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Welkom op maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-15.00 uur
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Aspergeoogst losgebarsten
Door het warme weer van de afgelopen dagen
schieten de asperges de grond uit. Afgelopen
dinsdagmorgen bedroeg de aanvoer maar liefst
tweehonderd ton op ZON fruit & vegetables in Venlo.
Zelden kwamen de asperges zo vroeg en zo massaal
uit de grond.

Voor liefhebbers van Nederlandse
asperges een buitenkansje want dat
drukt de prijs. Voor aspergetelers
betekent het voorzomerse weer een
minder mooie start van het seizoen.
Hard werken voor lage prijzen.

Bekendmaking logo en naam Horster Revue

Onthulling schildersdoeken
16 kernen in Horster Mèrthal
Na een grondige renovatie kreeg
de Horster Mèrthal jaren geleden een
eigentijdse uitstraling. Een markant
gebouw in het centrum van Horst.
Stichting de Mèrthal wil die uitstraling
ook binnen in het gebouw uitdragen.
Toon Christiaens werd benaderd om
ook de zestien kernen van Horst aan
de Maas erbij te betrekken. Hij legde
de zestien typische dorpselementen
van de gemeente Horst aan de Maas
vast op schilderijen. De twee bij
twee meter grote doeken worden op
Koninginnedag in de Mèrthal onthuld.

Daarnaast wordt ook de naam en
het logo van de Horster Revue 2012
bekendgemaakt.
Niemand van het bestuur van
Stichting de Mèrthal wil iets kwijt over
het logo en de naam van de Horster
Revue 2012. “Het moet een verrassing
blijven”, zegt voorzitter Jan Nabben.
Schilder Toon Christiaens wil wel kwijt
dat de schilderijen overeenkomen met
de afbeeldingen in de ambtsketen van
de burgemeester. In de ambtsketen
zijn de karakteristieke kenmerken van
de zestien dorpen van Horst aan de

Maas aaneengeschakeld.
Wie nieuwsgierig is geworden is op 30 april welkom van
17.00 tot 19.00 uur in de Mèrthal.
Burgemeester Van Rooij houdt een
toespraak waarna de doeken worden
onthuld. Even later gevolgd door de
bekendmaking van de naam en het
logo van de Horster Revue. De eerste
opvoering van de revue staat geland
voor april of mei volgend jaar. Het seniorenorkest zorgt voor de muzikale
omlijsting tijdens de bijeenkomst in
de Mèrthal.

Het ‘witte goud’ zoals de asperge
ook wel genoemd wordt, heeft nog
maar weinig overeenkomsten met
het goud als edelmetaal. De prijs van
echt goud is door onstabiele, economische factoren omhoog geschoten.

De prijs van asperges daarentegen
heeft na Pasen een flinke veer gelaten.
Verkoopmedewerker Wouter Willems
van de Venlose veiling: “Niet alleen uit
onze regio is het aanbod groot.”
Lees verder op pagina 02
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Aspergeoogst losgebarsten
”Ook Duitsland en Griekenland barsten
van de asperges en die komen ook op
de Europese markt. Er werd zelfs tot vorige week nog door grootwinkelbedrijven geadverteerd met Peruaanse asperges”, zegt Willems. Hij verwacht dat
na 8 mei (Moederdag) al telers stoppen

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?
Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

met steken. Het gaat om aspergetelers
die aan (verwarmde) vervroeging van
het seizoen hebben gedaan. Over de
kwaliteit van de Nederlandse asperges
is Willems tevreden. “Een superkwaliteit. Wel neemt door de warmte de
kans op rozeverkleuring van de asperges toe. Maar dat heeft geen enkele
invloed op de smaak. De asperges
smaken zoals je van de ‘Koningin der
groenten’ mag verwachten, gewoonweg verrukkelijk.”

Twee weken vroeger
Aspergeteler Harrie van Hegelsom
uit Grubbenvorst moet alle zeilen
bijzetten om de stengels uit de grond
te krijgen. “We zitten pas op eind april
en de aspergestengels blijven maar
komen. Je ziet ze bijna de grond uit
komen”, verzucht hij. Volgens Van
Hegelsom hebben de verschillende
vervroegingsmethoden van de aspergeteelt niet geleid tot datgene waarvoor
ze bedoeld waren. Door het warme
weer kwam de aspergeproductie van
verwarmde en met plastic afgedekte
bedden gelijktijdig op gang. “Het
aspergeseizoen is twee weken eerder
op gang gekomen dan in een normaal
jaar”, zegt hij. De Grubbenvorster teler
denkt dat er maar weinig aspergetelers

doorsteken tot Sint Jan op 24 juni. Veel
aspergetelers stoppen volgens hem
direct na het pinksterweekend op 12
en 13 juni. Over de kwaliteit van de
asperges is ook Van Hegelsom tevreden. “Dik, mals en prima van smaak,
alleen de prijzen vallen tegen.”

Aanbod asperges
is groot
De grote hoeveelheid asperges
komt ook voor Nationaal Aspergemuseum De Locht in Melderslo
onverwacht. Het museum organiseert
op zaterdag 30 april een aspergedag.
Normaal gesproken staat de aspergedag voor de opening van het aspergeseizoen in Limburg. Aspergedeskundige
Jos Boots: “Zaterdag staan de koninginnen centraal in ons museum.
De asperge is immers de ‘Koningin
der groente’ zegt hij. Samen met de
Nederlandse aspergekoningin, de
Duitse Spargelprinzessin uit Walbeck
wordt Koninginnedag in het museum
gevierd. Een dag later op zondag 1 mei
brengen de ‘hoogheden’ een bezoek
aan Walbeck waar een aspergeoptocht
plaatsvindt. Daar is ook een afvaardiging van de gemeente Horst aan de
Maas voor uitgenodigd.

Dodenherdenking in
Broekhuizenvorst en
Broekhuizen
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst vindt op 4 mei de jaarlijkse
dodenherdenking plaats. Tijdens deze herdenking worden uit beide
dorpen vijftien oorlogsslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog
hun leven verloren herdacht.
Naast de vijftien slachtoffers uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
worden drie Nederlandse en 54
Britse militairen die in deze twee
dorpen zijn gesneuveld herdacht.
Vooraf aan de herdenking vindt
om 19.30 uur een korte herdenkingsdienst plaats in de kerk Heilige Naam
Jezus in Broekhuizen. De plechtigheden met toespraken, kranslegging
en bloemenhulde volgen na deze
dienst bij het oorlogsmonument
de Feniks op het dorpsplein in

Broekhuizenvorst.
Dit oorlogsmonument stamt uit 1959
en symboliseert onsterfelijkheid en
eeuwige verjonging.
Na de plechtigheden in
Broekhuizenvorst vindt om ongeveer
20.15 uur de kranslegging en bloemenhulde voor de drie gesneuvelde
Nederlandse militairen en de 54
gevallen Britse bevrijders plaats.
Dit gebeurt bij het monument
De Kazematdeur en het monument
St. Joris met de Draak.

Spookhuis in Sevenum
Tijdens de viering van
Koninginnedag op zaterdag 30 april
heeft het Jongerengilde Sevenum een
spookhuis neergezet in het centrum
van Sevenum.
Jongeren tussen de 12 en 17 jaar

zijn vanaf 16.00 uur welkom bij de
oude bieb aan de Mgr. Verstraelenstraat in Sevenum, die omgebouwd
is tot een heus spookhuis, waar
alleen de échte stoere jongens en
meiden naar binnen durven.

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Specialisatie

Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Gé Peeters
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Foto: Great Lengths

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Tomorrows Look 2011 in het teken van verandering
Wil je meer volume in je haar of een echte verlenging
van 100% echt haar dan kies je voor de
kwaliteit en precisie voor fascinerende
veelzijdige looks van “GREAT LENGHTS”.
Ben je nieuwsgierig en heb je interesse maak dan snel een afspraak.

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

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.

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

• Hooikoorts
• Migraine
• Oorsuizing
• Darmproblemen
• Stress
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Circus Horizontali
een geweldig succes
Basisschool De Horizon uit Sevenum hield woensdag 20 april haar jaarlijkse goede doelendag. Na carnaval zijn de
kinderen in de diverse lessen, waaronder gymnastiek en expressie, aan de slag gegaan om een act in te studeren.
Bij alle acts kregen ze twee keer les van een echte artiest en de rest moest onder leiding van de leerkracht worden
ingestudeerd. In een bomvolle Wingerd konden de toeschouwers afgelopen woensdag genieten van Circus Horizontali,
een daverende show met enerverende optredens waaronder clowns, koorddansers, steltlopers, buikdanseressen, wilde
dierenacts, jongleurs, majorettes, showdansers en goochelaars. De uiteindelijke opbrengst van 1.680 euro gaat naar de
Pallumschool in Berinding, Gambia.

Op Koninginnedag
allemaal aan
de rol!
HORST • MAASBREE

Gros sportvissers bang voor runderen

Overleg Lottumse sportvissers
met Limburgs Landschap
Het merendeel van de Lottumse sportvissers is tevreden met het nieuwe wedstrijdparcours aan de Maas.
Het terrein ter hoogte van Houthuizen krijgt langzaam zijn definitieve gestalte. De vissers volgen de ontwikkelingen kritisch. Visclub Willem Barendsz is actief betrokken bij de veranderingen. Alles koek en ei dus, maar dat is niet
helemaal waar. De gesprekken met Limburgs Landschap werpen weliswaar hun vruchten af er is nog geen oplossing
voor de aanwezigheid van de Galloway-runderen.
De vissers beseffen dat de afrastering die Limburgs Landschap heeft
aangebracht niet onrechtmatig is. Het
strookt immers met de aanleg van de
ecologische hoofdstructuur. De visclub
heeft in een brief aan de plaatselijke
politiek gevraagd hoe zij tegen een vrije
doorgang naar de Maasoever aankijkt.
Tot nu toe is daar geen antwoord op
gekomen. De visclub hoopt op politieke
steun die een vrij bereikbare visplek
aan de Maas mogelijk moet maken.
De voorzitter van de hengelsportvereniging geeft daarbij aan geconfronteerd te worden met voortschrijdend
inzicht. De visspullen door de poortjes
naar de Maasoever vervoeren valt mee.
Eerder gaf de visclub aan dat deze

poorten niet ver genoeg open konden.
Deze zijn inmiddels naar tevredenheid
aangepast. Tevens werd door Limburgs
Landschap fijn grind in de doorgangen gestort. Op die manier werd een
soepele doorgang naar de visplekken
gecreëerd.
Het enige onoverkomelijke
probleem is volgens de visclub de
aanwezigheid van Galloway-runderen.
“Het is ons nog steeds niet duidelijk of
we hiervan gevrijwaard worden. Meer
dan de helft van onze seniorleden ziet
vissen met de runderen in de buurt
niet zitten. Van onze jeugdleden durft
vrijwel niemand bij de runderen in het
weiland te komen. Dat is jammer want
ook dit jaar is het aantal jeugdleden

groeiende”, aldus de voorzitter van de
Lottumse visclub.
Hoe dit probleem opgelost kan
worden weet niemand van de visclub.
“Maar ook daar komen we wel uit. De
wil vanuit Limburgs Landschap is er om
constructief met ons mee te denken.
Samen naar een oplossing zoeken
levert uiteindelijk alleen maar winnaars
op”, besluit de voorzitter het gesprek.

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.

VENRAY - HORST
ZELFS DE VOLGENDE GENERATIE
KOMT BIJ ONS LESSEN!

Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

zoekt een

COUPEUSE

[15 uur per week]

Ben jij handig met een naaimachine en
wil je graag met de nieuwste mode werken?
Schrijf of mail naar: Atelier Helga Verheijen, De Braak 10
5963 BA Hegelsom, 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief), Stress, RSI,
Vermoeidheid, Hoofdpijn/Migraine, Ischias
Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen
Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Munckhof verzorgt pendelvervoer
tijdens Koninginnedag in Weert en Thorn
Taxi- en touringcarbedrijf Munckhof uit Horst verzorgt tijdens Koninginnedag in Weert en Thorn aanstaande
zaterdag het pendelvervoer van de parkeerplaatsen naar de centra. Het betreft circa 20.000 bezoekers die met 35
bussen vervoerd worden gedurende de dag. Daarnaast verzorgt Munckhof met zeven extra voertuigen het vervoer
van alle media tussen beide plaatsen.
Het verzorgen van deze opdracht is
een goed voorbeeld van de ontwikkeling die Munckhof doorgemaakt heeft.
Eric van den Munckhof, directeur van
de touringcardivisie van Munckhof
licht toe: “De afgelopen jaren zijn we
ons steeds meer gaan specialiseren op
het regisseren en uitvoeren van groot-

schalige vervoersprojecten bij evenementen. Zo hebben we vorig jaar
bijvoorbeeld al dergelijke opdrachten
uitgevoerd bij het OLS in Grubbenvorst
en het evenement TechTop4U in het
Mecc in Maastricht. Ook zullen we
tijdens de Floriade volgend jaar dagelijks vergelijkbare aantallen bezoekers

vervoeren. Het verzorgen van deze
opdracht met Koninginnedag is ons
daardoor op het lijf geschreven.”
Naast het verzorgen van het
vervoer werkt Munckhof ook actief
mee aan het steunen van initiatieven
die rondom Koninginnedag ontplooid
worden in de regio. Zo hebben zestien

Geboren 19 april 2011

Ireen

Lisa Bos
Dochter van
Ralph Bos en
Marjolein Breikers
Dr. van de Meerendonkstraat 37
5961 HX Horst

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550

Kom jij ook poemelen?

Fresh Park Venlo, Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat
van modern tot klassiek en lifestyle,
comfortmeubelen en een ruime keuze
aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen
zonweringen vinyl, vloerbedekking
pvc vloeren, laminaat, houten vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief meten,
vakkundig hangen en leggen.
Ook hebbenwij sfeervolle staan- en
hanglampen, betaalbare woonaccessoires en hebbedingetjes voor
Moederdag.
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277.

www.vanhoutenjanssen.nl

Dani

Gertruda Elisabeth
19 april 2011
Dochter en zusje van:
Twan, Wendy en Noé v.d. Rijdt
Heijnenstraat 9
5963 NK Hegelsom

Macho

(Ploemie)
* 16-03-1996
† 23-04-2011

www.kdvpoemelke.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

www.rmpgrafmonumenten.nl

uur

Vermoeide benen? Lang staan of veel
zitten? Probeer eens een verkwikkende
beenmassage. May Proosten
077 398 61 14 of www.hetstiltehuis.nl

Tijdens deze gezellige open dagen
verloten wij een fraaie oranje getinte
OMA – FIETS. (vraag naar de voorwaarden)

Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

1 mei OPEN DAG 10.00 uur tot 17.00

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Wens, wonder, werkelijkheid!

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens

goed onder de aandacht brengen
en wat is er dan mooier om samen
jongerenkunst te maken die via de
touringcar door duizenden mensen te
zien is?” Aldus Sergio van Santvoort
Vorst, directeur van Stichting Catharijn.
Hij vervolgt: “In het Bibliocenter in
Weert is al een foto-expositie te zien
van hoe de ontwerpen tot stand zijn
gekomen en tijdens de Koninginnedag
zelf zullen we ook naast de route
aanwezig zijn met een demonstratie
voor de Koninklijke familie.”

A.s. Zaterdag 30 april en
Zondag 1 mei

hebben wij
Koninginnenweekend – show.

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

jongeren van Stichting Catharijn uit
Wessem grafitti-ontwerpen gemaakt
rondom het thema Koninginnedag.
Deze ontwerpen werden afgelopen
woensdag met hulp van de jongeren op een touringcar van Munckhof
geplakt.
“Ons doel is om de creativiteit van
jeugd te stimuleren. Dat doen we met
heel veel uiteenlopende projecten.
Het ontwerpen van deze grafittitekeningen is hier een voorbeeld
van. Natuurlijk willen we ons project

Maatje van Gino Douven

Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Te koop nieuwe finse kota’s diverse
maten 4,5 tot 252 met gril of sauna,
voor vele doeleinden te gebruiken.
Kijk eens op onze site www.finlandhouse.nl of bel voor een afspraak
077 387 09 49.
Grandioze opruiming bij Terugblik!
Duizenden boeken
nu voor rommelmarktprijzen!
www.terugblikhorst
Gezocht: interieurverzorgster voor
bedrijf in Horst. Circa 2 x 2,5 uur per
week. Brieven onder nummer 300.
Te koop: stevige wit linnen tuinparasol
2,20 x 1,25 plus standaard €20,mail:hajer@hetnet.nl tel 077 397 14 26.

Moederdag: Verras je moeder met een
cadeaubon voor een ontspannende
voet of rug massage. Bonnen vanaf 25
euro. May Proosten 077 398 61 14 of
www.hetstiltehuis.nl
Te huur opslagruimte ± 300 m2.
Tel. 077 398 34 53.
Ik ben op vrijdag 22 april mijn zilveren
ketting met hartje verloren tussen het
Dendron college en Sevenum.
In het hartje zit as van mijn overleden
vader. Heeft iemand mijn kettinkje
gevonden, graag bellen 0612 64 43 31.
Dit is heel belangrijk voor mij.
Nika Martens
AANBIEDING!! HOSTA’S 30% KORTING!
(alleen eigen voorraad)
Hortensia’s 130 srt. Buxus € 0,50,
laurier, Coniferen, taxus, div. heesters,
clematis. Bodembedekkers v.a € 0,85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Open: Zaterdag 9.30-16.30 u.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
TUINROZEN te koop. In pot, kunnen
direct geplant. Grootbloemig trosrozen
klimrozen miniatuur etc. Vanaf euro
2,50 p/st. ZELFBEDIENING Dagelijks
van 10.00 tot 17.30 uur. Veenweg 5 A
America
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Een kritische kijk op
Hof te Berkel
De plannen voor een nieuw woonzorgconcept in het centrum van Horst liggen op tafel: Hof te Berkel. Om vanuit
gebruikers en omwonenden nog eens goed naar de plannen te kijken is een klankbordgroep ingesteld.
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Bennie Oolthuis en Arie Stas op de plek waar vanaf
volgend jaar Hof te Berkel wordt gerealiseerd.
Volgens de oud-wethouder kleefde
aan het plan voor Hof te Berkel aanvankelijk het beeld dat er een soort
ouderenghetto zou ontstaan. “Dat is
juist niet de bedoeling. Het moet een
woonwijk voor iedereen worden. In de
gemeenteraad ging de knop om toen
we op excursie gingen naar soortgelijke projecten in Utrecht en Aalten. Toen
werd het voor de raadsleden duidelijk
dat het een woonbuurt moet worden
met huizen en appartementen voor
iedereen.”
Namens de buurt zit oud-gemeentesecretaris Bennie Oolthuis in
Begin 2011 is een klankbordgroep de klankbordgroep voor Hof te Berkel.
Volgens hem is het de bedoeling dat
ingesteld die de partners in het plan,
de klankbordgroep nog voor de zomergemeente Horst aan de Maas, De
Zorggroep en CRA Vastgoed, van advies vakantie met een advies komt over
moeten voorzien. De groep bestaat uit het zorgconcept dat wordt gehanteerd,
de ruimtelijke indeling van de wijk en
veertien personen die over enkele jaren als bewoner, zorgbehoevende, ou- de gebouwen die er worden gerealiseerd.
dere of omwonende te maken krijgen
“De hoofdlijnen van de plannen
met Hof te Berkel. Voorzitter is oudwethouder van de gemeente Horst en blijven overeind”, vertelt Oolthuis.
“Maar we kijken vanuit de belevingslater Horst aan de Maas, Arie Stas. Hij
wereld van bijvoorbeeld een bewoner
stond enkele jaren geleden zelf aan
van Elzenhorst naar het zorgconcept.
de wieg van het nieuwe plan voor
Waarschijnlijk gaan we in dat kader
het gebied. Samen met De Zorggroep
vragen om een soort proefopstelling
ging hij op bezoek bij al gerealiseerde
van een appartement en kijken we
nieuwe zorgconcepten elders in het
of dat geschikt is voor de doelgroep”,
land en raakte ervan overtuigd dat er
aldus Oolthuis.
in Horst iets moest gebeuren. Stas:
“We wilden in Horst aan de Maas
vooruit met de zorg en meegaan met
nieuwe ontwikkelingen. De zorg zoals
die nu wordt geboden, past niet meer
in deze tijd. In verpleeghuis Elzenhorst
“Zo zijn we op bezoek geweest bij
wonen mensen in een oud ziekenhuis, woonzorgcomplex Bösdael in Reuver”,
dat zie je nog steeds. Mensen liggen
vult Arie Stas hem aan. “Bij het bekijmet tweeën op een zaal, de bedden
ken van de woningen daar kwamen
gescheiden door alleen een gordijn.
leden van de klankbordgroep met
Dat willen we niet meer. Mensen moe- opmerkingen als ’hoe kunnen ze dat
ten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen nou zo maken, daar kan ik als invalide
wonen, waarbij de zorg er omheen zo
in een rolstoel toch nooit bij.’ Dat was
goed mogelijk is geregeld.”
een echte eyeopener.”
Onlangs werd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst het startsein gegeven voor de
ontwikkeling van Hof te Berkel. Onder
andere verpleeghuis Elzenhorst en de
flat de Hoge Horst maken plaats voor
een nieuwe wijk waar ouderen zoveel
mogelijk zelfstandig kunnen wonen
en waar alle benodigde zorg binnen
handbereik is. Daarnaast komen er
appartementen en vrije bouwkavels
voor bijvoorbeeld gezinnen of alleenstaanden.

Geen ouderenghetto

Hoe kunnen ze dat
nou zo maken?

De bewoners kijken volgens
Oolthuis met een hele andere bril naar
Hof te Berkel. “De buurt is best geïnteresseerd in het zorgconcept maar
kijkt vooral naar hoe de wijk er straks
uit komt te zien. Er komt een groot
gebouwencomplex waarin mensen
komen die directe zorg nodig hebben.
Daarbij komen vragen op als ’wat krijg
ik straks voor mijn neus, hoe hoog
wordt het en hoe komt de infrastructuur eruit te zien?’ Daarom hebben we
een extra bijeenkomst met de buurtbewoners belegd om hen de plannen
voor te leggen. De belangstelling was
groot en men kijkt over het algemeen
positief tegen de ontwerpen aan.”

