werden in totaal 92
Nederlandse en Vlaamse spannende
boeken ingestuurd voor de prijs en ieder
jurylid moest daar de helft van lezen.
Marian: “In die tijd was ik dus helemaal
gefocust op thrillers, want ik had geen
tijd om nog andere boeken te lezen. Dat
was wel doorwerken, hoor. Gelukkig heb
ik altijd van thrillers gehouden, dus het
was heel leuk om te doen.”
Maar wat maakt een boek nu een
goede thriller? Marian: “Sommige
spannende boeken hebben nu eenmaal
meer te bieden en zitten wat knapper in
elkaar. Zelf houd ik erg van de intriges
en de spanning in thrillers. Sommige
thrillers hebben een hele goede opbouw
en plot en dan blijf je maar doorlezen.
Bij het jureren heb ik daar ook extra op
gelet. Het leukst is natuurlijk als je de

PRONORM

S I E M AT I C

ontknoping niet aan ziet komen en dat
je op het verkeerde been wordt gezet.
Dat je als je het boek uit hebt, denkt:
´Wat slim!´ Maar het moet ook weer niet
te vergezocht en ingewikkeld worden,
het moet wel te volgen zijn.”
Van de 92 inzendingen werd een
longlist opgesteld van tien boeken.
“Daar waren we het vrij snel over eens.
Daarna moest er een shortlist van vijf
boeken komen en dat ging heel wat
moeilijker”, vertelt de bibliothecaris. “Uit
die laatste vijf boeken hadden we dan
wel weer heel snel één echte winnaar
gekozen. Die wordt 29 mei bekend
gemaakt, tijdens de Avond van het
Spannende Boek.” Na de Avond van het
Spannende Boek, start in juni de Maand
van het Spannende Boek. “Allemaal
om de Nederlandse thrillers te promoten. Die krijgen toch net wat minder
aandacht dan buitenlandse thrillers. Veel
mensen weten niet dat we in Nederland
ook echt goede schrijvers van spannende
boeken hebben. Ik ben bijvoorbeeld nu
een hele goede thriller aan het lezen
van Jacob Vis.” Marian heeft dus na het
lezen van 46 thrillers achter elkaar nog
steeds geen genoeg van de spannende
boeken. “Ik lees gewoon weer verder,
want een thriller verveelt nooit.”

S Y S T E M AT

KOM EN
BEKIJK ONZE
VERNIEUWDE
COLLECTIE