Advies over
Berkele Heem
Vanwege het afhaken van Wonen
Limburg blijven de Kuiperpleinflat en
Berkele Heem bestaan. Toch schroomt
de klankbordgroep niet om ook over
de bestemming van die gebouwen een
advies uit te brengen. Arie Stas: “De
Zorggroep is bang dat in Berkele Heem
straks een leegloop zal plaatsvinden en
wil waarschijnlijk administratieve functies gaan onderbrengen in het pand.
Ons advies is om de partners te vragen
om nog eens goed te kijken of ze het
pand niet op een andere manier kunnen exploiteren. Bijvoorbeeld door de
kleine appartementen van nu samen te
voegen tot grotere.”
De eerste sloopwerkzaamheden
voor Hof te Berkel zullen nog dit jaar
van start gaan. Volgend jaar moet
worden begonnen met de nieuwbouw
en eind 2013 moet het woongebouw
van De Zorggroep klaar zijn. Dan zullen de bewoners van verpleeghuis
Elzenhorst verhuizen naar hun nieuwe
onderkomen.

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS
Voor vakkundig tegelwerk!
Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

AL 30 JAAR!

SQUASHBAAN
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

M67A68
ST- O
Tel. 077
398
ATJ
T RO
www.trostomaatje-horst.nl
E
T
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donderdag vrijdag zaterdag
★ Kermisvlaai
van e 11,75 voor e 10,50
★ Oranje tompoucen
4+1 GRATIS
maandag dinsdag
woensdag
★ Het Beste brood
van e 2,30 voor

e 2,10

★ Witte puntbroodjes
8+2 GRATIS

Boek jeugdige onderduikers in Noord-Limburg

‘Alsof het ons
eigen kind was’
Meer dan honderd Joodse kinderen vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak bij gastgezinnen in
Noord-Limburg. Onder hen Fred Roodenburg, die als kind in 1943 werd opgenomen bij onderwijzersfamilie Clevis
in Broekhuizenvorst. Over de gezinnen en de onderduikers schreef de in Amsterdam geboren Roodenburg een boek
met als titel: ‘Alsof het ons eigen kind was’.

PERKPLANTEN
•

Klimplanten

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

Dit jaar wederom vele nieuwe soorten.
Compleet opgemaakte baskets, hangpotten.
Manden en potgrond: 25-50-80 liter.
Verder vele soorten op stam. 20 Soorten tuinkruiden, aardbeien.
Oostenrijkse hanggeraniums 6 voor € 5,00

Koninginnedag geopend
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077-3982922/06-54306964

Fred Roodenburg (voorste rij, derde van links)
schreef een boek over onderduikers in Noord-Limburg.
De schrijver is nu 74 jaar oud. Zijn
boek gaat niet primair over het verzet.
Roodenburg wil de pleegouders eren
zodat ze niet vergeten worden. “Ik
ben dankbaar dat ik dit uitgebreide
werkstuk, een boek van 1.320 bladzijden, gedrukt in twee delen, heb
volbracht. Hierdoor kan altijd iedereen
zien wie die mensen waren die het
toen voor hun medemensen hebben
opgenomen. Zij gaven daarmee ook
een uitstekend voorbeeld voor de
huidige generatie”, zegt de schrijver.
Roodenburg was bijna 7 jaar, toen
hij via Hanna van de Voort uit
Tienray in november 1943 bij Clevis
in Broekhuizenvorst werd ondergebracht. Zijn naam als onderduiker was
Freddie van den Burg. De jonge onderduiker bleef nog tot bijna een jaar
na de bevrijding van Noord-Limburg
in Broekhuizenvorst. Daarna werd hij
in Amsterdam opgenomen door een
oom en tante. De ouders van Fred zijn
in de oorlog omgekomen.

Ik begreep dat ik
moest gehoorzamen
De jonge onderduiker moest zich
tijdens de oorlog vaak verstoppen.
In eerste instantie was het manneke
zich niet bewust van het gevaar. “Ik
kroop dan onder een bed, achter een
schot dat ik zelf van binnenuit moest
dichtdoen en waar het aardedonker
was. Ook werd ik enkele keren in
maïsvelden verstopt. Ik was mij er
toen niet van bewust hoe groot het
gevaar echt was, maar ik voelde wel

een zekere spanning. Ik deed wat me
werd opgedragen en verstopte mezelf
of ik werd verstopt. De noodzaak om
te gehoorzamen, begreep ik wel”, zegt
Roodenburg.

Vitaminepilletjes in
een koffertje
In Tienray en omgeving waren
veel gezinnen die Joodse kinderen
en volwassenen onderdak boden
tegen de bezetters. Zo ook Jeu en
Han Janssen-Wijnhoven uit Meerlo.
Hun gezin bestond destijds uit zeven
kinderen, drie jongens en vier meisjes.
Van het gezin leven alleen dochters
Stien en Mien nog. Omdat Mien in de
oorlogsjaren in Lottum verbleef, weet
alleen Stien zich nog enkele dingen
te herinneren. “Wij woonden in een
huisje aan de Veestraat en kregen regelmatig vakantiegangers op bezoek.
Op een avond stond David Hijmans
met klompen in de keuken. David
was van Joodse afkomst en kreeg de
’duiknaam’ Frans Hijnsma. Hij had
een koffertje bij zich met vitaminepilletjes. Soms snoepten wij daar ook
van en dat vond Frans niet leuk. Hij
deed dan zijn beklag bij tante Han,
mijn moeder”, zegt Stien. De Meerlose
heeft nooit echt geweten dat Frans
een Joods onderduikertje was. Er kwamen immers vaker kinderen logeren
in huize Janssen. Frans paste prima
bij de drie broers van Stien omdat die
ook zwart golvend haar hadden. Frans
draaide gewoon binnen het gezin
mee. Hij ging mee naar school en naar

de kerk. “Frans ging nooit ter communie, maar dat hoefde hij volgens
mijn moeder ook niet omdat hij bij
ons op vakantie was”, herinnert Stien
zich. Bij het gezin Janssen kwamen in
de oorlog ook veel mensen schuilen
tijdens bombardementen. Voor het
huis had vader Janssen met enkele
buren en geëvacueerde mensen drie
schuilkelders uitgegraven. In één kelder konden vijftien mensen schuilen.
Voor vader en moeder Janssen was
het bieden van onderdak aan anderen
de gewoonste zaak van de wereld.
Er werd nooit gesproken over hun
actieve rol om onderduikers op te
nemen in het gezin. Ook na de oorlog
werd daarover niet gesproken. David
Hijmans is op 23 december 1990
overleden.

Het waren
‘vakantiegangers’
Het is slechts een van de vele
verhalen die in het boek van Fred
Roodenburg beschreven staan. Op
zaterdag 7 en zondag 8 mei worden
de bestelde en betaalde boeken tussen 12.00 en 18.00 uur uitgereikt in
De Zonnehof in Tienray. Ook zal dan
de ongeveer dertig minuten durende
documentaire ‘Mijn naam is Max’
worden getoond.
Een documentaire die over hetzelfde
onderwerp gaat en waaraan Marijn
Poels heeft meegewerkt.
Het boek is vanaf juni ook in de boekhandel te koop voor 75 euro per twee
delen.
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Pasen was zonnig, warm en kurkdroog

Als een regendans helpt ga ik nu dansen
Het zonnige en warme weer viel dit jaar in de Goede Week. Zonaanbidders kwamen aan hun trekken en de eerste durfals namen een duik in het water nabij Kasteelpark Ter Horst in Horst.
Waar veel mensen genoten van het zonnige en warme paasweekend, zijn boeren en tuinders aan het beregenen geslagen. De gewassen op de velden kunnen wel wat water gebruiken. Ook de
bossen en natuurgebieden smachten naar regen. De brandweer heeft code rood afgekondigd. In natuurgebieden geldt een verbod op elke vorm van open vuur. Er wordt extra gesurveilleerd vanaf
de grond en vanuit de lucht.
De regiobrandweer LimburgNoord hoefde tijdens de paasdagen in
Horst aan de Maas niet uit te rukken om natuurbranden te bestrijden.
Brandweerman Hans Sillekens was
Officier Van Dienst (OVD) tijdens de
paasdagen. Hij is blij dat zich geen
branden ten gevolge van de droogte
hebben voorgedaan in de regio Horst
en Venray. “Verreweg de meeste
mensen waren door de diverse media
al op de hoogte gebracht van de
droogte in bos- en natuurgebieden.
Mensen lezen de krant, kijken tv of
volgen het nieuws. De beelden van de
branden in bosgebied De Meinweg, de
Belgische Hoge Venen en natuurgebied
Fochteloërveen in Drenthe blijven hangen. Men vraagt zich dan al gauw af
hoe het in onze regio met de droogte
gesteld is”, aldus Sillekens.

warmte en een stevige oostenwind
verwacht. We blijven daarom extra
waakzaam en voeren de surveillances
op in de bosgebieden. Niet alleen vanaf
de grond maar ook vanuit de lucht, samen met Staatsbosbeheer. De huidige
droogte en het gevaar voor bosbranden
is nog niet voorbij. Als een regendans
zou helpen de droogte te verdrijven,
ben ik nu nog bereid een dansje te
wagen”, aldus de brandweerman.

Wel warm maar
geen record

Maar niet alleen de natuurgebieden
hebben te lijden onder de droogte.
Ook agrariërs en tuinders snakken naar
hemelwater want de pas ingezaaide
gronden hebben vocht nodig. Willen
planten groeien dan is vocht en warmte
nodig. De warmte is er wel, nu de regen
nog. Een tuinder in Tienray denkt dat de
huidige droogte en het warme weer ook
verderop in het seizoen tot problemen kan leiden. “We krijgen voor dit
Hoefde de brandweer afgelopen
weekend niet uit te rukken voor natuur- vroege zomerweer beslist de rekening
gepresenteerd.” De tuinder is bang dat,
branden, het brandgevaar is nog niet
als reactie op het huidige weertype,
geweken. Alleen langdurige perioden
de oogstmaanden juli en augustus nat
met regen kunnen aan de heersende
en koel worden. “Nu blijven we met
droogte een einde maken. “De regen
de regenhaspels van het ene naar het
die wordt voorspeld is slechts een
andere perceel leuren. Je zult zien dat
druppel op een gloeiende plaat. Vanaf
wanneer we moeten oogsten, de velden
Koninginnedag wordt opnieuw zon,

Droogte blijft
aanhouden

Zonnebaden in en rond de vijver bij het Parkhotel
te nat zijn. Wat we nu aan regen tekort
komen, wordt door de natuur wel weer
aangevuld. Maar of we dat water dan
kunnen gebruiken is maar de vraag”, aldus de Tienraynaar. Even later hervat hij
zijn werkzaamheden weer op het land.
Een dikke stofwolk achterlatend, wordt
hij aan ieders zicht onttrokken.
Maar niet iedereen zit te wachten
op regen. Zij die vakantie hadden,
genoten met volle teugen van de
zon en warmte. Voor het gevoel was
het zomers terwijl de kalender eind
april aangeeft. Maar tot een absoluut
warmterecord is het niet gekomen.

HEINEKEN EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Volgens weerman Thijs Zeelen waren de
afgelopen paasdagen warm, maar werd
het geen record. Op eerste paasdag
was het dit jaar zomers warm met
middagtemperaturen tot 26 graden.
Pasen 1949 behoudt het warmterecord met destijds op beide paasdagen
(17 en 18 april) maxima van 28 tot
30 graden. Afgelopen weekend werd
het op tweede paasdag net geen 25
graden. Twee warme paasdagen met
temperaturen van meer dan 20 graden
zijn echter zeldzaam. Dat was tot dit
jaar voor het laatst in 1952 het geval
laat Zeelen weten. Wat ons de komende

weken voor weer te wachten staat is
koffiedik kijken. Het KNMI in de Bilt
verwacht voorlopig geen grote neerslaghoeveelheden. Wel enkele stevige
regen- of onweersbuien maar die
maken nog geen einde aan de huidige
droogte. Daarvoor moet het een aantal
dagen achter elkaar langdurig regenen.
Hoe het weer ook uitpakt, er zijn altijd
wel mensen die er een mening over
hebben. Dat kan ook niet anders want
er is niks zo veranderlijk dan het weer,
nietwaar?
Met medewerking van Thijs Zeelen,
Meteo Limburg.

1990 | 2011

ZATERDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG OPEN VAN 9.00 UUR - 17.00 UUR.
MAANDAG GESLOTEN I.V.M. KERMIS.

Wijnhuis van de maand: Angove Zuid Australië

S L I J T E R I J Een tophuis met gerenommeerde wijnen.

WEIJS
DRANKENHANDEL

De witte gemaakt van de Chardonnay heeft enkele maanden
houtlagering ondergaan, wat hem heel bijzonder maakt.
Bij rood;; de keuze tussen de krachtige Shiraz en volle Merlot.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Leuke
tunieks
Nu 10%
korting
op alle
damesjassen

12.00-17.00 uur
30 april zijn wij open van
t zijn wij open
Tijdens de kermis in Hors

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

Act

ieprijs:

er ﬂes
€ 7,49 p 39,99
€
Doosprijs

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl
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Floriadetuin op Duitse Bundesgartenschau
De Bundesgartenschau (BuGa) in Koblenz heeft afgelopen weekend haar poorten geopend en trok in twee
dagen tijd maar liefst 60.000 bezoekers. Ook de Floriade is met een eigen tuin op de BuGa vertegenwoordigd.

De Floriadetuin heeft een
oppervlakte van 52 m2 en heeft de
vorm van een kijkdoos, gebouwd van
berkenstammen. Verschillende gaten
in de kijkdoos geven de bezoekers een
blik op de tuin. Centraal in de tuin
staat een paar vier meter hoge,
verlichte rubberen laarzen. Deze
laarzen zijn een werk van de gerespecteerd kunstenaar Pii en symboliseren
de regio Noord-Limburg, een regio die
wordt gedomineerd door land- en

Laat uw weiland

GRATIS
injecteren/
bemesten!

Bel: 06 181 164 80

tuinbouw. De tuin is beplant met
struiken, grassen en verschillende
soorten bloemen. De laarzen zijn
vanaf 5 april 2012 ook op de Floriade
te bezichtigen.
Rondom de tuin is een zintuigentocht uitgezet. Bezoekers kunnen
vragen beantwoorden over wat zij
proeven, voelen, ruiken, horen en zien
aan bepaalde elementen die in de kijkdooswand zijn verwerkt. Deelnemers
aan de tocht maken onder meer kans

op een reis naar de Floriade.
De samenwerking tussen de
Bundesgartenschau Koblenz en
Floriade 2012 loopt inmiddels al een
jaar. Beide evenementen ondersteunen
elkaar in met name marketing en communicatie. „Met onze Duitse collega’s
van de Bundesgartenschau werken
we nauw en goed samen“ vertelt
Paul Beck, algemeen directeur van
Floriade 2012. „Wij zijn blij om deel uit
te mogen maken van deze prachtige
Bundesgartenschau. Zo kunnen we de
bezoekers met deze bijzondere tuin
alvast een klein voorproefje geven op
de Floriade die over een jaar van start
gaat.”
Een Bundesgartenschau is een
internationale tuinbouwtentoonstelling die om het jaar plaatsvindt in
Duitsland: in 2009 kwamen er bijna 2
miljoen bezoekers op af.
Koblenz is gelegen in de deelstaat Rijnland-Palts en is mede door
haar ligging aan de monding van de
Rijn in de Moesel een toeristische
trekpleister. Over het water is tijdens
de BuGa een kabelbaan geplaatst.
De Floriade hoopt veel Duitse bezoekers te trekken. Daarom is er met de
Bundesgartenschau een samenwerking
aangegaan.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Attractiepark
Toverland 10 jaar
Attractiepark Toverland werkt aan een grote restyling, die onder
andere flinke veranderingen van de eerste hal, het Land van Toos,
betreft. De hal zal omgetoverd worden in een magisch mooie
Toverwereld. In 2011 viert Toverland haar 10-jarig jubileum op 3 en
4 juni onder de naam ’10 Magic Moments’.
De nieuwe entreehal brengt de
bezoeker in een nieuwe magische
oosterse wereld met de vertrouwde
Toverland attracties. De gehele entreehal krijgt een opknapbeurt en ook
het Restaurant met de Kroon wordt
aangepakt.
Bezoekers zullen Toverland voortaan verlaten door de nieuwe winkel
van het park. Deze zal gelegen
zijn op de plek van het voormalige
theater.
De eerste verbouwingen zullen
naar verwachting voor de verjaardag
in juni voltooid zijn. In de tweede

helft van dit jaar zal er gestart worden met de overige verbouwingen
van het Land van Toos, genaamd
‘Magistraat’.
Naast deze verbouwingen is
Toverland druk in de weer met een
rebranding die invloed zal hebben op
alle communicatie van Toverland. Het
nieuwe logo en de vernieuwde Toos
zijn reeds gepresenteerd via
de Twitter-account van Toverland,
www.twitter.com/toverland.
De huisstijl wordt volledig geupgrade, ook wordt binnenkort een
nieuwe website gelanceerd.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
per stuk
geranium kar actie € 0,79
vanaf week 18

grote en kleine pal
men,
eigen import lage
prijzen
alle soorten groenteplanten,
fruitbomen en struiken
alle tuinplanten, vaste planten enz. lage prijzen

eigen kweek in Italië,
groothandel voor de particulier
grote fruitbomen in pot € 16,75

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl
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Kinderen overstemmen
luchtalarm
Op maandag 6 juni om 12 uur precies, als de sirenes ons op deze eerste maandag van de maand alert houden
voor rampen, klinkt uit duizenden kinderkelen op schoolpleinen in de hele provincie het Overstemlied.
Initiatiefnemer Chris Kuijpers roept alle kinderen en basisscholen op om die dag mee te doen. Het is een ludieke
manier om het belang van kinderzang aan te geven.
Kuijpers, tevens bestuurslid bij de
Limburgse Koorschool Cantarella:
“Het gaat niet alleen om mooie
stemmetjes. Kinderen leren heel veel
van zingen. Als je ziet wat er met ze
gebeurt; die hele sociale interactie van
samen bezig zijn, lol hebben, luisteren, discipline en concentratie. Het is
teamsport, maar anders dan bij voetbal
ben je constant aan de bal. Bovendien
is wetenschappelijk aangetoond dat
muziek je slim maakt. En muziek begint met zingen. De stem is het eerste
muziekinstrument van een mens. Je
voelt de muziek met je hele lijf.”
Velen denken er zo over. En dat
maakt dat dit evenement - zonder dat

er enig subsidiegeld aan te pas komt
- de steun krijgt uit allerlei hoeken.
Tren van Enckevort (accordeonist bij
Rowwen Hèze) zegde zijn medewerking toe voor de begeleidingsmuziek.
Provincieambtenaren legden contact
met CultuurPAD, dat cultuureducatie op
scholen ondersteunt. Componist Toine
Sporken en tekstschrijver Han Noot
boden zich spontaan aan. Studenten
van het conservatorium en van de opleiding communicatie&multimedia van
de hogeschool Zuyd zijn enthousiast
bezig om instructiefilms te maken. Het
Huis voor de Kunsten Limburg helpt en
denkt mee.
En de scholen? Hun eerste reacties

op het idee zijn enthousiast. Ook
omdat met een kleine inspanning
een groot signaal wordt afgegeven.
Het gaat maar om een paar minuten
zingen, maar dan wel door heel veel
kinderen. Meedoen aan Overstem is
eenvoudig.
Via www.overstem.nl kunnen
scholen zich aanmelden en kan het
Overstem-lied worden geoefend.
Filmpjes die op 6 juni worden opgenomen en op YouTube worden gezet,
worden verwerkt tot één compilatie.
Deze Overstem-film zal worden gepresenteerd op het kinderkoorfestival
Eigenwijs dat op 26 juni in het Asta
Theater in Beek wordt gehouden.

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde,
ervaren en zelfstandige :

Medewerker / Tractor chauffeur

voor alle voorkomende werkzaamheden
op het agrarisch loonbedrijf. Het bezit van
een spuitlicentie is een pré.
Verder zoeken wij :

Tractorchauffeurs / ZZP’ers

die gedurende het seizoen (juni-oktober) met tractoren
en/of zelfrijdende machines werken in de oogst.
Sollicitaties richten aan :
Taco Agro B.V.
Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Hydrofoorgroepen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

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

slangen

HORST
077 398 59 05 T
06 12 99 23 43 M
wiek@bouwconsultance.nl E
wiekbouwconsultance.nl W

B O U W B E G E L E I D I N G

E N

A D V I E S

Jubileumboek Wittenhorst verschenen
Afgelopen dinsdag presenteerde RKSV Wittenhorst het jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan. Tijdens een bijeenkomst in museum De Kantfabriek kregen erevoorzitter Henk Cuppen (op de
achtergrond) en Davy Beerens (rechts op de foto), een zeer actief jeugdig kaderlid, het eerste boek
uitgereikt van Wittenhorstvoorzitter Ton Hagens.

Koninginnedag live op
Limburgse zenders
Het bezoek van koningin Beatrix en haar familie aan Thorn en Weert is aanstaande zaterdag live te volgen op L1
Radio en L1 TV. De regionale omroep is zaterdag 30 april vele uren live aanwezig bij deze Koninginnedag.
L1 TV is al vanaf 9.15 uur live in de
lucht. Verslaggevers zijn ter plaatse om
het bezoek te verslaan. Verder veel
bijzondere reportages en rechtstreekse
beelden van de wandeling van
koningin Beatrix en haar familie door
Thorn en Weert. Met name voor dit
laatste onderdeel werkt L1 nauw
samen met de NOS.

De tv-uitzending Oranje in Limburg
wordt herhaald op zaterdagmiddag
vanaf 14.00 uur en op zondag 1 mei
vanaf 14.00 uur.
Op L1 Radio verzorgt presentator
Tim Op het Broek zaterdag 30 april van
8.00 tot 14.00 uur een speciale uitzending rondom het koninklijk bezoek. De
zender heeft verslaggevers in Thorn

en Weert om op de voet te volgen
wat er gebeurt. Peter Beeker verslaat
vooral de randverschijnselen van
Koninginnedag in beide plaatsen.
In de aanloop naar Koninginnedag
maakt L1 een aantal reportages over
de voorbereidingen.
Alle reportages zijn terug te zien op
www.l1.nl/tv/Koninginnedag

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Muv: planten, potgrond, zaden en mest.
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Barents Aanhangwagens viert
35e verjaardag
Carrosseriebouwer Barents Aanhangwagens viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. Het in Horst gevestigde bedrijf werd in 1974 door Frans Barents
opgericht. Destijds maakte hij de eerste aanhanger voor zichzelf.

Starters
in de regio
Kinderdagverblijf
Poemelke
Bedrijf

Frans Barents maakte in de jaren 70
zijn eerste aanhangwagen. Hij had in
die tijd een eigen verwarmingsbedrijf
en had een aanhangwagen nodig om
materialen te vervoeren. In het kader

van kostenbesparing maakte hij deze
zelf. Klanten die hij bezocht toonden
niet alleen interesse in zijn diensten als
verwarmingsmonteur, maar waren ook
geïnteresseerd in zijn zelf gebouwde

aanhangwagen. Zijn eerste aanhangwagen werd verkocht, waarna meerdere
opdrachten volgden.De overstap van
verwarming naar aanhangwagen was
snel gemaakt. Als carrosseriebouwer

begon Barents in Venray, waarna in 1979
uitbreiding noodzakelijk was. De vraag
naar aanhangwagens nam toe en Barents
verhuisde naar een geschikte werk- en
woonlocatie in Horst. Vervolgens verhuisde het bedrijf na ruim 8 jaar, in 1987,
naar een geheel nieuw pand op het
industrieterrein in Horst. De verschuiving
van standaard aanhangwagens naar
speciaalbouw vond plaats. Alles kon
vanaf toen op maat gemaakt worden.
Daarnaast biedt Barents Aanhangwagens
nu ook ook reparatie- en onderhoudsdiensten aan en kunnen klanten terecht
voor onderdelen.
Na het overlijden van Frans Barents
in 1994 zette echtgenote Bets Barents
samen met het personeel het bedrijf
voort. “In de 35 jaar van ons bestaan
hebben er veel veranderingen plaatsgevonden”, verteld Bets Barents.
“Verhuizingen, wijzigingen in het wegverkeer, verschuiving van standaardbouw
naar speciaalbouw en het plotseling
wegvallen van mijn man.” De kwaliteit
en klant- en servicegerichte aanpak van
Barents Aanhangwagens is de afgelopen
jaren wel stabiel gebleven. Na 35 jaar is
het bedrijf nog steeds bloeiende.

Kinderdagverblijf
Poemelke
Eigenaar Fiana Smits en
Wilma Classens
Adres
Venrayseweg 150
Bedrijvennummer
3830 (volg bordjes!)
Plaats
5928 RH Venlo
Telefoon 06 22 43 62 66 en
06 29 24 40 81
kdvpoemelke@gmail.com
E-mail
info@kdvpoemelke.nl
Website www.kdvpoemelke.nl
Sector
kinderopvang
Start
1 mei 2011
Activiteiten
Kinderdagverblijf Poemelke
biedt ruime opvangstijden: van
06.00 tot 20.00 uur. Een
uitgelezen kans voor werknemers op het Fresh Parkterrein in
Venlo. Tevens geschikt voor
medewerkers in de zorg of met
onregelmatige werktijden.
Poemelke ligt aan de rand van
het industieterrein, tegen de
bosrand. Voor de opvang
betaalt u alleen de werkelijke
uren. Poemelke is ook erg
interessant voor jonge moeders
die op Fresh Park Venlo werken,
want zij bieden de mogelijkheid om moeders hun zoon of
dochter zelf te voeden. Kolven
op het werk is dan niet meer
nodig.
Doelgroep
Kinderdagverblijf Poemelke
is uitermate geschikt voor de
opvang van kinderen vanaf drie
maanden tot vier jaar oud,
waarvoor de ouders op onregelmatige tijden opvang nodig
hebben.

A.s. Zaterdag 30 april en
Zondag 1 mei

hebben wij
Koninginnenweekend – show.
Tijdens deze gezellige open dagen
verloten wij een fraaie oranje getinte
OMA – FIETS. (vraag naar de voorwaarden)
van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat
van modern tot klassiek en lifestyle,
comfortmeubelen en een ruime keuze
aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen
zonweringen vinyl, vloerbedekking
pvc vloeren, laminaat, houten vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief meten,
vakkundig hangen en leggen.
Ook hebbenwij sfeervolle staan- en
hanglampen, betaalbare woonaccessoires en hebbedingetjes voor
Moederdag.
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277.

www.vanhoutenjanssen.nl

Onderscheidend vermogen
Kinderdagverblijf Poemelke
biedt flexibele opvang: ruime
openingstijden, verrekening
per uur (geen dagdelen), op elk
gewenst moment van de dag
halen en brengen en het aantal
uren vastgelegd in een overeenkomst. Bij een onregelmatig
dienstverband kunnen de
opvanguren worden aangepast
en is het mogelijk om buiten de
overeenkomsturen op korte
termijn (circa één week van te
voren) opvang aan te vragen.
Hiervoor wordt een hoger
uurtarief berekend.
De opvang is in handen van
Fiana en Wilma, die beiden in
het bezit zijn van een hbodiploma Sociaal Pedagogische
Hulpverlening. Het is mogelijk
voor werkgevers om kindplaatsen in te kopen, waarmee zij
vaste plekken voor de kinderen
van hun werknemers reserveren. Hiervoor geldt een speciale
prijs. Het uurtarief binnen de
overeenkomst bedraagt 5,90
euro per uur en buiten de
overeenkomst ligt het tarief op
7 euro per uur.
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Vlag in de top voor groepswoningen
en appartementen Sevenum
De bouw van de groepswoningen en appartementen nabij verzorgingshuis Sevenheym heeft op 21 april zijn hoogste punt bereikt. De Zorggroep, gemeente Horst aan de Maas en Wonen
Limburg realiseren dit project in het kader van wonen, welzijn en zorg.
De vier groepswoningen met daarboven twaalf appartementen worden
gebouwd op het terrein tussen verzorgingshuis Sevenheym en wooncomplex
’t Valdere. In de groepswoningen is
straks plaats voor 28 bewoners met
dementie. De appartementen erboven
zijn bedoeld voor de partners van de

bewoners met dementie. Een deel
van de appartementen is inmiddels
toegewezen, toewijzing van de overige
appartementen vindt over enkele
maanden plaats.
Het project omvat buiten de bouw
van de groepswoningen en appartementen ook de verbouwing van verzor-

gingshuis Sevenheym en verbouwing
van cultureel centrum De Wingerd.
Deze projecten zijn inmiddels beide
afgerond.
Naar verwachting kunnen de
bewoners de groepswoningen en de
appartementen in het najaar van 2011
betrekken.

Informatiebijeenkomst
ondernemers
De opkomst van internet, toenemende concurrentie van grote
winkelformules, vergrijzing en stagnerende consumentenbestedingen.
Het is slechts een greep uit de ontwikkelingen waarmee de gemiddelde
ondernemer te maken heeft.

Meneer Oomen, een van de toekomstige bewoners, plaatste
de vlag in de top van de groepswoningen en appartementen

Op maandagochtend 9 mei organiseert MKB Horst aan de Maas een
informatiebijeenkomst. Tijdens deze
ontbijtsessie komen de uitkomsten
van het onderzoek Retail 2020 aan de
orde dat Bureau Ruimtelijke Ordening
(BRO) heeft opgesteld voor de provincie Limburg.
Horstenaar André Boekesteijn,
manager bij BRO en projectleider
detailhandelsvisie voor Limburg,
schetst de situatie in Limburg en daarnaast ook de kansen voor de huidige
detailhandel. Ook zal hij zijn visie op
de gemeente Horst aan de Maas met

u bespreken.
De bijeenkomst op 9 mei wordt
gehouden van 8.00 tot 10.00 uur
in Het Parkhotel Horst en de bijeenkomst is toegankelijk voor alle
belangstellenden. Leden van MKB
Horst aan de Maas genieten voordeel:
zij nemen gratis deel aan het ontbijt.
Niet-leden zijn ook welkom, echter zij
betalen zelf hun ontbijt aan de kassa
van Het Parkhotel. Kijk voor meer
informatie op www.mkblimburg.nl
onder Horst aan de Maas. Meldt u aan
via mkblimburghorstaandemaas@
home.nl

De Maassche persoonlijke service

De Maassche bv
Vestiging Venlo
Hudsonweg 1
5928 LW Venlo
T (077) 355 23 33

Het team van De Maassche, uw persoonlijke BMW- en MINI-dealer
Van links naar rechts:
John Stroeken, Jos van der Sterren, Ankie Reumkens, Jack Titulaer, Matty Kater,
Ruud Verbeek, Wendy van Wylick, Roel Schmitz, Paul Mulder, Harald van Lin, Johan Berden,
Guido ten Brink en Nico Corneth

www.demaasschebmw.nl • www.demaasschemini.nl

BMW maakt
rijden geweldig
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Actief scheidsrechtersbeleid Wittenhorst
Voetbalvereniging Wittenhorst is sinds dit seizoen erg actief met het begeleiden van scheidsrechters. De Horster
club probeert de kwaliteit van het arbiterkorps te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Hallo! Hallo! Hallo! Per direct gevraagd:

een representatieve, enthousiaste en flexibele interieurverzorgster
• Ben je iemand die zelfstandig kan werken op diverse locaties
• Staat schoonmaakkwaliteit en klantvriendelijkheid ook bij jou hoog in het vaandel

Enkele scheidsrechters van Wittenhorst, samen met de sponsors Frans en
Johan van Essen van Van Essen Optiek. Foto: Van Essen Fotografie

• Wil jij graag ± 20 uur werken dan kun je meteen aan de slag
• Ben jij tevens bereid om je collega’s te vervangen tijdens vakantieperiode en

opdrachtgevers te woord te staan bij afwezigheid van eigenaresse
Schoonmaakbedrijf en ben je in het bezit van rijbewijs B
Bel voor informatie
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Tel. No 077 398 82 10
Werktijden in overleg
TEVENS VRAGEN WIJ VAKANTIEKRACHTEN
Salariëring volgens schoonmaak CAO
LEEFTIJD VANAF 20 JAAR

Rob Alaerds, bestuurslid van
Wittenhorst: “We constateerden dat het
in het verleden niet altijd gemakkelijk
was om een scheidsrechter te vinden
voor jeugdwedstrijden. De leiders van
die teams zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Soms moest er een beroep gedaan worden op een toevallige ouder
en in enkele gevallen kon de wedstrijd
zelfs geen doorgang vinden. Ook kwam
het voor dat een clubscheidsrechter op
zaterdag drie wedstrijden moest fluiten.
Die hele situatie was niet wenselijk.”
Reden voor Wittenhorst om het
anders aan te gaan pakken. Alaerds:
“We wilden twee dingen: voorkomen
dat wedstrijden niet doorgaan omdat er
geen scheidsrechter is en de kwaliteit

van de arbitrage op hetzelfde peil
houden en waar mogelijk naar een
hoger niveau tillen. We hebben een
scheidsrechterscommissie in het leven
geroepen, bestaande uit Lei van den
Bekerom, Rob Middendorp en ikzelf. Wij
zorgen voor begeleiding en opleiding
van nieuwe (jonge) scheidsrechters,
maar ook scheidsrechters die al langer
actief zijn binnen onze vereniging kunnen we begeleiden. Door het imago en
de kennis van de verenigingsscheidsrechters te verbeteren, scheppen wij
een aantrekkelijk klimaat, waarbij zij
plezier hebben in het fluiten van een
wedstrijd en met respect behandeld
worden. Zo wordt ook de doorstroming
van de scheidsrechter naar de senioren

gemakkelijker gemaakt. We bieden
jonge scheidsrechters een gratis cursus
met begeleiding aan.”
De scheidsrechterscommissie
besloot ook selectiespelers warm te
maken voor het fluiten van wedstrijden. Alaerds: “Iedere zaterdag worden
er nu vijf jeugdwedstrijden door een
selectiespeler gefloten. Deze inzet is
met grote waardering van ons jeugdkader ontvangen. Tevens wordt bij onze
verenigingsscheidsrechter een grote
last van de schouders gehaald.
Door het pakket aan maatregelen zijn
niet alleen de spelers gebaat, maar
ook de huidige scheidsrechters en
overig kader profiteren van de nieuwe
opzet.

Roll for Fun wint zilver op
Nederlandse Kampioenschappen
Afgelopen weekend werden in Cuijk de Nederlandse Kampioenschappen voor rolstoeldansen gehouden. Uit alle deelnemers bemachtigden Monika en Raymond Troch uit Horst een plek in de finale.
Het rolstoelpaar behaalde een tweede plaats en won hiermee zilver.
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Ald VVV trapt af in Horst
Sportclub UVB uit Horst organiseert dit jaar voor de 50e keer een zomeravondcompetitie in Horst. Op 7 mei
wordt deze mijlpaal gevierd door het spelen van een jubileumwedstrijd tegen oudprofs van betaald voetbalvereniging VVV.

Een van de teams van UVB uit het verleden.
Spelers zoals Mart Minten, Frans
Nijssen, Maurice Graef, Johnny Taihuttu,
Juno Verberne en Dirk Jan Derksen hebben hun deelname al bevestigd. De
oud profs spelen tegen een team van
voetballers uit verschillende teams die
in het verleden aan de zomeravond
hebben deelgenomen. De wedstrijd
wordt gespeeld op het eigen sportterrein van UVB aan de Dijkerheideweg 4
in Horst en begint om 15.00 uur. De
entree is gratis.
De jubileumwedstrijd is tevens de
officiële opening van de 50e zomer-

avondcompetitie. Van 7 mei tot en met
1 juli wordt bijna dagelijks gevoetbald
op sportpark De Witte Hel. Twaalf
teams uit de regio strijden om de hoogste eer in het recreatieve voetbal. De
competitie wordt in twee poules van
zes teams gespeeld. Na de poulewedstrijden spelen de nummers 1 tot en
met 4 van elke poule om de titel in de
’Champions League’. De nummers 5 en
6 spelen voor het kampioenschap in de
’Europa League’. UVB nodigt belangstellenden uit om de wedstrijden bij
te wonen. Op www.uvbhorst.nl staat

het actuele speelschema. De teams
die dit jaar aan de competitie meedoen zijn: Devils United, Ad Fundum,
Horsthoppers, Fc d’n bal kwiet, Fc Kaats
en Weg, 71%, Driefmist, Zoepkelder,
NWVH, VC Foes, ’t Hukske en UVB.
Sportclub UVB is een vrijetijdsvereniging uit het Noord-Limburgse Horst,
opgericht in 1957. De vereniging heeft
als doel de vrijetijdsbesteding voor
haar leden en de gemeenschap door
sport en spel te bevorderen. Hiervoor
organiseert UVB jaarlijks diverse activiteiten.

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

VERDELLEN

Kimberly (9) en Jolanda Vermeulen uit Broekhuizen hebben
afgelopen weekend in Cuijk meegedaan aan de Open Nederlandse
Kampioenschappen en behaalden goud in de categorieën Latin en
Ballroom. Daarnaast dansten de dames ook mee in de amateurklasse
van de Worldcup. Op internationaal niveau veroverden ze een zilveren
medaille in de categorie Latin en een gouden plak met hun
Ballroomdans. De komende twee weken nemen ze rust, om zich voor
te bereiden voor de Open Belgisch kampioenschappen later dit jaar,
waar ze hun gouden plak verdedigen.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

NK rolstoeldansen

Telefoon (077) 398 64 26

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

topVoordeel
9.99
70cl

12.99
14.99
16.99
7.99
13.99
12.99
70cl
70cl
70cl
LITER
70cl
70cl

EXCLUSIEF

1.49
33cl

EXCLUSIEF

HELE LITER

BIJ TOPSLIJTER

9.99
LITER
BIJ TOPSLIJTER

HELE LITER
JA ARWIJN 2011

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

LAZZARONI
AMARETTO

FRANGELICO
HAZELNOOTLIKEUR

TIA MARIA
KOFFIELIKEUR

Baileys

MERRYS WITTE
LICOR 43
CHOCOLADE LIKEUR SPAANSE LIKEUR

7.99
50cl

Irish Cream
Original, Coffee,
Caramel, Hazelnut

9.99
70cl

12.

70cl

99

COINTREAU
LIKEUR

FLORYN
SAVANNA
STOOCKER
CITROENBRANDEWIJN CIDER JONGE GRAANJENEVER

20.99
11.99
9.99
LITER
70cl
70cl

Condesa
de
Leganza

D.O. La Mancha,
Spanje

HELE LITER

Tempranillo
Crianza,
Verdejo,
Rosado
Per fles 75 cl

4.99

HOLLANDS GENOEGEN
PASSOÃ
KOFFIELIKORETTE THE PASSION DRINK

weijs
WWW.UWTOPSLIJTER.NL

herstraat 58

JAMESON
IRISH WHISKEY

ABSOLUT
PISANG AMBON
ZWEEDSE VODKA BANANENLIKEUR

hoRSt tel. 077-3981463

Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

6 flessen
voor

27.

49

Aanbiedingen geldig van 25-4-2011 t/m 7-5-2011
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Sporting ST verliest terecht van MVC’19
Door: Ralph van Essen
Op het zonovergoten sportpark in Maasbree troffen de mannen van Henk de Bijl MVC’19 uit Maasbree, die nog
niet verzekerd waren van klassebehoud. Vanaf het beginsignaal was duidelijk dat MVC’19 zich zo snel mogelijk
veilig wilde spelen en ze wonnen dan ook terecht met 5-2.
De eerste kans was voor Sporting
ST. Joop nam een goede vrije trap
waarna Robin knap wegdraaide bij zijn
directe tegenstander en hard de lat
trof. Na dit wapenfeit was het MVC die
het heft in handen nam. Na een aantal
goede reddingen van keeper Bram
Willems, moest hij uiteindelijk toch de
bal uit het net vissen (1-0). Nog geen
vier minuten later was het al 2-0. Een
vrije trap werd snel genomen door MVC
en koelbloedig afgerond (2-0). Sporting
ST stelde hier bar weinig tegenover
totdat Tim van Rijswick een vrije trap
op fraaie wijze binnen schoot (2-1).
Toch leek het erop dat MVC mocht gaan

rusten met een marge van twee doelpunten toen via fraai combinatiespel de
3-1 werd gescoord. In de laatste minuut
scoorde wederom Tim van Rijswick de
aansluitingstreffer door een gemakkelijk gegeven strafschop binnen te
schieten.
Met de 3-2 op het scorebord was er
voor Sporting nog alles mogelijk. Toch
was de tweede helft er één om snel te
vergeten. Vooral toen in de vijfenzestigste minuut de 4-2 viel, was het geloof
in een goed resultaat al snel verdwenen. Om toch nog wat te forceren ging
Sporting ST achterin één op één spelen
waardoor MVC’19 veel ruimte kreeg.

Hier maakte MVC gretig gebruik van
en liep uit naar een 5-2 voorsprong. De
goed ingevallen Rik Miltenburg kreeg
de grootste kans voor Sporting ST, helaas kon hij niet doeltreffend afwerken.
Uiteindelijk had Sporting ST aan keeper
Bram Willems te danken dat de score
niet hoger uit viel, met enkele schitterende reddingen voorkwam hij een
complete afstraffing.
Volgende week komt titelkandidaat
Sparta’18 op bezoek. Om een goed
resultaat in de laatste thuiswedstrijd op
Sportpark ’t Hoogveld te boeken, zal
er uit een ander vaatje getapt moeten
worden.

Judovereniging
Sevenum 45 jaar
Judovereniging Jigoro Kano Sevenum viert dit jaar haar 45-jarig
jubileum. De judoclub, met een stabiel ledenaantal van ongeveer 120,
viert dit op 21 mei.
Als een van de eerste gemeentes in Noord-Limburg had Sevenum
in mei 1966 een judovereniging. De
vereniging kent een aantal heuglijke
feiten. Zo werden de eerste trainingen
gegeven op een biezen judomat, die
geregeld nat moest worden gehouden
om het doorbreken ervan te voorkomen. In het seizoen 1975-1976 kende
de club het grootste aantal leden met
zo’n 185 jongens en meisjes.
In 1976 startte de vereniging ook met
een conditiegroep. De conditiegroep
is in het leven geroepen om oudere
judoka’s de gelegenheid te geven
de conditie op peil te houden zonder
op de mat te hoeven vallen. Door de
aard van training kunnen ook leden

instromen die niet aan judo hebben
gedaan. Momenteel zijn 25 mannen
en vrouwen in de leeftijd van 18 tot
55 jaar hierbij actief. Sinds 2009 kent
de club ook een eigen beugelafdeling.
Zaterdag 21 mei gaat judovereniging Sevenum het 45-jarig jubileum
vieren. Op zaterdagmiddag is er een
familiedag voor alle leden en hun
families en ‘s avonds is er een feestavond. De familiedag zal in het teken
staan van vertier en sportiviteit.
Er is voor de avond een vol programma samengesteld. Zo zullen discotheek Light flash en de jonge
coverband Yellow met muziek de
avond opluisteren. Opgave kan via
www.judoclubsevenum.nl

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chatenet Media Media
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Fiat Punto 1.2
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Wagon Futura
Ford Transit 260 S 2.0 16V TDDI Kort/Laag
Hyundai Atos 1.0
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence
MINI Cooper 1.6 16V
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Mercedes-Benz SLK-klasse SLK 200 K Special Edition Automaat
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen Golf 1.9TDI Comfortline 105pk
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline Variant
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline DSG 140pk
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Volkswagen Touran 2.0 TDI Highline 140pk DSG Automaat

2007
2001
2006
1995
2004
2001
2002
2003
2004
2007
2003
2001
2008
2001
2002
1978
2002
2008
1990
2003

98783 Km.
20868 Km.
175100 Km.
94242 Km.
215366 Km.
205445 Km.
78209 Km.
117286 Km.
124072 Km.
2105 Km.
105397 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
121785 Km.
172458 Km.
180222 Km.
173210 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
LPG-G3
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 28.950
€ 3.650
€ 11.950
€ 950
€ 6.950
€ 3.500
€ 3.250
€ 10.500
€ 13.950
€ 7.950
€ 12.950
€ 6.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 13.500
€ 12.500
€ 13.750
€ 16.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2006
2002
2006
2008
2006
2005
2004

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
73255 Km.
335105 Km.
190011 Km.
164404 Km.
219346 Km.
191040 Km.
211793 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 6.500
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 16.950
€ 1.950
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 14.950
€ 19.950
€ 11.500
€ 23.950
€ 8.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Motorracen Supersport 600 IDM

Kevin van Leuven
rijdt in de punten
In de eerste wedstrijden afgelopen zaterdag en zondag van de
Internationale Duitse Kampioenschappen (IDM) op het Eurospeedwaycircuit te Lausitz heeft motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen goed
gepresteerd.
In race 1 van afgelopen zaterdag stond Kevin als 23e gekwalificeerd maar
wist zich door een uitstekende start en goede race op te werken naar de
elfde plek. Het team en coureur waren nog niet tevreden met de afstelling
en hier werd dan ook flink aan gewerkt om voor de race van zondag enige
verbeteringen aan te brengen. Op zondag in race 2 kon Kevin wederom
vanaf startplek 23 vertrekken. De start verliep goed en Kevin kwam als 18e
door. Hij wist zich in een groepje van zes coureurs naar voren te knokken en
eindigde uiteindelijk als negende. Deze prestatie levert de achtste plek in de
tussenstand op. De volgende wedstrijd vindt plaats op 8 mei op het circuit
van Oschersleben.

Emile Tacken wint
Grote Prijs van Mierlo
Emile Tacken uit Meterik heeft eerste paasdag de Grote Prijs van de
gemeente Geldrop-Mierlo gewonnen.
In slechts 35.77 seconden volbracht de springruiter uit Meterik foutloos het barrageparcours met zijn bruine ruin Venus. Angelique Hoorn uit
Wanneperveen werd tweede met 36.29 seconden en derde werd Leopold
van Asten met een tijd van 37.50 seconden.

sport 15
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SVEB 1 – Belfeldia 1
Door: Herman Hendrix
In een zeer spectaculaire wedstrijd trok SVEB uiteindelijk aan het langste eind. De aanval van Belfeldia op de
koppositie werd met verve afgeslagen, maar vooral het eerste half uur voor rust zag dit er echter niet naar uit want
het was Belfeldia dat daarin de toon aangaf en het SVEB met goed en pittig voetbal zeer moeilijk maakte.
De uitstekend leidende scheidsrechter de heer Witsier uit Oss, die het belang van deze partij uitstekend aanvoelde,
zag zich jammer genoeg genoodzaakt om drie rode kaarten uit te delen, twee voor Belfeldia en een voor SVEB, en
alle drie waren terecht.

Wittenhorst blijft
steken op 1-1
Door: Piet Nabben
Het was voor de spelers geen pretje om in de zomerse temperaturen
een gevecht aan te gaan. Toch stond er voor Wittenhorst zeker nog wat
op het spel. Het zou goede zaken kunnen doen wanneer de punten in
eigen huis zouden blijven.
Trainer Kleuskens van de thuisclub
had wederom de nodige personele
problemen. Hij startte met een aantal
jeugdspelers. In het eerste bedrijf viel
er aan beide kanten niet veel bijzonders te noteren. Alleen de gemakkelijk gegeven penalty in de 27e minuut
aan ZSV gaf wat stof tot discussie.
Kuunders wist dankbaar te profiteren
van deze meevaller, 0-1.
Op slag van rust kreeg Gijs Hagens
een uitgelezen mogelijkheid om de
gelijkmaker aan te laten tekenen. Hij
werd vrij voor de doelman gezet. Zijn
inzet ging langs. Na de pauze was
Wittenhorst duidelijk van plan om de
gelijkmaker te forceren. Bram Rubie
kreeg hiertoe alle gelegenheid. Zijn
schot ketste jammerlijk tegen de paal.

De veldmeerderheid kreeg in de
62e minuut toch resultaat. Nu kon
Gijs Hagens na goed doorzetten op
doelman Dirk van de Mortel afgaan.
Ditmaal omspeelde hij de doelwachter en Wittenhorst stond weer gelijk,
1-1. ZSV kreeg het steeds moeilijker.
De laatste mogelijkheid om aan deze
stand iets te doen ontstond in de 72e
minuut Robbert Josten gaf een steekbal aan Gijs Hagens die net een teenlengte tekort kwam om de doelman
voor de tweede maal te passeren.
Hiervoor moest Wittenhorst met
tien man verder doordat Nick Zanders
met een flinke blessure het veld
moest verlaten. Doordat ZSV dus niet
bij machte was om door te drukken,
bleef het bij deze stand.

Demonstratie freestyle
door Mara Munten
Mara Munten uit Meterik organiseert op donderdag 28 april van 19.00
tot 20.30 uur een demonstratie over het freestylesysteem in de rijhal van
ruitersportzaak Equidrôme aan de Straelseweg in Venlo.
Voor aanvang van de wedstrijd
werd mister SVEB Ralph Tissen gehuldigd voor het spelen van zijn 400e
wedstrijd in het eerste team.
Belfeldia kwam in de 37e minuut
uit een vrije trap op voorsprong en
toen twee minuten later Mart Geurts
met rood naar de kant moest, zag
het er voor SVEB niet goed uit. In de
40e minuut werd dit gelijk getrokken
want ook Belfeld kwam met tien man

te staan. Ruststand 0–1.
Al na anderhalve minuut in de
tweede helft kwam SVEB op gelijke
hoogte. Een vrije trap van Tim Geurts
voor de zestien werd door Joris de
Mulder ietwat gelukkig van richting
veranderd. In de 67e minuut kwam
SVEB op voorsprong. Rick Tissen
was over links iedereen te snel af
maar werd onreglementair vlak voor
de zestien neergelegd. Het werd de

tweede rode kaart voor Belfeld en de
vrije trap die er op volgde werd door
Tim Geurts bij de tweede paal binnengeschoten.
Uiteindelijk werd het door Joris
de Mulder in de 82e minuut uit een
hoekschop 3-1. Maik Vermazeren
rondde zijn vrijheid in de 88e minuut
koelbloedig af, 4–1. Een resultaat door
keihard te werken. Zondag mag SVEB
naar VCH.

Veranderingen en eigen bijdragen
voorzieningenpakket WMO

De entree is gratis. Het freestylesysteem is een trainingsprogramma
voor mens en paard en betreft de
volgende onderdelen: loswerken,
grondwerk, dubbele lange lijnen en
rijden. Het systeem heeft tot doel
een goede samenwerking te krijgen,
waaronder gehoorzaamheid en
vertrouwen de belangrijkste onderdelen zijn. Voor iedere gevorderde

of beginnende paardensportbeoefenaar is dit een belangrijke basis.
Mara Munten is al 30 jaar zeer
actief in de paardenwereld. In 1984
haalde ze haar instructeursdiploma
op het NHB in Deurne. Haar ervaring
heeft ze opgedaan met lesgeven
aan gehandicapten, wedstrijdruiters,
recreanten, kinderen en manegeruiters.

WINKEL
& SALON

Themabijeenkomsten op 26 mei
De gemeente Horst aan de Maas en het Steunpunt Mantelzorg Horst organiseren op donderdag 26 mei a.s. een
tweetal themabijeenkomsten met als onderwerpen de kanteling van de WMO en de eigen bijdragen. Gastsprekers
zijn de heer Peter Jakobs, beleidsmedewerker van de gemeente en enkele medewerkers van het CAK.
De middagbijeenkomst wordt gehouden in MFC De Zwingel, Beemdweg 4 in Melderslo. Het programma begint
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De avondbijeenkomst vindt plaats in De Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.
Op beide bijeenkomsten zijn ook zorgvragers van harte welkom. De locaties zijn toegankelijk voor
loophulpmiddelen en scootmobiels. Vanzelfsprekend is er een invalidentoilet aanwezig.
Wanneer u één van de bijeenkomsten bij wilt wonen dient u zich vóór zondag 15 mei aan te melden bij
Steunpunt Mantelzorg, bij voorkeur per e-mail horst@synthese.nl of telefonisch via 077 – 397 85 00.
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Mantelzorgers kunnen
zich hier melden voor het zoeken van vervangende zorg.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
3 mei t/m 7 mei

MOEDERDAG AANBIEDING
10% KORTING OP DE
VERZORGINGSPRODUCTEN
VAN PRIMAVERA
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GEPLUKT

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

Jan van Helden
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Intussen hebben we Pasen achter ons gelaten. Zelden waren die
feestdagen zo warm en zonnig als dit jaar. Het weer was op zijn paasbest
en tussen de tulpenbloemen ontmoet onze verslaggever Jan van Helden.
Hij wordt deze week Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Klassieke
Duitse
roomsoep
Benodigdheden:
100 gram boter
150 gram bloem
2 liter runderbouillon
1,5 liter melk
Bouquet
2 laurierbladeren
50 gram selderieblad
12 takjes peterselie
2 stuks wit van prei
2 tenen knoflook
1 gram komijn
4 kruidnagels
6 gram tijm
300 ml room
50 gram boter
Bereiding:
· doe de boter in de pan en smelt
dit, zet het vuur laag en voeg er
dan de bloem aan toe;
· laat de bloem garen onder
voortdurend roeren met een spatel
en zorg dat het niet aanbrand,
doe dit circa 5 minuten;
· voeg nu de runderbouillon en de
melk toe en breng de massa onder
voortdurend roeren met een garde
aan de kook;
· voeg er dan het bouquet, de
kruidnagels, komijn en tijm aan
toe;
· laat het nu circa 1 uur zachtjes
koken;
· zeef alles uit de soep;
· voeg de boter en de room toe en
breng de soep op smaak met
peper en zout;
· u kunt er geroosterde sneetjes
brood apart bij serveren.

De tuin van de 64-jarige Van
Helden bloeit volop. Honderden tulpen
maken van zijn tuin een ware kleurenpracht. Verwonderlijk is dat niet want
zijn grootste hobby is zijn tuin. Jan
houdt van bloemen.
“Op dit moment staan de tulpen
in bloei en over een paar weken de
asters. Ik probeer altijd iets in mijn tuin
te hebben dat bloeit. Ik geniet daarvan,
en met mij ook veel andere mensen”,
aldus Jan. Beroepsmatig heeft hij nooit
veel te maken gehad met bloemen
en tuinen. De Horstenaar heeft 46 jaar

gewerkt bij Leolux in de modelontwikkeling. Mooie bankstellen ontwikkelen
was zijn hoofdtaak. Inmiddels geniet
Jan al vijf jaar van de vut maar tijd over
heeft hij niet. Zijn echtgenote Lenie
is 63 en zit net als Jan in de vut. Zij
werkt als oproepkracht in Zorgcentrum
La Providence in Grubbenvorst en doet
dat met veel plezier. Jan omschrijft zijn
echtgenote als een heel sociale, zorgzame vrouw die voor iedereen klaar
staat. Maar hij is zelf ook zo ingesteld.
Jan is regelmatig in het zorgcentrum
te vinden waar hij vrijwilligerswerk
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

2

4

gramma’s waar André van Duin in voorkomt. Hij vindt Van Duin een geweldig
artiest waar hij erg om moet lachen. De
Horstenaar zou André van Duin dan ook
wel eens persoonlijk willen ontmoeten.
In zijn rijtje van tv-favorieten staat ook
‘Politie op de hielen’ en verder Duitse
muziekshows en mooie natuurdocumentaires. Naar gewone films kijkt de
Horstenaar zelden. ‘Goede tijden slechte tijden’ is volgens hem een vreselijke
soapserie waar hij nooit naar zal kijken.
Een mooie voetbalwedstrijd daarentegen ziet Jan wel zitten. Wedstrijden van
het Nederlands elftal en Ajax volgt hij
met grote interesse. Met alle hobby’s
blijft er maar weinig tijd over om op
vakantie te gaan. Jan: “Dat vind ik niet
erg. Wij gaan al enkele jaren niet meer
op vakantie, we hebben er gewoon
geen behoefte meer aan.”
Misschien komt dat ook wel een
beetje door zijn kennissenkring. Jan
wil op z’n tijd met vrienden bijkletsen,
samen een lekker biertje drinken en
hier en daar even een klusje klaren.
Dat doen vrienden onder elkaar en dat
moet volgens hem ook kunnen.
Het interview zit er bijna op en de
fotograaf maakt nog een kiekje van
Jan tussen zijn bloeiende tulpen. Dat
roept de vraag bij de verslaggever op
wie volgens hem een bosje bloemen
verdient. “Mijn zus Nellie en schoonzus
Mia. Bij hen ben ik altijd welkom en
staat de koffie klaar. Die twee hebben
een hart van goud”, sluit de tulpenman
uit Horst het gesprek af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Filmsterren van 9 en 10 jaar oud in Horst

In Hollywood um ôw te pliëze,
Make ze schon films ni ván die griëze.
Ma Clooney en Pitt,
Wiëte hoe ’t zit,
Straks valt ôs “Dooly”-wood in de priëze!

“in the picture“ met Mei-Kermis:

Nieuw !

Wijsneustaartje
aardbeien het lekkerste

€7,95
Voorjaarstaartje €7,25

kindertaartje van Horst aan de Maas

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7

verricht. Hij begeleidt zusters die naar
de dokter moeten of brengt ze naar het
ziekenhuis.
Het echtpaar Van Helden heeft
één dochter en drie kleinkinderen die
in Veenendaal wonen. Dochter Kim
is getrouwd met Jeroen en samen
hebben ze drie kinderen: Jorn, Thijs
en Minke. Een dag in de week is Jan
oppas van zijn kleinkinderen en is hij
in Veenendaal. Wanneer er nog tijd
overblijft fietst en wandelt de vroegere
modelontwikkelaar van meubels graag.
Ook een bezoekje brengen aan familie
of vrienden, of samen met Lenie in
een tuincentrum rondneuzen doet hij
graag. Aan vrijetijdsbesteding heeft Van
Helden geen gebrek.
Zijn woonplaats Horst hoeft niet
te veranderen. Volgens Jan is er alles
te vinden wat iemand nodig heeft. “In
het dorp zijn leuke winkels en mooie
terrasjes. Het is hier goed toeven
en wij wonen hier graag”, aldus de
tuinliefhebber. Dat het mooiste plekje
in Horst, de plek is waar zij zelf wonen
licht hij toe. “We wonen overal dichtbij
en hebben nog een flink stukje grond.
Het centrum is vlakbij en dat maakt ons
plekje bijzonder. Zoiets vind je vandaag
de dag nog maar zelden.” Binnen de
gemeente Horst aan de Maas zijn de
Kasteelse Bossen oftewel Kasteelpark
Ter Horst zijn favoriete wandelgebied.
Daar is hij vaak met Lenie en hun hond
Winnie aan het wandelen.
Jan van Helden houdt van humor.
Zijn favoriete tv-programma’s zijn pro-
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bruin Van de Molen
100 % puur volkoren

€1,99

rozijnen broodjes

4+1 gratis!

P.S. Op zaterdag Koninginnedag zijn wij
geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 april 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuws

Inventarisatie binnensport- en
buitensportaccommodaties

Discozwemmen:
Aanstaande vrijdag is er weer discozwemmen
van 19.00-21.00 uur.
Meivakantie:
Tijdens de meivakantie zijn er aangepaste
openingstijden.Deze zijn te vinden op
www.horstaandemaas.nl
Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt u terecht voor o.a.Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua
Nieuws varia, trimzwemmen, M.B.V.O. En nog vele andere activiteiten. Daarvoor hebben wij nog
enkele plaatsen beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle verdere informatie over onze activiteiten in het zwembad
kunt u terecht op de website van de gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14 Horst. Tel: (077) 477 97 25

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 29 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 30 april Koninginnedag:
GEEN INZAMELING/GEMEENTEWERF
GESLOTEN
Maandag 2 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 3 mei
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
Woensdag 4 mei
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 5 mei
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 6 mei
• Inzameling restafval Horst-Noord

• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 7 mei
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
Koninginnedag (zaterdag) 30 april vinden
er geen afvalinzamelingen plaats en ook de
Gemeentewerf (Americaanseweg) is die
dag gesloten.

Kortingsbonnen Kermis Horst

Op 7 april is in cultureel centrum ‘de Wingerd’
te Sevenum een informatiebijeenkomst in het
kader van het sport- en sportaccommodatiebeleid gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn
alle sportverenigingen geïnformeerd over beide
beleidsprocessen, de planning en het formeren
van de klankbordgroepen.
Inmiddels is het bureau Synarchis in opdracht
van de gemeente gestart met de brede

inventarisatie van alle binnen- en buitensportaccommodaties. Alle sportverenigingen zullen
binnenkort een inventarisatieformulier ontvangen
om waar nodig correcties aan te brengen en/of
ontbrekende gegevens in te vullen.
Wilt u het formulier liever digitaal invullen of
heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt
u dit aangeven door een mail te sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl.

Huwelijksaangiften per 1 mei
vereenvoudigd
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het mogelijk zal worden gemaakt om
de procedure inzake aangifte van een huwelijk en registratie van een partnerschap
voor de burger te vereenvoudigen. De verplichting om een aantal bewijsstukken aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand over te leggen te vervangen door het afleggen van
een verklaring met de relevante gegevens.
De juistheid van de verklaring wordt vervolgens door de ambtenaar van de burgerlijke stand
geverifieerd door raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) en, zonodig, van eventuele andere registers. De bedoeling is om de administratieve
lasten voor de burger zoveel mogelijk te verminderen.
Kijk voor verdere informatie op onze website (www.horstaandemaas.nl).

3 mei 2011: géén vergadering
van de raad!
Op dinsdag 3 mei 2011 is het gemeentehuis ’s avonds gesloten. De gemeenteraad vergadert die
avond niet in verband met kermis en meivakantie.
Vergaderkalender
Dinsdag 10 mei 2011:
Dinsdag 17 mei 2011:
Dinsdag 24 mei 2011:
Dinsdag 31 mei 2011:

commissie ruimte
commissie samenleving
raadsvergadering
technische behandeling
jaarrekening

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt
u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Nog een paar dagen dan is het zover. De kermis van Horst gaat zondag 1 mei van start en staat
garant voor 4 dagen volop kermisvertier voor de inwoners van Horst en omgeving. Om het extra
aantrekkelijk te maken zijn er voor de kermis kortingsbonnen beschikbaar via de site
www.kermiskorting.nl . Veel plezier op de kermis.

Rookverbod in bos- en
natuurgebieden van kracht
Geniet u ook zo van de natuur? Die natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. Een klein brandje in het
bos of op de hei kan al gauw uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden.
Natuurbrand is wel te voorkomen, want zeventig procent van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag. Daarnaast is er vanaf 1 april tot 1 oktober een rookverbod en verbod tot maken van
open vuur van kracht in bossen en natuurgebieden.

Kijk voor meer informatie op: www.brandweerln.nl
of www.horstaandemaas.nl

Athese is een bedrijf dat zich toelegt op elektro installaties bij particuliere klanten, maar ook bij nieuwbouw en verbouwingsprojecten voor bedrijven. Het bedrijf is gevestigd aan de St. Jansstraat 34 in Meterik. Ter gelegenheid van
de opening van Athese bracht wethouder Selen persoonlijk een bloemetje aan de eigenaren, de familie Hesen.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsver
gunning is verleend:
• Het uitbreiden van een tuinbouwkas op
het perceel gelegen aan de Slooierweg 13 te
Melderslo.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
is verstuurd op 28 april 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst
de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een loods op het
perceel gelegen aan de Witveldweg 48 te
Grubbenvorst, ingekomen 15 april 2011.
• Het vernieuwen van een dakbeschot d.m.v.
isolatieplaten en het vervangen van 2
dakkapellen op het perceel gelegen aan
de Pastoorstraat 6 te Grubbenvorst,
ingekomen 21 april 2011.
• Het aanleggen/wijzigen van een uitrit op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 80
te Horst, ingekomen 15 april 2011.
• Het renoveren van een toilet op het perceel
gelegen aan de Wittenhorststraat 32 te
Horst, ingekomen 21 april 2011.
• Het oprichten van een schuilstal op het
perceel gelegen aan Op den Bergen 4 te
Horst, ingekomen 21 april 2011.
• Het verwijderen van asbest in combintie met
binnenonderhoud op het perceel gelegen
aan de Deken Creemersstraat 23 te Horst,
ingekomen d.d. 20 april 2011.
• Ontheffing van het bestemmingsplan voor
een aan huis gebonden bedrijf op het perceel
gelegen aan de Tienrayseweg 4 te Horst,
ingekomen d.d. 20 april 2011.
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Wittenhorststraat 1
te Horst.
• Het bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Bemmelstraat ongen. te
Horst, ingekomen 19 april 2011.
• Het slopen van een schuur met
asbesthoudende dakplaten op het perceel
gelegen aan de Kronenbergweg 23 te
Kronenberg, ingekomen 19 april 2011.
• Het wijzigen van een bestaande in/uitrit op
het perceel gelegen aan de Donckstraat 22A
te Sevenum, ingekomen 18 april 2011.
• Het oprichten van een woonunit op het
perceel gelegen aan de Krouwel, kavel 10 te
Sevenum ingekomen 16 april 2011.
• Het oprichten van een bijgebouw bij de
woning op het perceel gelegen aan de
Ulfterhoek 1 te Sevenum, ingekomen
19 april 2011.
• Het slopen en het geheel nieuw oprichten van
een varkensstal op het perceel gelegen aan de
Mgr. Aertsstraat 66 te Swolgen, ingekomen
19 april 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevings
vergunning is geweigerd:
• Het oprichten van een aardappelloods op
het perceel gelegen aan de Hofweg 22 te
America.
Het besluit is verzonden op 21 april 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na

bekendmaking, bezwaar worden aangete
kend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA te Horst. De beschikking treedt in
werking nadat de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van
het besluit niet. Hebben u of derde belang
hebbenden er veel belang bij dat dit besluit
niet in werking treedt, dan kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd, bij de voor
zieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Wanneer
een voorlopige voorziening wordt aangevraagd
treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een paddenstoelkwekerij op
het perceel gelegen aan de Schengweg 7
te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 28 april 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaar
schrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 28 april 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:
Aanvraag:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Aanvraag:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Aanvraag:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Aanvraag:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Z(HZ_WABO)20110114
Intrekken van een gedeelte
van de verleende
milieuvergunning
De Cocq van Haeftenstraat 50,
Meerlo
26 april 2011
Z(HZ_WABO)20100147
Intrekken van een gedeelte
van de verleende
milieuvergunning
Dwarsweg 9, Meterik
26 april 2011
Z(HZ_WABO)20110012
Intrekken van de verleende
milieuvergunning
Dorpbroekstraat 39, Meerlo
26 april 2011
Z(HZ_WABO)20100146
Intrekken van de verleende
milieuvergunning
Molengatweg 8, Horst
26 april 2011

Ter inzage en nadere informatie
De beschikkingen en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 29 april 2011
tot en met 9 juni 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot

17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077477 97 77.
Beroep
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen de
inzagetermijn beroep instellen tegen dit
besluit. Het beroepschrift moet naam en adres
bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit
bezwaar gemaakt wordt en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Het beroep
schrift moet worden gericht aan de Rechtbank,
sector Bestuursrecht van het arrondissement
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking:
Bedrijfsactiviteiten: Melkrundveehouderij
Aanvrager:
Vof van Helmond
Locatie:
Drie Kooienweg 8,
Evertsoord
Datum aanvraag: 24 september 2010
Betreft:
Wm milieuvergunning 8.1,
Oprichting
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 29 april 2011
tot en met 9 juni 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzagetermijn een beroepschrift indienen tegen
deze beschikking. Een belanghebbende kan
geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over de ontwerp
beschikking. De milieuvergunning treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn. Dit
geldt niet wanneer iemand in de beroepstermijn
beroep instelt en tevens vraagt om een voor
lopige voorziening te treffen. Een verzoek om
voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer
u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor
het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van ‘onverwijlde
spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.
Een beroepschrift moet gericht worden aan de
Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage.
Een voorlopige voorziening moet aangevraagd
worden bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak. Aan het behandelen van het
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie
hierover kunt u terecht bij de Raad van State,
tel. (070) 4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieu
vergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
Burgemeester en wethouders bekend te maken.
Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het
Wet milieubeheer.
Deze melding is,
Ingediend op:
14 januari 2011

Betreft:
Aanvrager:
Locatie:

WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
CLTHorst BV
Energiestraat 14, Horst

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 29 april 2011
tot en met 26 mei 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar via
tel.nr. 077477 97 77.
Mer-beoordelingsbesluit (ingevolge
paragraaf 7.6 Wet milieubeheer)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken als bevoegd gezag
bekend dat in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 te
Horst met ingang van 29 april 2011 tot en met
9 juni 2011 op maandagen van 8.00 tot 20.00
uur en op de overige werkdagen (dinsdagen
t/m vrijdagen) van 08.00 tot 17.00 uur,
alsmede na het maken van een afspraak op
een ander tijdstip, ter inzage ligt, het besluit
(met overige stukken) of bij de voorbereiding
van de procedure voor de aanvraag om een
milieuvergunning, vanwege de bijzondere
omstandigheden waaronder de desbetreffende
activiteiten worden ondernomen, een milieu
effectrapportage moet worden gemaakt.
Het betreft het m.e.r.beoordelingsbesluit
inzake de volgende activiteiten:
Het uitbreiden van een al bestaande
veehouderij, gelegen op het perceel
Beerendonckerweg 3, Broekhuizenvorst,
kadastraal bekend als Broekhuizenvorst D 765,
en op het perceel Krienestraat 3 Swolgen,
kadastraal bekend als Meerlo K 78 en 114.
Beide bedrijfslocaties vormen één inrichting
op grond van de Wet milieubeheer. De
uitbreiding heeft betrekking op de realisering
van een nieuwe varkensstal ter vervanging van
3 bestaande stallen binnen de bedrijfslocatie
Krienestraat 3.
Strekking beschikking
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas hebben met betrekking tot de
voorgenomen activiteiten besloten, dat er
geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld ter voorbereiding van het besluit op
een aanvraag om een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer.
De door de initiatiefnemer verstrekte
informatie in de m.e.r.aanmeldingsnotitie
geeft geen aanleiding voor de conclusie dat
er vanwege de bijzondere omstandigheden,
waaronder de activiteiten worden
ondernomen, sprake is van belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu, die het
noodzakelijk maken dat een milieu
effectrapportage moet worden opgesteld.
Bezwaar
Dit besluit is een beslissing betreffende de
procedure tot het voorbereiden van een
besluit voor het afgeven van een vergunning
ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
Als gevolg van het artikel 6:3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) is dit besluit niet
vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze
beslissing de belanghebbende los van het voor
te bereiden besluit rechtstreeks in zijn/haar
belang treft.
Wel kan eenieder gebruik maken van het
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader
van de procedure voor het verlenen van een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor de betreffende activiteit.

Horst, 28 april 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV/
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Rijdt met Beleid voor het organiseren van
een Paardenconcours op 10, 11 en 12 juni
2011 en 19 juni 2011 op het terrein nabij
De Megelsprong, Megelsum 6 te Meerlo;
• Dendron College voor het organiseren van
de Galaoptocht op 10 juni 2011 door de
Kasteelse Bossen te Horst;
• Café ’t Tunneke voor het organiseren van
activiteiten in een feesttent tijdens de kermis
in Melderslo op 30, 31 juli en 1 augustus
2011;
Exploitatievergunning
Zaal Debije, Pastoor Debijestraat 6 te
Hegelsom
U kunt de betreffende stukken inzien van
29 april 2011 t/m 13 mei 2011 tijdens de
openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

Tijdelijke
verkeersmaatregel
In verband met een door TWC Oranje te
organiseren Zandhazentocht wordt op 30 april
2011 een gedeelte van de Gasthuisstraat gele
gen tussen de Kranestraat en de Linnenstraat
tussen 07.00 uur en 14.00 uur afgesloten voor
alle verkeer.
Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid.
In verband met een door Gezamenlijke Horeca
Sevenum en Oranjecomité te organiseren
activiteiten ten behoeve van Koninginnedag
zal het centrum van Sevenum op 30 april
afgesloten worden voor alle verkeer. Het
betreft de straten: Raadhuisplein, een ge
deelte Raashuisstraat en een gedeelte Mgr.
Verstraelenstraat. Het verkeer zal ter plaatse
worden omgeleid.

Kermis Horst
In verband met de kermis van 1 mei tot en met
4 mei zal de Loevestraat vanaf de Torenstraat

tot aan de Harrie Driessenstraat vanaf 30 april
tot en met 5 mei afgesloten zijn.
De weekmarkt op dinsdag 3 mei wordt
verplaatst naar het gebied Veestraat, Jacob
Merlostraat tot aan de Vijverlaan en het gedeel
te van de Herstraat tussen Groenewoudstraat
en Schoolstraat. De overlast zal duren van
06.00 uur tot 16.00 uur.

Wet ruimtelijke ordening
Wijziging bestemmingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a, Wro
Het college van burgemeester en wethou
ders van Horst aan de Maas maakt bekend
dat er een ontwerpbesluit tot wijziging
van het bestemmingsplan ‘Handelsterrein
Lottumseweg’ ter inzage ligt voor:
• het wijzigen van de bestemming ‘agrarische
doeleinden’ in ‘handelsterrein’ ten behoeve
van de vestiging van een ambachtelijke
ijsmakerij op het perceel, gelegen aan de
Lottumseweg 59 in Grubbenvorst, kadastraal
bekend als gemeente Grubbenvorst, sectie C,
nummer 5100.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a,
van de Wet ruimtelijke ordening het ter plaatse
geldende bestemmingsplan ‘Handelsterrein
Lottumseweg’ te wijzigen teneinde de reali
sering van een ambachtelijke ijsmakerij op
genoemde locatie mogelijk te maken.
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het be
stemmingsplan ‘Handelsterrein Lottumseweg’
ligt met ingang van vrijdag 29 april 2011
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht gedurende een periode van zes
weken voor een ieder tijdens de kantooruren
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kan een
ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1
Besluit ruimtelijke ordening kan het ontwerp
besluit tot wijziging van het bestemmingsplan
‘Handelsterrein Lottumseweg’ ook worden
geraadpleegd op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl.
Horst, 28 april 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Algemene Kennisgeving Uitnodiging
Op woensdag 4 mei 2011 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een
stille tocht naar het oorlogsmonument alwaar
de traditionele kranslegging plaatsvindt.
Herdenkingen worden gehouden in:
America om 19.00 uur in het Peelpark met
aansluitend herdenking en kranslegging bij het
monument aan de Griendtsveenseweg. Er is
geen mis.
Broekhuizen om 19.30 uur in de
parochiekerk St. Nicolaas een korte
herdenkingsdienst met aansluitend
kranslegging op het plein bij het monument van
de gesneuvelde militairen.
Aansluitend te Broekhuizenvorst om 20.20
uur kranslegging bij het oorlogsmonument
nabij het Koetshuis.
Grubbenvorst om 19.30 uur in
de parochiekerk van OLV Ten
Hemelopneming een H. Mis met aansluitend
een stille tocht en kranslegging bij het oorlogsmonument op het Pastoor Vullinghsplein.

Horst om 19.00 uur in c.c. ‘t Gasthoês met
aansluitend een stille tocht en kranslegging bij
het oorlogsmonument op het kerkhof aan de
Kloosterstraat.
Sevenum om 19.00 uur in de parochiekerk
HH Fabianus en Sebastianus met aansluitend een stille tocht en kranslegging bij het
oorlogsmonument.
Tienray om 19.00 uur in de parochiekerk
OLV Troosteres der Bedrukten een herdenkingsdienst met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein te Tienray.
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas
nodigt een ieder van harte uit om een der
herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken.
Zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, gelieven deze aankondiging als
dusdanig te beschouwen.
Burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas,
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.
De secretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert.

Brandweertips!!
‘Voorjaarsschoonmaak…én een…
’brandveiligheidscheck’
Heerlijk, het is tijd om het huis uit zijn winterslaap te laten ontwaken met een frisse
voorjaarsschoonmaak. Koppel hieraan een
brandveiligheidscheck en maak uw huis tip top
in orde!!
Je kunt veel doen om brand in je woning te
voorkomen. Wanneer je bewust bent van de
risico’s van brand en je weet waar je op moet
letten, word je woning een stuk veiliger. Je kunt
zelf verschillende maatregelen nemen om je woning brandveiliger te maken, of wanneer er toch
brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.
Hoe…
• De meeste branden ontstaan ’s nachts.
Meestal op plaatsen in huis waar je op dat
moment zelf niet bent. Je kunt er niet op
vertrouwen dat je er op tijd bij bent om een
brand te ontdekken. En denk al helemaal niet
dat het jou niet zal overkomen. Dat hebben
al zoveel mensen gedacht. Rookmelders in
huis signaleren brand eerder dan jijzelf. Hang
daarom rookmelders op!

• Eén op de drie branden in huis wordt veroorzaakt door elektrische apparaten. Soms
doordat ze kapot zijn, soms doordat ze
verkeerd gebruikt worden. Houd de filter van
de wasdroger stofvrij en zet de wasdroger uit
wanneer je niet thuis bent. Zet de televisie en
computers ’s nachts helemaal uit, dus ook niet
op stand-by laten staan.
• Bij brand is het niet alleen belangrijk dat deze
snel wordt ontdekt, maar ook dat je weet wat
je vervolgens moet doen. Wat is de snelste
route naar buiten? En welke alternatieve
route heb je? Waar zijn de sleutels? Vragen
waarover je nadenkt en afspraken maakt bij
het opstellen van
een vluchtplan.
Brandveiligheid verhogen!!
De brandweer Limburg-Noord wil de brandveiligheid in woningen in de veiligheidsregio
Limburg-Noord verbeteren en voert campagne.
Het moet veiliger, het kan veiliger. We kunnen
zelf van alles doen om brand en ongevallen bij
brand zoveel mogelijk te voorkomen. Doe de
brandveiligheidscheck en kijk hiervoor op
www.brandweerln.nl .

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele
fonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077  477 97 77)
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/idkaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
Email: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 12.00 uur en 13.00 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 23498249
(16.00 07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarm
nummer 112. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077  356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 15

Met het deﬁnitief verdwijnen van de strippenkaart is anoniem reizen
voorgoed voorbij
53% van de stemmers was het eens en 47% was het oneens met de stelling. Een mobiele telefoon, slimme parkeermeters en gratis wifi-hotspots, het is
niet moeilijk voor de overheid om iemand te traceren. Digitale dossiers leggen
ook het reisgedrag van reizigers probleemloos vast. Dus met een digitale ovchipkaart weet de overheid precies waar een reiziger uithangt. Ze zijn ook her-

roepbaar, want deze gegevens worden zeven jaar opgeslagen. Er zijn genoeg
mensen die niets te verbergen hebben en er dus geen problemen mee hebben.
Het invoeren van een anonieme ov-chipkaart voor kinderen en 65-plussers is
een tegengeluid om anoniem te blijven reizen met het openbaar vervoer. Maar
ook daarover is de politiek het nog niet eens.

Het wordt tijd dat de koningin haar verjaardag viert
in Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Koningin Beatrix bezoekt dit jaar op Koninginnedag de Limburgse plaatsen
Thorn en Weert. Samen met zoveel mogelijk leden van de Koninklijke familie,
waaronder kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima gaat hare majesteit
elk jaar naar één of twee plaatsen in Nederland. Ze worden ook dit jaar door de
plaatselijke bevolking ontvangen met speciale vieringen.

Deze staan vaak in het teken van de plaatselijke dansen en ambachten en
sport- en zangdemonstraties. De inwoners van Horst aan de Maas hebben ook
meer dan genoeg te bieden om de koninklijke familie hartelijk te ontvangen.
Het wordt tijd dat de koningin naar onze gemeente komt. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Door op de stoel van de politie te gaan zitten krijgt de burger meer vertrouwen in de politie
> eens 29% oneens 71%
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Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
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(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
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Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!

Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06 5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel:
06 53 22 54 25

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

RAD VAN FORTUIN

Kookplaat defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

KWIK-REP

Draai aan het rad in
onze winkel voor uw
prijs of korting*
Konninginnedag geopend van
12.oo tot 17.00
Bij mooi weer staat er een springkussen
*Voor actievoorwaarden zie website
actie geldig tot Koninginnedag

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

Cactus
Column

Fotocollage

Het raadslid Henk
Kemperman van D’66 vertoonde
tijdens de raadsvergadering van
12 april jongstleden een aardig
overzicht van de gesteldheid
van de fietspaden in Horst aan
de Maas. Alleen betroffen het
hier geen knooppunten in de
bekende fietsroutetaal, maar
het betoog ging over de diverse
uitvoeringen van de fietspaden
en rotondes waar fietsers en
rolstoelgebruikers in de problemen zouden kunnen komen.
Jammer was het dat tijdens de
foto-opnamen de grote Haan
nog niet was geplaatst op de
rotonde bij Hegelsom, een
beetje humor is immers nooit
weg! Maar de fotograaf heeft
kennelijk gewacht totdat het
beest recht was gezet. Bij
plaatsing was waarschijnlijk
geen rekening gehouden met
de zachte grond waardoor het
enorme beest achterover dreigt
te vallen. Die haan is duidelijk
een schrik voor veel kippen.
Het gezegde dat een goeie haan
nooit vet is gaat hier beslist niet
op. Zoals gezegd, het is een
goede zaak als raadsleden de
collega’s, het college en de
publieke tribune door middel
van plaatjes de gemeentelijke
onvolkomenheden openbaar
maken. De volgende serie zal,
naar verluidt, onder meer gaan
over de bekende fietsenstallingsproblematiek tijdens de
koopdagen en het parkeren van
auto’s tijdens diezelfde dagen.
De fotosessie kan worden
afgesloten met een overzicht
van de gehouden
Powermanwedstrijden en vooral
van de weinige toeschouwers
achter de vele dranghekken.
De vraag hoeveel de gemeente
dit jaar weer heeft moeten
bijdragen is ook iets voor de
immer actieve D’66 voorman.
Was het in dit verband niet zo
dat Venray destijds Powerman
liever kwijt dan rijk was? Maar
ja, burgemeester Kees van Rooy
wilde bij zijn aantreden duidelijk laten zien dat Horst aan de
Maas wielren- en hardloopvriendelijk is. Goed bedoeld
Kees, maar nu moet de tering
naar de nering worden gezet.
Schuif het feest maar door naar
een volgende gemeente, jij
hebt in elk geval je best
gedaan!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

28
04

politiek 21

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.

Het glas is halfvol
In bovengenoemd artikel stelt Essentie dat de SP blijft volharden in
zure reacties. Wat precies deze zure reacties zijn, wordt niet beschreven.
Afgaande op het artikel gaat het onder andere over de inbreng van de SP
tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor reserveren van geld
voor de aanleg van een gedeelte van het fietspad Broekhuizen-Melderslo.
Deze inbreng had voor de fractie van de SP maar een doel: zo snel
mogelijk aanleggen van het fietspad Broekhuizen-Melderslo.
Het middel dat hiervoor werd
ingezet is een amendement indienen
zodat de hele gemeenteraad zich uit
moet spreken of ze hier voor of tegen

zijn. Het amendement hield in dat er
nu niet een klein miljoen gereserveerd
wordt, maar dik drie miljoen euro zodat we hier niet meer op terug hoeven

(reactie op artikel van Essentie)

te komen en het hele vrijliggende
fietspad aangelegd kan worden.
De motivatie achter deze inbreng
haalde de SP-fractie uit de coalitieafspraken die verschillende partijen
in het afgelopen decennium hebben
vastgelegd.
Zo stelde het CDA, de VVD, (waarvan toenmalige leden nu lid zijn van
de fractie van Essentie) en de PvdA
in 2001 dat het voor hen de hoogste
prioriteit was om het fietspad aan te

leggen in de periode tot 2006. In het
coalitieakkoord van 2006-2010 stelde
het CDA en de PvdA dat het fietspad
in die periode aangelegd zou worden.
Nu, in 2011, constateert de SP dat er
nog geen enkele meter fietspad van dit
traject is aangelegd. Dit zijn de feiten.
Als die feiten zuur zijn, is dat vooral
te danken aan de partijen die door
de vorming van colleges nu en in het
verleden niet doorgepakt hebben wat
betreft de aanleg van dit fietspad.

Geen enkele partij kan dit alleen voor
elkaar krijgen. Elke partij zegt de
aanleg van het fietspad belangrijk te
vinden. Met steun aan het voorstel
van de SP hadden we samen het glas
meteen helemaal vol kunnen tanken
zodat na een snelle aanleg er door
allen geproost kon worden op een
veilig fietspad van Broekhuizen naar
Horst.
Frank Spreeuwenberg
SP fractie Horst aan de Maas

Nieuw raadslid Bart Bertrams

“We mogen ons rijk prijzen in Horst aan de Maas”
Met het plotselinge overlijden van Sevenummer Frank Wintels was er een lege plek ontstaan in de Essentie-fractie in de gemeenteraad. Die plaats wordt sinds de laatste raadsvergadering
ingenomen door Horstenaar Bart Bertrams. Tijd om kennis te maken met het nieuwe raadslid.
maar altijd op de achtergrond. Ruim
tien jaar geleden sloot hij zich aan
bij de VVD-afdeling in de gemeente,
vlak voor de eerste herindeling van
de gemeenten Horst, Broekhuizen en
Grubbenvorst. “Ik was toen nog zo
nieuw in de politiek dat een heleboel
zaken rondom de harmonisatie me nog
niet duidelijk waren. Met deze herindeling zie ik dezelfde stukken allemaal
weer voorbij komen en begrijp ik beter
waarom dingen gedaan worden. De
harmonisatie van subsidies was ook
toen een heet hangijzer. Een nieuwe
gemeente moet een duidelijk beleid
hebben. Als gemeente moet je ervoor
zorgen dat geen enkele vereniging
echt de dupe wordt. Je merkt dat de
ambtenaren van de gemeente in de
politiek een sparringpartner zoeken bij
het maken van bepaalde keuzes. Dat
vind ik erg leuk om te doen.”
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Het adrarkbeheer!
wagenp
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Als lokale partij heb
je meer vrijheid
Bart Bertrams is 37 jaar en groeide
op in Grubbenvorst. Inmiddels woont
hij al meer dan tien jaar in Horst, samen met zijn vrouw Anne Marie en hun
drie kinderen Emma, Teun en Anne.
In het dagelijks leven werkt hij voor
Cocosoft, een Venrays softwarebedrijf

dat met name werkt voor winkeliers in
de drogisterij- en parfumeriebranche.
Bart gaat voor zijn werk op bezoek
bij winkeliers in heel Nederland en
België. Tijd voor hobby’s heeft hij
nauwelijks. Bertrams: “Politiek was al
een beetje mijn hobby. Verder heb ik

drie kinderen die veel tijd vergen en
ik zit bij de medezeggenschapsraad
van de Weisterbeek en scholenkoepel
Dynamiek. Sporten zit er helaas niet
veel meer in.”
Het nieuwbakken raadslid draait al
wat jaartjes mee in de lokale politiek,

.nl
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starterswoningen
voor jong en oud
Reeds 50% verkocht!
*na verrekening van de starterslening

al vanaf
*
€ 110.000,-

Koninginnedag

open van 10.00 tot 16.00 uur
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd

Ma. t/m vrij.
8.30-12.30 uur
13.00-18.00 uur
Zat. 8.30-16.00 uur

Linders
Linders
Linders
Linders
N at u u r ste e n - S i e r b est rat i n g - Tu i n d e co rat i es - Tu i n h u i s j es

Het bekijken waard

Bertrams koos destijds voor de VVD
omdat het liberale gedachtegoed van
die partij hem het meeste aansprak.
“Een overheid moet zich bezighouden
met wat het beste is voor een samenleving. Het individuele belang mag je
niet voorop stellen. Iedereen moet de
kans hebben om zich te ontplooien en
eigen keuzes te maken. Dat past beter
bij de rechterkant van het politieke
spectrum dan aan de linkerkant. Ik voel
de vraag al aankomen: waarom dan de
overstap naar Essentie? Het voordeel
van een lokale partij is dat je zonder
een politieke achtergrond voor een
gemeente de beste keuzes kunt maken.
Bij de VVD merkte ik dat landelijk beleid
niet altijd het beste was voor lokale
zaken. Je kunt dan moeilijk de hele tijd
tegen het VVD-beleid blijven stemmen.
Als lokale partij heb je die vrijheid.”
Bart Bertrams zat de afgelopen
jaren in diverse commissies, als laatste
de commissie Samenleving waar hij de
Essentie-raadsleden van advies over
allerlei zaken voorzag. Leefbaarheid
is voor hem een van de belangrijkste
onderwerpen binnen de gemeente.
“Als gemeente moet je ervoor zorgen
dat de mensen die in een gemeente
wonen zoveel mogelijk voorzieningen
hebben. Ik denk dat wij ons rijk mogen
prijzen in Horst aan de Maas. Kijk naar
een kern als Broekhuizenvorst, waar

maar een klein deel van de inwoners
van Horst aan de Maas woont. Daar
krijgen ze een brede school, zijn er
nog zoveel voorzieningen en zelfs nog
een supermarkt. Op heel veel andere
plaatsen in Nederland is dat er gewoon
niet. Dat moet je in ere houden.”

Vijf uur lang boeiend
Zijn vuurdoop in de gemeenteraad
heeft Bertrams inmiddels gehad. Hij
werd bij zijn installatie direct getrakteerd op een vijf uur lange raadsvergadering. “Ik heb me die vijf uur niet
verveeld”, lacht hij. “Het is bijzonder
om te zien dat het urenlang boeiend
kan zijn. Het werk in de gemeenteraad
is soms lastig. Je kunt niet iedereen
tevreden stellen, maar moet er wel
voor zorgen dat in het algemeen
iedereen tevreden is. Kijk naar de discussie over de winkelsluitingstijden. De
ondernemers komen er samen niet uit.
Uiteindelijk moet er toch een beslissing worden genomen en daar is een
gemeenteraad voor.”

Ik kan de plek van
Frank Wintels niet
innemen
Bart Bertrams neemt in de gemeenteraad de plaats in van Frank
Wintels, die onlangs plotseling
overleed. “Ik kende Frank Wintels
vanuit Sevenum 2000, de partij waar
Essentie uit ontstaan is. Dat iemand op
zo’n leeftijd de pijp aan Maarten moet
geven, is zeer triest. Ik denk niet dat ik
zijn plek inneem, dat kan ik ook niet.
Frank vervulde een hele bijzondere
functie binnen de gemeenteraad en
Essentie. De toegevoegde waarde van
zijn persoonlijkheid zal ik nooit kunnen
evenaren. Dat moet je ook niet willen.”
Op de kieslijst van Essentie stond
Bertrams op de eerstvolgende plaats,
dus het was logisch dat hij de vrijgekomen plaats in de raad zou innemen. “Ik
moest natuurlijk thuis even overleggen.
Ik deed al de commissievergaderingen,
maar daar komt nu nog meer bij. Mijn
vrouw heeft gezegd: doe het maar. Of
ze zich ook helemaal realiseert wat het
inhoudt, dat betwijfel ik. Het lijkt me
verschrikkelijk interessant om de hele
discussie in de raad te kunnen volgen.
Ik heb er zin in en denk dat ik iets kan
toevoegen aan de raad.”
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Rozendorp Lottum wil
‘gezonde rozen’ promoten
Voor de vijfde keer vindt dit jaar van zondag 19 juni tot en met zondag 26 juni de Week van de Potroos plaats in
de Toprozentuin van de Rozenhof in Lottum. Tijdens deze week presenteren diverse veredelaars en kwekers hun
beste potrozen aan de rozenliefhebber om te laten zien dat de roos ook uitstekend geschikt is als pot- en kuipplant.
De Week van de Potroos wordt op
zondag 19 juni muzikaal geopend door
de Lottumse joekskapel Kleug Zaat in
de Rozentuin van de Rozenhof. Hier
staan alle Nederlandse toprozen en alle
Duitse ADR-rozen. Dat betekent dat alle
rozenrassen die het allerbeste groeien
en bloeien in het Nederlandse
respectievelijk het Duitse klimaat hier
terug te vinden zijn. Tijdens de Week
van de Potroos worden voor de vijfde
keer de nationale keuringen gehouden
voor pot- en containerrozen. Dit jaar
wordt de keuring van de potrozen voor
de tweede keer uitgevoerd door de VKC
(Vaste Keurings Commissie) en wel op
dinsdag 21 juni. Maar ook bezoekers
zelf kunnen, naast kennisnemen van de
vele voordelen en mogelijkheden van
de potroos, de ingezonden Toprozen
beoordelen.
Op vrijdagmiddag 24 juni vindt
het symposium Euro-rozen plaats.
Veredelaars van Top- en ADR-rozen,
Nederlandse en Duitse keurmeesters
en vele andere vertegenwoordigers uit
de branche zullen discussiëren over een
mogelijke Europese certificering voor
de ‘gezonde’ rozen. Door middel van
betere internationale samenwerking
moet het product ‘gezonde rozen’ (oftewel Top- en ADR-rozen) meer en betere
marktbekendheid krijgen. Hiertoe zal

Gezamenlijke collecte
Melderslo
Net als voorgaande jaren vindt ook dit jaar een gezamenlijke collecte
plaats voor de landelijke goede doelen. In Melderslo zal deze collecte
volgende week gehouden worden.
De goede doelen voor de collecte
zijn: Alzheimer Nederland, Astma
Fonds, Brandwonden Stichting,
Diabetesfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, MaagLeverDarm
Stichting, Nierstichting, Prinses
Beatrixfonds en Reumafonds.
In de week van 2 tot en met
4 mei zullen de inwoners van
Melderslo een brief ontvangen

waarin staat beschreven hoe de
collecte in zijn werk gaat. Een week
later, van 9 tot en met 14 mei zullen
deze brieven door een van de collectanten worden opgehaald. Als u in
deze periode niet thuis bent en toch
uw bijdrage wilt leveren, kunt u de
brief ook inleveren bij de dorpsraad
ter attentie van Theo Hagens. De
goede doelen en de dorpsraad van
Melderslo hopen natuurlijk op een
mooie opbrengst.

Herentoernooi
Jeu de boules
de Week van de Potroos volgend jaar,
in 2012, op het Floriade-terrein gehouden worden, gelijktijdig met de door de
Floriade in het leven geroepen ‘Week
van de Roos’ van 20 tot en met 27 juni.
Rozendorp Lottum en de Rozenhof zullen zich daar dan nadrukkelijk presenteren met enerzijds het Rozenfestival
2012 en anderzijds de gezonde Top- en
ADR-rozen, die allemaal samengebracht
zijn in de Rozentuin van de Rozenhof.
Op vrijdagmiddag 24 juni om
14.00 uur vindt in de Rozenhof ook de
prijsuitreiking plaats van de ingezonden
potrozen voor de Week van de Potroos
die volgens de vakjury gewonnen hebben. De uitslag van de winnende rozen

volgens de publieksjury wordt achteraf
gepubliceerd via media en de website
www.rozendorp.nl Ter afsluiting van de
potrozenweek vindt op zondag 26 juni
vanaf 14.00 uur op de binnenplaats
van het aangrenzende Knöpkenshof
een optreden plaats van de Maaskapel
te Wessem. Ook zal dan een gedeelte
van de ingezonden potrozen te koop
aangeboden worden.
Rondleidingen en presentaties
over de gezonde Top- en ADR-rozen
en over de verzorging van de rozen in
het algemeen zijn dagelijks mogelijk
voor groepen vanaf tien personen,
reservering vooraf minimaal een
week. De Rozenhof verzorgt bovendien

De Jeu de Boulesvereniging uit
Grubbenvorst houdt op 13, 14 en 15
mei een herentoernooi. Iedereen,
die dit niet in competitieverband
speelt, kan zich aanmelden om mee
te doen.

elke donderdagmiddag om 14.30 uur
rondleidingen door de Rozentuin voor
niet-groepen en zonder afspraak. In
het kenniscentrum van de Rozenhof is
veel informatie beschikbaar over de
geschiedenis van de roos, het houden
van rozen in de tuin of op het balkon,
het planten, snoeien en de verzorging

Dit kan tot 1 mei bij Sjef Sijben via
telefoonnummer 077 366 20 55.
Of bij Terry van de Beuken via
telefoonnummer 077 366 25 46 of
via e-mailadres jdebgrubbenvorst@
gmail.com

van rozen, over Rozendorp Lottum en
het tweejaarlijkse Rozenfestival.
De Rozenhof is gelegen aan
Markt 2 in Lottum. Toegang is gratis,
ook tijdens de Week van de Potroos.
Meer informatie is te vinden op
www.rozendorp.nl of verkrijgbaar via
info@rozenhoflottum.nl

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

SCOOT SERVICE NEDERLAND

€
€
€
€

5,25
4,75
0,85
1,35

€
€
€
€
€

1,25
0,65
1,85
2,25
1,85

UIT EIGEN KEUKEN

Kip kerrie schotel
Koude schotel
Asperge ham salade
Gebraden rosbief
Hampunt (porc plein air)

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Carpaccio Lamberto

€ 1,95
Koninginnedag zijn wij normaal geopend

Mals rundvlees met verse spinazie

100 gram

Dus van 8.00 uur tot 16.00 uur

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

Jolanda Pouwels

Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID
TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

Magere rund poulet
500 gram
Varkensfricandeau (porc plein air) 500 gram
Kip krokant schnitzel
100 gram
Rundpoulet met champignons 100 gram

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Cateringservice

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

voor tuin

VOOR DE

Dinsdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.

Uw ideale partner

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.

dakgoten
reinigen

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Communiefeest!

Beleef een mooie dag,
zonder stress in de keuken.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Ouderenkoor Lottum
wil groeien
Het aantal senioren dat zingt in een ouderenkoor neemt af. Zo zijn er in Grubbenvorst nog slechts acht koorleden
actief en Broekhuizen heeft zelfs geen ouderenkoor meer. Het seniorenkoor L’Alouette uit Lottum heeft daarentegen zo’n twintig leden en wil juist groeien. Ze roepen senioren uit Grubbenvorst en Broekhuizen op aansluiting te
zoeken bij het Lottumse koor.
De uitbreiding van het aantal
leden bij ouderenkoor in Lottum is
noodzakelijk volgens voorzitster Annie
van de Pasch. In betere tijden werd
elke woensdagmiddag gerepeteerd
in gemeenschapsaccommodatie De
Smetenhof. Nu is dat nog maar om de
twee weken. “Het is gewoon te duur.
We moeten de organist en dirigent
betalen en dat is met twintig ouderen
nauwelijks nog te doen”, zegt Annie.

Om die reden doet het ouderenkoor
van Lottum een oproep naar senioren
in Grubbenvorst en Lottum om zich bij
L’Alouette aan te sluiten. “In de buurdorpen zijn ouderen die graag zingen
en dat kan bij ons”, meent Annie. De
terugloop van leden bij ouderenkoren
wordt veroorzaakt doordat bij begrafenissen steeds minder vaak een beroep
op het ouderenkoor wordt gedaan. “Dat
houden we niet tegen, en dat willen

we ook niet. Maar een sterker koor met
een professionele dirigent en organist
maakt ons ook sterker als koor”, zegt
de Lottumse.
Geïnteresseerden kunnen bellen
met Annie van de Pasch, telefoon
077 463 15 26.
Een repetitie bijwonen of gewoon
een keer komen luisteren op woensdagmiddag kan ook in De Smetenhof te
Lottum van 14.00 tot 15.00 uur.

Houthuizer Molen
doet mee aan
Nationale Molendag
De Houthuizer Molen in Lottum doet op zaterdag 14 en zondag 15 mei samen met meer dan vijftig molens in
Limburg mee aan de Nationale Molen- en Gemalendag.
Molens werden eeuwenlang
gebruikt voor onder meer het malen
van graan, het zagen van hout, het
slaan van olie uit zaden en het maken
van papier. Als gevolg van technische

ontwikkelingen verdwenen vanaf het
eind van de 19e eeuw steeds meer
molens. Diverse molens en gemalen
staan nog fier overeind. Tijdens de
Nationale Molen- en Gemalendag

zijn deze waardevolle werktuigen te
bewonderen. Bij de Houthuizermolen
in Lottum is een expositie ingericht.
Voor meer informatie:
www.nationalemolendag.nl

Fanclubdag
Rowwen Hèze
Rowwen Hèze bestaat 20 jaar en speciaal hiervoor houdt de fanclub van deze Limburgse band op 8 mei een
fanclubdag in de Evenementenhal in Venray.
Eén keer per drie jaar organiseert
het fanclubbestuur een fanclubdag
voor haar leden met leuke activiteiten,
zoals een kleurwedstrijd voor de kinderen. De fanclubdag wordt gepresenteerd door Tom Doesborg.
De muziek wordt verzorgd door dj

Jacky en de Venlose dialectband Van
Gelder verzorgt een optreden. Als
afsluiter is er uiteraard een exclusief
optreden van Rowwen Hèze.
Iedere fanclubdag is gekoppeld
aan een goed doel. Dit jaar gaat de
opbrengst van de tombola en veiling

naar Join4Energy. Dit is een stichting,
die zich inzet voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte.
De deuren gaan open om 13.30
uur en het programma duurt tot 19.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.join4energy.nl

verenigingen 25
Collecte goededoelenweek
Horst
Voor de eerste keer in de geschiedenis is in de kern Horst een
gezamenlijke collecte gehouden van twaalf goede doelen met een
CBF-keurmerk.
In de afgelopen maanden werden
op 18, 19 en 20 april de volgende
bedragen opgehaald:
Alzheimer Nederland
€ 2.520,80
Amnesty International € 1.587,71
Astma Fonds
€ 2.341,13
Brandwonden Stichting € 2.056,74
KWF Kankerbestrijding € 4.229,12

MaagLeverDarm Stg.
Hartstichting
Nierstichting
Prinses Beatrixfonds
Reuma Fonds
Rode Kruis
Fonds verstandelijk
gehandicapten

€ 2.439,21
€ 3.462,81
€ 2.662,95
€ 1.952,56
€ 2.449,82
€ 2.140,44
€ 1.862,61

Honingslingeren bij
‘t Zoemhukske
In ‘t Zoemhukske in Horst wordt aanstaande zondag een honingslingerdemonstratie gegeven.
De imkers van het praktijkcentrum voor bijenteelt zullen laten zien
hoe de bijen honing hebben opgeborgen in raten en hoe de honing er
met behulp van slingeren uitkomt. De
demonstratie zal plaatsvinden tussen
14.00 en 16.00 uur.
Bijen verzamelen nectar van fruit,

koolzaad, bloemen en planten, die
ze omzetten in honing. Deze honing
wordt opgeslagen in de raten van de
honingkamer in de bijenkast. Bij het
honingslingeren wordt de opgeslagen
honing uit de raten tegen de wand
geslingerd om in emmers te worden
opgevangen.

Masters of Horstcore
Horster vriendengroep ‘leiP’ organiseert zaterdag 28 mei bij Café De
Lange ‘Masters of Horstcore’. Dj’s Brutal Force, EL V & Tip, The Taker,
Amnesia, The Streaker, Tranquailizer en Paranoizer zullen de hardcoreliefhebbers vermaken.
De avond is onderdeel van de
wedstrijd ‘Clash of the titans’, een
organiseerwedstrijd van Café De
Lange. Elke deelnemende groep krijgt
de beschikking over een zaterdag
in de zaal en een budget van maar
liefst 600 euro. Rianne Seijkens van
vriendengroep leiP: “Normaal is het
ontzettend moeilijk om een grote
hardcoreparty te organiseren in Horst.
Nu kunnen we zelf de hele avond
invullen en op kosten van iemand
anders: ideaal dus.”
Het gekregen budget hebben ze
vooral besteed aan de geluidsinstallatie. Rianne: “We hebben ook vrienden

gevraagd om te draaien, maar we
hebben ook geld besteed aan andere
dj’s.” De posters en flyers zijn zelf
gemaakt en al verspreid. Ook via de
social media zijn ze flink reclame aan
het maken.
Er valt ook nog wat te winnen
bij The Clash Of The Titans: de groep
die de meeste omzet maakt op hun
avond krijgt tien procent van die omzet. Wat de vriendengroep met het
geld gaat doen als ze winnen weten
ze nog niet: “Mochten we winnen,
dan wordt dat geld waarschijnlijk
door onszelf besteed aan een volgend
feestje.”
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Twee jonge meiden uit Horst vielen samen 23 kilo af

Joan, voor en na

Yvonne, voor en na

De zomermaanden komen eraan. Gezellig met vrienden het terras op,
met het gezin een dag naar het strand of met vriendinnen naar het zwembad. In januari nemen veel mensen zich voor om deze keer toch echt iets
aan die extra kilo’s te doen. Joan en Yvonne besloten ook dat het roer om
moest en onder begeleiding van Trix Peeters van Slender You Fit in Horst
gingen ze aan de slag, met een heuse gedaanteverwisseling als resultaat.

professionele begeleiding vonden Joan
en Yvonne zeer aangenaam. Door een
regelmatige terugkoppeling kregen ze
iedere keer een spiegel voorgehouden
en raakten ze opnieuw gemotiveerd.
“Mijn vriendinnen hielden me ook
in de gaten”, zegt Yvonne. “Door
het snelle afvallen vroegen zij zich
namelijk af of het allemaal niet veel te

Joan (26) en Yvonne (24) zijn twee
jonge dames, waar HALLO in het eerste
nummer van dit jaar over berichtte dat
ze het gevecht met de kilo’s aangingen. Joan verloor meer dan 12 kilo
en bij Yvonne sloeg de wijzer van de
weegschaal ruim 11 kilogram minder
ver uit. Het streefgewicht voor beide
dames was 75 kilogram en met behulp
van een uitgebalanceerd programma
zijn ze zichtbaar tevreden over het
resultaat.

Ik moest een andere
leefstijl aannemen
Maar voor het zover was, moesten
de dames wel even op hun tanden
bijten. “Ik moest een andere leefstijl
aannemen. Ik was een echte emo-eter,
want als ik me niet zo goed voelde

dan liep ik naar de kast om wat te
eten. Dat dat niet meer kon vond
ik in het begin wel erg lastig”, zegt
Joan. Ook de gezellige momenten met
familie en vrienden viel haar zwaar.
“Ik ben gewend om te eten wat de
pot schaft, maar nu moest ik een stap
terug doen.” Ze werd er ook weleens
verdrietig van en haar moeder zei dan
troostend: “Anders had je nu alles
weer weggegeten.” Bij Yvonne vlogen
de eerste drie weken in totaal zes kilo
eraf. Daarna bleef het even stabiel.
“Dat vond ik een moeilijk moment. Ik
ben overgestapt naar een andere methode. Anders raakte ik de motivatie
kwijt”, aldus Yvonne.
“We werken met verschillende
programma’s. Iedereen heeft een
ander doel, maar ook niet elk lichaam
is hetzelfde gebouwd”, aldus Trix. Haar

Foto’s: Aerts Fotografie

Hun goede voornemen heeft goed uitgepakt

snel ging. Het was gelukkig allemaal
volgens het boekje.”
Een ontzettend leuke bijkomstigheid voor de dames was dat ze hun
kleren, die voorheen veel te strak
zaten, nu weer aan konden. “Dat geeft
me weer een goed en zeker gevoel”,
zegt Joan. “Een dure aangelegenheid,
want de hele garderobe moet worden

aangepast. Ik kan straks weer lekker
gaan shoppen.” In de afgelopen weken
hebben beide dames ook gezondigd.
“Met carnaval ben ik mijn boekje te
buiten gegaan door een stuk vlaai te
eten”, zegt Joan. De volgende dag
sprak zij zichzelf weer streng toe:
“huppakee, nu weer d’r tegenaan.”
Het is volgens Trix vooral het proces
van bewustwording van wat en wanneer je eet. “Je kunt gerust op het
terras gaan zitten, maar pak dan een
salade in plaats van een koolhydraatrijk
broodje.”
Nu het afvallen er bijna op zit,
wordt het voor de dames tijd om het
proces te gaan afbouwen. Met behulp
van een kaart, zijn ze zich bewust van
het aantal calorieën dat in producten
zit. “Natuurlijk ga ik in de zomer met
mijn vriendinnen naar de ijssalon in
Grubbenvorst, maar dan kies ik een
yoghurt-light ijsje”, zegt Yvonne.

Ik ben supertrots
op mijzelf
Joan en Yvonne zijn beiden dolgelukkig met hun prestatie. “Ik ben supertrots op mijzelf, dat ik dit voor elkaar
gekregen heb”, zegt Joan. “Ik voel me
goed en ik vind dat ik er nu weer goed
uitzie. Daar heb ik het voor gedaan”,
zegt Yvonne. Als beloning kregen de
meiden van Trix Peeters een metamorfose aangeboden en deze werd op de
gevoelige plaat vastgelegd.

Kapper

Kleding

Visagie

Mellonie van Praedé
Kappers heeft het lange haar
van Yvonne in meerdere lagen
geknipt met een modieuze
rechte pony. Door de zijkant
diagonaal naar achteren te
knippen, legt ze de nadruk op
de pony en krijg je een mooie
omlijning van het gezicht.
Het haar van Joan is door
Trudy op één lengte geknipt met
een volle rechte pony, helemaal
van deze tijd.
Beide modellen zijn gekleurd
met een ammoniavrije kleuring
op natuurbasis. Yvonne heeft
van nature een koperkleur.
Mellonie vond het zonde om de
koperkleur weg te halen.
Daarom heeft ze het haar
opgefrist met een pittige
koperkleur. Daarna heeft ze er
highlights doorheen gezet voor
een zomerse look. Het haar van
Joan was midden/donker blond.
Door een mooie donkerdere
bruine tint te gebruiken komen
haar ogen nog mooier uit.
Vervolgens heeft Mellonie ervoor
gekozen om bij Yvonne, die van
zichzelf een natuurlijke slag
heeft, meerdere krullen te
maken. Nadat ze het haar heeft
ingedraaid met warmterollers,
heeft ze het gestyled. Bij Joan
heeft Trudy het haar geföhnd en
daarna heeft ze het haar
gestraight met een stijltang, in
combinatie met een spray, die
voor extra bescherming van het
haar zorgt.

Joan draagt in het
dagelijkse leven graag jurkjes
en tuniekjes. Een jeans was zij
niet gewend.
Voor deze fotoshoot draagt
ze zelfs een skinny jeans in een
mooie blauwe wassing, deze
broek zit haar als gegoten.
Hierop draagt ze een strapless
top. Om het geheel iets
vrouwelijker te maken draagt
ze over deze combinatie een
Militairy blazer in de kleur
blauw.
Yvonne draagt in het
dagelijkse leven verschillende
stijlen, een jeans met een top,
een tuniek of een jurkje. Voor
deze dag draagt ze helemaal
iets anders! Ze draagt een
catsuit, helemaal hot dit
seizoen. Deze catsuit is in een
kleur die perfect past bij haar
nieuwe haarkleur. Om het
geheel af te maken draagt ze er
mooie zwarte pumps bij met
een ceintuur in dezelfde kleur.
De kleding werd verzorgd
door Vrouw Women’s Wear.

De visagie is verzorgd door
Sanne Kerkhoff, schoonheidsspecialiste bij Slender You Fit.
Voor een stralende look is bij
beiden gestart met de mat perfection foundation. Deze kleurt erg
mooi met de huid mee waardoor
men een natuurlijke teint krijgt.
Hierna is de duo bronzing powder
aangebracht. Deze beschikt over
twee kleuren, een roze en bruine
teint die je mooi in combinatie kunt
gebruiken.
Voor de ogen van Joan is gekozen voor een smokey eye-effect, gecombineerd met een donkerbruine
oogschaduw en big volume mascara
op de wimpers. Zo worden haar
ogen nog sprekender en bovendien
past deze donkere kleur schitterend
bij haar haren. In de ooghoeken en
boven het oog is gekozen voor een
shimmer. Voor de lippen is een donkerbruine lippenstift in combinatie
met een lipgloss gebruikt. De kleur
laat haar gezicht mooi spreken en
past perfect bij de oogschaduw.
Bij de ogen van Yvonne is ook
een smokey eye-effect gecreëerd,
maar dan in combinatie met een
donker mosgroene oogschaduw,
omdat dit heel mooi bij haar ogen
en haar kleurt en haar ogen doet
spreken.
In de ooghoeken en boven het
oog ook bij Yvonne een shimmer.
Het geeft net dat beetje extra en
is tevens ook heel mooi om te
highlighten. Een mooie zachtroze
kleur lippenstift maakt het plaatje
compleet.
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15 VRAGEN aan Sem de Jong

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

Sem de Jong
15 jaar
Meterik
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik doe al jaren aan dansen en daar zou
ik later graag mee door willen gaan.
Naast mijn baan zou ik dan graag in
een dansschool les willen geven om zo
mijn passie door te zetten.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb nooit een talenknobbel gehad,
dus Engels heb ik altijd wel een
minder leuk vak gevonden.
Ook omdat mijn cijfer voor Engels altijd
wel lager is dan cijfers voor andere vakken. Daar tegenover ligt wiskunde mij
beter en dus vind ik het vak ook leuker.

Biologie heb ik ook altijd erg interessant gevonden.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb meerdere goede vriendinnetjes,
maar al vanaf mijn geboorte ben ik
altijd goed bevriend geweest met
Laura. Ik kan altijd bij haar aankloppen
als ik in de problemen zit of als ik
mijn hart wil luchten. Ook mijn vriend
Joep mag natuurlijk niet ontbreken,
hij staat door dik en dun voor me
klaar.
In het weekend ben jij te vinden in?
Elk weekend is heel verschillend. Soms
ben ik in Horst te vinden of het is een
avondje kletsen met vriendinnen onder
het genot van een glaasje wijn. Als het
maar gezellig is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens

een gezellige avond?
Een heerlijk glas witte wijn met gezellig
kaarslicht. Een avond met een glas fris
en chips, de gewone filmavond dus, is
natuurlijk ook niet verkeerd.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou heerlijk op vakantie gaan met
vriendinnen. Zon, zee en strand
opzoeken is absoluut niet verkeerd.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een domme opmerking maak,
die dan later nergens op slaat of er
helemaal niet toe doet.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Bikini, zonnebril, mobiel, geld,
fotocamera, leuke kleren, vrienden en
vriendinnen. En het belangrijkste:
goede zin en sfeer.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Mijn dag kun je helemaal goed maken
met pasta pesto. Dat kan er altijd wel
in.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Als ik thuis ben loop ik graag in mijn
trainingsbroek. Overdag draag ik graag
kleding waar ik me goed in voel, maar
het moet er natuurlijk wel een beetje
leuk uitzien.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik dans heel graag en daar besteed ik
dus ook veel tijd aan. Als ik tijd heb dan
staat meteen de muziek aan. Ook
winkelen doe ik heel graag, ik kan daar
zo maar een hele dag aan kwijt zijn.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Een goede dansschool zou hartstikke
fijn en leuk zijn. Dan is het dichtbij huis
en kan ik erheen wanneer ik wil. Altijd
handig dus!
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
De Titanic is en blijft een goede film.
Heb hem al meerdere keren gezien,
maar ik kan er naar blijven kijken.
Dansfilms zijn trouwens ook van harte
welkom.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou graag mijn vakantievriendinnetje
opzoeken in Amsterdam. Ik zie haar
niet zo vaak en als ik langs zou komen
zou ze dat super leuk vinden. Of natuurlijk met vriendinnen naar het strand,
heerlijk een drankje doen en bijkletsen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Griekenland. Mijn hele familie en ikzelf
zijn gek op Griekenland, dus daar wil ik
altijd wel graag heen. Ook New York
lijkt me een toffe stad om een keertje
heen te gaan.

VERSLEIJEN OIRLO

DAB
Beregeningspompen
Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Mies
Column
Nagellakproblemen
Eindelijk, ze mogen weer,
de sandaaltjes en slippertjes.
Heerlijk luchtig en lekker
zomers, maar tegelijkertijd
ook de boosdoener van HGNP
(Het Grote Nagellak
Probleem).
Nagels lakken is altijd een
tijdrovende bezigheid. Eerst de
juiste kleur uitkiezen, dan
zorgvuldig aanbrengen, zonder
dat de nagellak ook ergens
anders zit dan op je nagels, en
tenslotte veel te lang wachten
tot de nagellak eindelijk
opgedroogd en uitgehard is.
Iets waarvoor je tijd uit moet
trekken dus. Nu de sandalen en
slippers weer mogen komen er,
behalve tien handnagels, ook
tien teennagels bij. Tien nagels
erbij betekent dus ook dat je er
dubbel zoveel tijd voor uit moet
trekken. In plaats van een, moet
je nu twee momenten in je
agenda zien te plannen voor het
lakken van je nagels.
Maar dat is nog niet het ergste.
Een ander probleem wat hierbij
komt kijken is de kleurkeuze.
Want als je je handnagels in de
roze lak hebt gezet, is het geen
gezicht om je teennagels rood te
verven. Mijn persoonlijke
probleem is hierbij dat ik altijd
enthousiast de kleur uitkies
waar ik zin in heb en pas daarna
kijk of het eigenlijk wel matcht
met de eergisteren aangebrachte kleur op m’n tenen. Vaak is
dit niet het geval en kan ik
tussen twee oplossingen kiezen.
Of alles erop laten zitten en voor
gek lopen, of een kleur verwijderen en weer opnieuw beginnen. Wegens tijdgebrek valt de
keuze vaak op het eerste, met
het gevolg dat ik met vloekende
nagels door het leven huppel. Je
zou denken dat je dit een keer
overkomt en dat je er dan wel
van geleerd hebt. Toch is HGNP
een blijvend probleem dat
iedere laksessie weer terugkeert.
Inmiddels heb ik mijn
vloekende nagels wel geaccepteerd en heb ik ermee leren
leven. Een nieuwe, trend noem
ik het dan maar. Iedereen heeft
in de zomer toch last van dit
probleem? Genoeg reden dus
om vloekende nagels als
zomertrend van 2011 te bombarderen.
Mies
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Steun kinderhuis Nos Kasita in Suriname
Even voorstellen. Mijn naam is Fannie Janssen (23), afkomstig en woonachtig in Horst. Eind januari dit jaar ben
ik afgestudeerd aan de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH). Op 3 april jl. ben ik voor drie maanden
naar Suriname vertrokken, om in Paramaribo vrijwilligerswerk te doen in kinderhuis ‘Nos Kasita’.
Nos Kasita is enkele jaren geleden
opgericht door Charlotte Dakriet, door
de kinderen ook wel ‘Tante Lottie’
genoemd. Zij was toen docente en
merkte dat na schooltijd enkele kinderen op straat bleven hangen en niet
naar huis gingen. Ze besloot deze kin-

deren op te vangen. Wat enkele jaren
geleden is begonnen met vijf kinderen,
zijn er nu 102. Het zijn voornamelijk
weeskinderen in de leeftijd van 0 tot
18 jaar en door ouders verstoten en/of
mishandeld.
In mijn eerste week bij Nos Kasita,

vertelt Tante Lottie hoe moeilijk het is
om alles draaiende te houden, omdat
de overheid helemaal niets geeft.
Momenteel zit ze erg krap bij kas en
ze is dringend op zoek naar sponsoren.
Zo nu en dan ontvangt Tante Lottie
donaties, maar met eigen ogen heb ik

inmiddels gezien dat ze hiervan nauwelijks kan rondkomen. De kinderen
hoor ik dagelijks zeggen dat ze nog
honger hebben. “Vooral de oudere
kinderen klagen ’s avonds vaak dat ze
nog honger hebben. Ik kan ze dan niets
geven”, zegt Tante Lottie. “Alles is dan
op, en ik krijg pas de volgende ochtend
weer brood.” Het is zo moeilijk voor te
stellen hoe het is om nog minder dan
genoeg te hebben. Maar als ik zie hoe
het kinderhuis eruit ziet, kan ik me er
toch een voorstelling bij maken. Helaas.
De ruimtes waar de kinderen
slapen moeten hoognodig worden
opgeknapt. De meeste kinderen slapen
met meerdere personen op dunne
éénpersoons matrasjes op de grond.
Ventilatie is er niet en de toiletten zijn
aan vervanging toe. Sommige werken
niet meer.

Ik kan ze nu niet
betalen
Tante Lottie doet ook haar uiterste
best om alle kinderen naar school te laten gaan, maar de betalingsachterstand
van de schoolgelden neemt alleen
maar toe. Tante Lottie is dringend op
zoek naar sponsoren om personeel aan
te trekken. “Ik kan ze nu niet betalen”,
zegt ze, terwijl de kinderen haar en
mijn aandacht proberen te trekken.
De kinderen schreeuwen letterlijk om
aandacht, die ze onvoldoende krijgen.
Ik kan de leidsters niets kwalijk nemen,

want naast Tante Lottie zijn er nog
maar twee andere leidsters. Hoe geef
je met drie personen 102 kinderen aandacht? Onmogelijk als je het mij vraagt.
Mijn drang om geld in te zamelen voor dit kinderhuis is alleen maar
groter geworden nu ik al enkele weken
gezien en ervaren heb hoe het eraan
toe gaat in Nos Kasita. Ik kan alleen
maar zeggen: mensen stort alsjeblieft
wat op mijn rekening voor dit kinderhuis, want het is echt nog véél harder
nodig dan ik dacht Alle hulp en iedere
euro is welkom en tot mijn vertrek
kan ik ervoor zorgen dat het geld goed
terecht komt.
Meer informatie over Nos Kasita is te
lezen op de site www.noskasita.nl en
op mijn blog: www.faninsuriname.
waarbenjij.nu. Ook zijn hier foto’s te
vinden en kunnen jullie lezen hoe het
verder gaat. De komende weken houd
ik me vooral bezig met activiteiten voor
de kinderen zelf en doe ik mijn uiterste
best om de kinderen alle aandacht te
geven die ze verdienen. En hoewel
ik Tante Lottie en de kinderen 26 juni
weer ga verlaten, hoop ik dat ik – met
dank aan jullie – een prachtig bedrag
mag overhandigen aan Tante Lottie!
Namens mij, maar vooral namens Tante
Lottie en de kinderen, bedankt!
Donaties voor Nos Kasita kunnen
worden overgemaakt op rekeningnummer 11 77 38 042 ten tame van
J.M.T. Janssen, onder vermelding van
Nos Kasita.
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Gastheer in opleiding Geert Lommen uit Grubbenvorst

De speelbal tussen keuken en gasten
Bij binnenkomst verwelkomt hij zijn gasten, neemt netjes de jas aan
en begeleidt het gezelschap naar de tafel. Geert Lommen (22) uit
Grubbenvorst weet hoe het werkt. Hij werd derde tijdens het Nederlands
kampioenschap gastheer/-vrouw in Rotterdam.
Geert werkt in sterrenrestaurant
Aubergine in Steijl, waar eigenaren
Paul en May Pollux, samen met
sommelier Maurice Born zijn grote
leermeesters zijn. Zij leren hem de
kneepjes van het vak.

Altijd alert
en oog voor detail
“Een goede gastheer kent de
menukaart, is altijd alert en heeft
oog voor detail”, aldus Geert.
Bij binnenkomst weten ze vaak al wat
voor gasten ze over de vloer krijgen.
“Maurice voorspelt wat de gasten gaan
bestellen. En vaak heeft hij het bij het
juiste eind.” Iets dat volgens Geert
komt door zijn jarenlange ervaring als
gastheer. Hij geniet van zijn vak en
weet zeker dat hij over tien jaar nog
in de horeca zal werken. “Het contact
met de mensen vind ik leuk.
Een avond is pas geslaagd als alles
naar tevredenheid is verlopen”, aldus
Geert. Dat hij vooral moet werken als
anderen naar de kroeg gaan, vindt hij
soms weleens balen.
“Maar in het restaurant zijn we
soms eerder klaar, dan sluit ik nog

even bij mijn vrienden aan.”
Vorig jaar stond Geert ook in de
finale van het Nederlands kampioenschap, maar beklom toen net niet het
podium. Een van de opdrachten was
om een wijnarrangement samen te
stellen, dat hij vervolgens zijn gasten
liet proeven. “Volgens hen was de wijn
lekker en heb ik het glas verder bijgeschonken”, zegt Geert. Ook de jury
kreeg een glas, maar zij proefden al
meteen dat er iets aan de hand was.
Ze namen Geert even apart en zeiden
dat de wijn kurk had. “Normaal zou ik
dit meteen zeggen, maar nu hield ik
wijselijk even mijn mond. De gasten
hadden niets in de gaten.”

Het vak van gastheer
leer je vooral
door het te doen
Geert volgt zijn opleiding
Gastheer niveau 3 aan het ROC
Leygraaf in Cuijk, waar ze in het
verleden een gastles kregen van een
blinde spreker, die haarfijn uitlegde
waar ze op moeten letten als ze
iemand aan tafel krijgen die een

visuele handicap heeft. “Vaak wordt
het zo overdreven, maar simpel het
glas tegen de hand aanzetten is meer
dan voldoende om te laten weten
waar het glas staat”, zegt Geert. Deze
handige tip nam Geert graag aan.
“Het vak van gastheer leer je vooral
door het te doen.”
Door zijn werk is Geert anders
naar eten en drinken gaan kijken.
“Ik heb geleerd wat de smaak van
eten is, maar vooral geproefd wat
lekker is.” Eind november kreeg hij
in het restaurant bezoek van een
recensent. “Dat zou ik ook wel willen.
Overal in Nederland mooie restaurants bezoeken en dat het publiek
mijn recensies leest”. Geert weet als
geen ander dat over smaak niet valt
te twisten, maar hij heeft op school
geleerd dat je een mening altijd moet
onderbouwen.
Het aspergeseizoen is aangebroken en zonder twijfel adviseert
Geert een voortreffelijk gerecht: “Op
traditionele wijze gemaakte asperges,
voorzien van een eitje en gekookte
ham. Een beetje overgoten met een
botersausje, geserveerd met een eigengemaakte aardappelpuree. Hierbij
serveer ik een mooie Pinot gris uit de
Elzas. Dat is een frisse witte wijn en
in combinatie met het aardse van de
asperge ervaart u een mooie harmonie in de mond. Smakelijk eten!”

Zeer voordelig vloercomfort voor de gehele woning!
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Studenten gaan kiezen voor de makkelijke weg
De geplande bezuinigingen in het onderwijs zijn een veelbesproken kwestie de afgelopen maanden. Kim Alards (19) uit Melderslo is tweedejaars student Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit (TU)
in Eindhoven.
Voor deze opleiding staat nominaal vijf jaar, maar een gemiddelde
student doet er zeven-en-een-half
jaar over. Studenten krijgen van de
overheid een extra uitloopjaar, maar
dat betekent voor de studenten
natuurkunde aan de TU dat ze alsnog
gemiddeld 4.500 euro moeten
betalen.
Kim zit in de activiteitencommissie van haar studievereniging
en heeft een bijbaantje dat ook
met haar opleiding te maken heeft.
“Door deze twee dingen, die allebei
bijdragen aan mijn studie, ben ik veel
tijd kwijt. Daarbuiten sport ik ook nog
veel. Ik lig gelukkig goed op schema
en ben ook van plan dat te blijven.
Maar stel je voor dat ik van studie
was geswitcht, ziek was geworden of
andere factoren had gehad die zorgen
voor studievertraging. Er zullen vast
ook wel luie studenten zijn, maar die
moet je niet straffen ten koste van al
die studenten die wel iets van hun
studie willen maken”, aldus Kim.
Studenten die nu vertraging hebben, hebben vaak een bestuursjaar
bij een studievereniging gedaan (een
fulltime functie) of hebben een jaar

extra in het buitenland gestudeerd.
Kim: “ Nederland staat bekend om
het afleveren van studenten met
ervaring. Ervaring in organiseren,
bepaalde commissies en internationaal georiënteerd: dat moet je in ere
houden.”
Haar medestudenten vinden een
boete voor langstudeerders terecht,
maar ze zijn het er allemaal over
eens dat deze nog niet mag gelden
voor de studenten die er niet op waren voorbereid. Kim: “ Ze hadden dan
misschien een andere richting gekozen of er niet voor gekozen om een
bestuursjaar te doen of überhaupt
actief te zijn bij een studievereniging.
Sommigen zeggen ook dat als ze dit
eerder hadden geweten dat ze dan
een makkelijkere opleiding hadden
gekozen. Dat komt er dan toch op
neer dat studenten een bepaalde
keuze niet hadden gemaakt en voor
de makkelijke weg hadden gekozen.
Mijn studievereniging probeert nu
een bestuur voor volgend jaar te
vinden, maar natuurlijk wil niemand
dat nu nog doen. Studenten die nu
ervaring opdoen in besturen en commissies balen ontzettend: het kost

hen straks duizenden euro’s.”
“Wij kunnen natuurlijk met alle
studenten keihard roepen dat we dat
niet willen. En er zal heus wel wat
bezuinigd moeten worden in het onderwijs. Nederland wil echter bij de
top vijf kennislanden horen en met
gigantisch snijden in het onderwijs
kom je daar niet. Dat de overheid nu
toch miljarden uit wil geven aan het
vervangen van de F16’s door Joint
Strike Fighters vind ik ronduit belachelijk. Dan snap ik echt niet dat dát
belangrijker is dan onderwijs.”
Kim is waarschijnlijk 6.465 euro
extra kwijt door deze maatregelen.
Benieuwd hoeveel deze maatregelen
jou gaan kosten? Reken het uit op
www.kenniscrisis.nl

Plannen van de overheid:
• boete van 3.000 euro per
student per jaar na een extra
uitloopjaar
• boete van 3.000 euro voor de
school per student per jaar na een
extra uitloopjaar
• basisbeurs voor de masterfase
vervalt en er komt een sociaal
leenstelsel
• ov-kaart vervalt voor langstudeerders
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Bakas werd verkozen tot ‘Trendwatcher van het Jaar 2009’.
Het innovatieblad Sprout riep hem uit tot een van de 50
invloedrijkste Nederlanders onder de 50 jaar en het NIMA, de
branchevereniging van marketeers, heeft hem uitgeroepen tot de
invloedrijkste trendwatcher onder de vaderlandse marketeers. Bakas schreef diverse bestsellers over de toekomst, die onder andere
in Nederland, de VS, China, Brazilië en Engeland verschijnen. Hij is
provocerend maar altijd positief. Deze Europese top trendwatcher
gaat aan het publiek van de Ronde Tafel vertellen hoe ‘2020 er echt
uit ziet’ en gaat in op thema’s zoals vergrijzing, de multiculturele
samenleving, spiritualiteit, social media en natuurlijk ondernemen!

&1E<)=9D
Smit gaat in op wat Adjiedj Bakas heeft verteld en
vertaalt dit naar zijn eigen en humoristische visie. In een
luchtige en energieke show worden tevens de zeven
supercompetenties belicht. Diverse tips, wijsheden en
herkenbare gedragspatronen worden afgewisseld met
veel humor, stukjes mentalisme en imitaties. Paul Smit
was winnaar van de cabaretaward ‘Grootst aanstormend
talent’ en heeft tal van lovende referenties op zijn naam
staan. De enorme dynamiek, de sterke timing en het
gemak waarmee hij contact met de zaal maakt, zorgt
voor een hilarisch huzarenstuk waarbij Smit met zijn
openheid het publiek voor zich wint!
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Armand treedt op in Horst
De levende legende en zanger Armand speelt op zondag 1 mei om 18.00 uur in muziekcafé De Buun in Horst
aan de Loevestraat 14. Hij treedt op met gitaar en mondharmonica en uitgezonderd van enkele sketches en
persiflages bestaat het optreden geheel uit eigen werk.
Voordat hij bekend werd, speelde hij op 10-jarige leeftijd accordeon. Op zijn twaalfde werd hij als
zanger kampioen van de Kempen,
het land van de hennep.
Na die tijd zwierf hij door vele bandjes en werd hij in 1965 ontdekt op
een talentenjacht.
Hij bracht in datzelfde jaar nog zijn
eerste plaat uit en werd gebombardeerd tot de Nederlandse Bob
Dylan.
Zijn grote doorbraak in de zomer
van 1967 met het B-kantje ‘Ben ik te
min’ zorgde voor een luxe bestaan
met grote auto’s, dure hotels en nòg
duurdere babes, maar dit was van
korte duur. Na een tijdje zakte zijn
luxe bestaan in elkaar en duurde
het een tiental jaren voordat hij niet
meer gezien werd als die junkie
die was blijven hangen maar als de
levende legende.
De legende die zo’n vijftien
elpees, tien cd’s en meer dan dertig
singles op zijn naam heeft staan is
nooit opgehouden met optreden,
zelfs niet in de meest duistere
periodes. Op dit moment is Armand
bezig met zijn nieuwe tripelpee,
waarvan nog niet bekend is wanneer
hij uitkomt.
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Dodenherdenking America
In America wordt 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking gehouden.
Om 19.00 uur is er gelegenheid
om het Peelpark te bezichtigen.
Om 20.00 uur is de herdenking
bij het oorlogsmonument aan de

Griendtsveenseweg. Er zijn
toespraken, twee minuten stilte en
er is de mogelijkheid om bloemen
te leggen. Aansluitend is er koffie
in de ontvangstruimte van het
Peelpark.

Boek over Sevenumse
bedevaarten
Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van de hand van Nel
Verstegen- Maessen. De Sevenumse beschrijft in het boek legenden en
Sevenumse bedevaarten.
Verstegen schreef eerder het boek
‘Sevenum en zijn kerk’. Daarin kwam
ook een aantal bedevaartplaatsen aan
bod: “Het is niet de bedoeling om in
herhaling te treden, maar er is zoveel
nieuw materiaal beschikbaar dat het
de moeite waard is om dat ook te
publiceren. Er staan ook nieuwe bedevaartplaatsen in. Er wordt onder meer
aandacht besteed aan de busreizen
naar Wittem en Banneux. In dit boekje
komen ook legenden en niet eerder
gepubliceerde liedjes en gedichten.”
In 1676 werd er in Sevenum een
kapel gebouwd naar aanleiding van
de legende van het wonderbare schot.
De legende wil dat een meisje op het

punt stond verslonden te worden door
een grote hongerige wolf, maar juist
op dat moment klonk er een schot
en viel de wolf dood neer. De kapel
‘O.L. Vrouw van het Wonderbare schot’
groeide echter nooit uit tot bedevaartsplaats, terwijl Kevelaer, Tienray,
Roermond en Helden-Panningen wel
bedevaartsplaatsen werden.
Het boekje ‘Legenden en
Sevenumse bedevaarten’ verschijnt
deze maand. Het boekje telt 84
pagina’s en telt vele foto’s. Het boekje
is verkrijgbaar door tien euro over te
maken op rekening 13 87 745 ten
name van P. Verstegen, onder vermelding van het volledige adres.

Voorjaarsactiviteiten
in De Locht
Museum De Locht in Melderslo heeft op zondag 8 mei diverse
activiteiten, zoals nostalgische en vrolijke muziek verzorgd door
Mart Vervoort en vanaf 13.00 uur demonstraties in de verbouwde
smidse, waar smeden hun vaardigheden tonen in het maken van
siersmeedwerk. Verder is er een tentoonstelling over de emigratie
vanuit deze regio naar Noord-Amerika in de periode van 1870 tot
1935 genaamd: Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Daarnaast is er
een foto-expositie van Barbara Kalomon met natuur- en landschapsfoto’s van Limburg. Voor meer informatie: www.museumdelocht.nl

32

cultuur

28
04

Koninginnespektakel
Sevenum
The StringKings openen vrijdagavond om 20.30 uur Koninginnedag
2011 in Sevenum.
De band bestaat uit vier muzikanten. Hun repertoire bestaat uit nummers van artiesten zoals Jason Mraz
en Racoon, maar ook rockbands als
U2, Lenny Kravitz en The Red Hot Chilli
Peppers. Dj Sjoza, Sjors Zanders, zorgt
voor de muzikale afwisseling met top
40 en dancemuziek.
Op zaterdag 30 april start het
middagprogramma om 15.00 uur met
de live-nederpopband SOwieSO. Terug
naar de basis waar de bandleden ei-

genlijk stuk voor stuk het meeste van
houden en het beste in zijn. SOwieSO
onderscheidt zich door haar specifieke
repertoire van nummers van artiesten
zoals Bløf, De Dijk, The Scene, Van
Dik Hout, en Is Ook Schitterend Het
avondprogramma start om 19.30
uur met de top 100-coverband The
Groovedepartment De band bestaat
uit negen enthousiaste jonge muzikanten, zoals een blazerssectie en
strakke ritmetandem.

Kantfabriek start
Kantkloscafé
Museum de Kantfabriek heeft een nieuw café toegevoegd aan het
huidige aanbod van cafés. Hiermee komt het naaicafé te vervallen.
De cafés zijn geopend op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
De lijst van opeenvolgende vrijdagen van de maand ziet er als volgt uit:
• eerste vrijdag van de maand:
kantkloscafé met medewerking van
de leden van de Kantkring;
• tweede vrijdag van de maand:
het breicafé;
• derde vrijdag van de maand:

het quiltcafé;
• vierde vrijdag van de maand:
het borduurcafé.
Alle cafés vinden plaats in de
kantine of in het leslokaal van
Museum de Kantfabriek. De toegang
is gratis, voor meer informatie:
www.museumdekantfabriek.nl

Dodenherdenking
Sevenum
In Sevenum worden op 4 mei de Sevenumse gevallenen tijdens de
Tweede Wereldoorlog herdacht.
Om 19.00 uur is er in de parochiekerk van de Heilige Fabianus en
Sebastianus een mis. Daarna is er
een stille tocht naar het oorlogsmonument, begeleid door de Koninklijke
Harmonie Unie en Schutterij Sint
Sebastianus.
Bij het monument zullen aanslui-

tend enkele liederen en gedichten
worden voorgedragen door onder
andere Die Sevensanghers en kinderkoor De Sèrumse Striepkes. Er zal
met alle aanwezigen twee minuten
stilte worden gehouden. Ook is er
mogelijkheid tot kransen- en bloemenleggen.

Bushokje in teken van
India-project
De abri aan de Meerlose Hoofdstraat in de dorpskern heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe outfit.
De meiden van de SOS-jongerengroep hebben het logo van het nieuwe project ’we laten een schoolbus rijden in
India’ op de halte geschilderd.
Daarnaast staan de jaartallen
waarin de actie plaatsvindt en is de
kleurrijke bus er met verf op aangebracht. Het kunstproject van SOS is
enkele jaren geleden ontstaan omdat
de bushaltes vaak onderwerp van vernieling en graffity waren en er schots
en scheef affiches werden aangeplakt.
Sinds de abri’s zijn beschilderd met
een thema van ontwikkelingssamenwerking worden deze met respect
behandeld. De inwoners waarderen
deze actie enorm en de vele Pieterpadwandelaars die dagelijks passeren
maken er vaak foto’s van. Volgens SOS
is dit een laagdrempelige manier om
inwoners en passanten in contact te
brengen met ontwikkelingssamenwerking.

Muzikale inspiratietour
door Horst aan de Maas
Op zaterdag 7 mei vindt in de gemeente Horst aan de Maas een bijzondere muzikale tour plaats. De aanleiding is bijzonder en net zo de plaatsen waar het zich afspeelt. De aanleiding voor dit initiatief zit ’m in een nieuw
idee.
In Horst aan de Maas is een
nieuw initiatief actief dat onder de
naam Cultuurtruuk het begrip cultuur
in een nieuw daglicht wil stellen.
Pianist Egbert Derix heeft zich door de
Cultuurtruuk-filosofie laten inspireren
als aanzet om een eigen oude wens in
actie om te zetten.
Door heel Horst aan de Maas
zullen Egbert Derix en fluitist Georges
van de Ven op zaterdag 7 mei het
publiek zeven concerten op evenzovele locaties aanbieden. In het zoeken
naar geschikte plekken voor een

dergelijke onderneming waren al snel
de kerken in Horst aan de Maas in
beeld. Aan het dekenaat Horst werd
deze vraag voorgelegd en gezamenlijk werd gekozen om de kerken
van Horst, Grubbenvorst, Sevenum,
Tienray, Evertsoord, Broekhuizenvorst
en Griendtsveen tijdens deze muzikale
kerkentour aan te doen. Jazz- en poppianist Derix en klassiek fluitist Van de
Ven hebben samen al vaker in kerken
opgetreden.
De concertreeks op 7 mei start
’s morgens in de Lambertuskerk

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

WIJERS

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

voor

Verf&Wonen

Wij zijn maandag 2
en dinsdag 3 mei
gesloten.
Woensdag 4 mei
zijn wij vanaf
13.00 uur
weer geopend.
KLOOSTERSTRAAT 12 5961 GE HORST
TEL. 077 - 398 16 40 WWW.WIJERSVERF.NL

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

van Horst en eindigt in de kerk van
Griendtsveen. Het tourschema is als
volgt: 10.30 uur Horst, 12.45 uur
Sevenum, 14.00 uur Grubbenvorst,
15.15 uur Broekhuizenvorst, 16.30
uur Tienray, 17.45 uur Evertsoord en
19.00 uur Griendtsveen. Deze tijden
zijn onder voorbehoud. In elke kerk
zullen Derix en Van de Ven een half
uur spelen.
Voor meer informatie kijk op
de website van Stichting Cambrinus
Concerten, die deze tour mede ondersteunt: www.cambrinusconcerten.nl

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

Heerlijke verse

ASPERGES te koop
vers van het land
vers in de mond
Met Koninginnedag ook geopend
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

www.ikzoektuingrind.nl

DE TEXTIELBEURS

tel. (077) 320 97 00
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk
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Dolf Jansen en Gili hoofdacts theatertent Birdman festival

Honderden
vogelkooitjes gevraagd
Zeven podia, tachtig verschillende acts en artiesten, zeven aggregaten, anderhalve kilometer hekwerk, vijftig
toiletten, 400 medewerkers en vrijwilligers, 2400 broodjes en meer dan 2500 muziektracks die ten gehore worden
gebracht. Het is een kleine opsomming van wat er allemaal bij komt kijken. Alcatrazz en het Birdman festival
kunnen beginnen.

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Paul van Rengs en Sander Everaerts
Organisator van beide festivals Paul
van Rengs en hoofd productie Sander
Everaerts, beiden van L!nQ Events
beginnen straks ruim een week van
tevoren met opbouwen. “We hebben
een strak tijdschema van de verschillende leveranciers klaarliggen, maar de
dagen voor aanvang van Birdman en
Alcatrazz zullen we met het hele team
overuren maken”, zegt Paul. Het is de
vijfde keer dat ze het Alcatrazz festival
organiseren en het is de vuurdoop voor
het Birdmanfestival.
Met het Birdman festival wil de
organisatie een breed festival bieden.
Alcatrazz staat vooral in het teken van
de hardere stijlen binnen de dance. Het
Birdman festival geeft het dancepubliek
met een bredere interesse de mogelijkheid te snuffelen aan andere muziekstijlen, theater en andere kunstvormen.
De voorbereidingen en de vormgeving
voor het nieuwe festival begonnen eind
vorig jaar. Samen met mensen uit de
dance-scène, het jongerensozencircuit,
vormgevers, webdesigners en social
media experts brainstormde de organisatie over de vorm en inhoud van het
nieuwe festival.
“Op beide festivals wordt vooral
gewerkt met natuurlijke materialen en
worden de meeste objecten vanuit architectonisch perspectief nog eens extra
onder de loep genomen”, aldus Paul.
Door het werken met uiteenlopende
technieken, willen ze onuitwisbare
indrukken achterlaten bij de bezoekers
van het festival. Ieder jaar maken ze
een stapje vooruit in de ultieme beleving van de bezoeker. “Er is ook ruimte
voor zelfontplooiing van de bezoeker.
“We nodigen ze uit om hun bijdrage
aan het festival te leveren. Zo verkochten vorig jaar enkele vrijwilligers
vanuit het zelfgebouwde ‘tostihuisje’ op

ludieke wijze hun tosti’s. De opbrengst
ging naar een goed doel. Na twee uur
waren ze uitverkocht”, aldus Sander.
“We hebben lichtkubussen in het ontwerp van een podium meegenomen, ,
waarmee we de indruk willen wekken
dat we de ruïnes van het kasteel op
het festivalterrein een beetje hebben
herbouwd”, zegt Paul. Bij Alcatrazz
werken we bijvoorbeeld met donkere
en bij Birdman vooral met lichtere
kleuren. “Bij ieder podium hebben we
nagedacht over de toepassing van de
natuurlijke materialen en de uitstraling
van het geheel”, aldus Sander.

Birdman is meer dan
dance; Birdman is
een beleving
Het facilitaire gedeelte van beide
festivals is een hele klus. “Op donderdag
2 juni is Alcatrazz ‘the harder styles’
en vrijdag gaan we alles in snel tempo
ombouwen om alles klaar te zetten
voor het Birdman festival op zaterdag 4
juni”, aldus Paul. Zo kiest de organisatie
dit jaar voor chemotoiletten. “Voorheen
hadden we toiletten met een externe
afvoer, maar dat leverde extra werk op.
Chemotoiletten zijn prima schoon te
houden”, aldus Paul. Om het terrein te
beveiligen worden maar liefst veertig
personen ingeschakeld, gedeeltelijk ingehuurd, aangevuld met eigen mensen.
Op beide dagen zijn ruim 200 mensen
aan het werk. “Deze moeten op tijd
eten en op tijd een kop koffie kunnen
drinken”, aldus Paul. Ruim 200 liter koffie staat straks klaar voor vrijwilligers,
die voornamelijk uit het verenigingsleven komen. Een van de verenigingspartners is fanfarevereniging Concordia uit
Meterik. “Zij spekken daarmee hun kas

en hun inzet is voor ons goud waard”,
aldus Paul.
De naam Birdman, is ook de bijnaam van een bewoner van gevangenis Alcatrazz, waarnaar het festival
is vernoemd. Birdman had de goede
gewoonte om vogeltjes te houden in
kooitjes. “Om het festivalterrein op een
leuke manier aan te kleden vragen Paul
en Sander de bewoners van Horst aan
de Maas om vogelkooitjes te doneren.
Ontwerpers Tom Reijnders en Linda
van Neerven gaan hier onder andere
een mooi kunstwerk van maken”, zegt
Paul. Iedereen die een vogelkooitje
over heeft, kan zich melden via info@
linq-events.nl of via telefoonnummer
077 851 56 05 (tijdens kantooruren).
Vrijwilligers en medewerkers van het
festival zullen de vogelkooitjes ophalen.
Degenen die hun adres onder het kooitje zetten, maken kans op VIP-kaarten
voor het festival.
Niet alleen de meest diverse stijlen
binnen de dance hebben een plaats
gekregen op een van de vele podia
van Birdman, er is bijvoorbeeld ook
een theatertent. Vorige week heeft de
organisatie hoofdact van de theatertent
weten te strikken. Niemand minder dan
Dolf Jansen zal hier een show opvoeren.
Een welkome aanvulling op bijvoorbeeld
zijn Belgische collega Gili, een Tommy
Cooper-achtige verschijning die een
loopje neemt met de gevestigde orde
der magiërs en illusionisten.
Alcatrazz ‘the harder styles’ vindt
plaats op donderdag 2 juni en het
Birdman festival op zaterdag 4 juni.
Voor meer informatie, de vogelkooitjesactie en andere aanbiedingen
kijk op www.alcatrazz.nl of www.
birdmanfestival.nl of volg het nieuws
op twitter via @alcatrazzhorst en
@birdmanfest

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

16:00
EN VAN 10:00 TOT
KONINGINNEDAG OP

KWEKERIJ DE LIFRA HEEFT WEER BOORDEVOL
ACTIES MET KONINGINNEDAG
LOBELIA’S 12 VOOR € 1,50
staande geraniums alleen met koninginnedag € 0,75
verder, surfinia, petunia hang lobelia, bacopa
afrikanen, vl.liesjes, begonia sanvitalia, verbena
knol en hang begonia, million bells, fuchsia enz.
Alle kleuren en maten en meer
dan 250 soorten kleuren en soorten
KWALITEITSPLANTEN TEGEN SUPERPRIJZEN
KWEKERIJ DE LIFRA IS ALTIJD OPEN
KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
Open: ma t/m vr 9:00 tot 20:00 zaterdags tot 18:00
en iedere zondag in mei 10.00 tot 15.00 uur
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Dubbelconcert Predilection en American Rock
Pontiacs met Horster Kermis Experience 2011
Sixties en seventies coverband Predilection en de Engelse Rock’n Roll band The Pontiacs zullen tijdens de Horster
kermis een dubbelconcert geven. Het fifties, sixties en seventies gevoel zal op zaterdag 30 april vertolkt worden bij
Muziekcafé De Buun en zondagmiddag 1 mei bij Café De Herstroat.

De Engelse band The Pontiacs komt
speciaal naar Nederland om samen met
Predilection op te treden. Voor drummer van Predilection Dave Edwards zijn
de Engelse mannen geen onbekenden.
Hij was samen met hun leadgitarist,
Rich Tandy, in 1960 bij de oprichting

van de popgroep The Falcons op de
Chase School in Malvern. Ze zullen nu,
na meer dan 50 jaar, weer samen op
het podium staan.
The Pontiacs spelen klassiekers
uit de jaren vijftig en zestig zoals Bill
Haley, Del Shannon en Roy Orbison.

Predilection is een coverband van
nostalgische beatnummers van CCR,
Byrds, Who, Neil Young en vele anderen
uit de zestiger en zeventiger jaren.
Ze behoren inmiddels tot een van
de oudste, nog actieve, beatbands in
Limburg.

American Rock Experience op 21 mei is onderdeel van een reeks
muziekevenementen die plaatsvinden bij café Station America.
De tuin van Station America wordt
omgetoverd tot een muzikaal walhalla. The American Rock Experience
staat in het teken van de rock muziek.
Een drietal tributebands laat de tuin
schudden: Fortunate Sons, Quotation
en ROOY2U.
The Fortunate Sons weten met
hun ’Tribute to C.C.R.’ de sfeer en het
gevoel van de jaren ’60 en ’70, de
bloeiperiode van de popmuziek, tot
leven te wekken. Zanger en gitarist
Toon Eppink komt met zijn bulderende stemgeluid en zijn energieke
performance akelig dicht in de buurt
van C.C.R. frontman John Fogerty.
Door velen is hij dan ook al tot ’de
Nederlandse John Fogerty’ gekroond.
Met de weergaloos swingende
ritmesectie van Marco Oonincx op bas
en Ipo van Drooge wordt het geheel
tot een dampend feest. Een ode aan
Creedence Clearwater Revival.
Quotation is een Nederlandse
band die zich al jaren bezighoudt
met de muziek van Status Quo. De
ontstaansgeschiedenis gaat terug
naar eind jaren zeventig, toen de
Nederlandse fanclub overal in het

land ledenbijeenkomsten hield met
films, foto’s, lp’s en single’s. Het idee
ontstond toen om de muziek van Quo
niet alleen vanaf vinyl te laten horen
maar ook live te spelen. Jarenlang
was Quotation de huisband van de
Nederlandse Status Quo-Fanclub.
ROOY2U is opgeklommen tot één
van de beste U2-tributebands van
Nederland. Door haar sound, looks
en uitstraling spat het U2-gevoel van
het podium. De jongens van ROOY2U
weten als geen ander het publiek te
bespelen. Dono met zijn ongelofelijke
zangbereik, The Ed die tot in perfectie
de geluiden van The Edge weet te
evenaren, ondersteund door een
stevige basis: “Can we say more?”
“Yes we can!” Opzwepende rock
classics, kleine accoustische ballads,
de prachtige hedendaagse hits maar
ook minder bekende maar zeker niet
minder mooie songs die een must
zijn voor elke U2-fan. American Rock
Experience is elk jaar op de derde
zaterdag van mei bij Station America,
op de Nusseleinstraat 11a in America.
Voor meer informatie:
www.stationamerica.nl

30 april krijgt u bij ons een

VORSTELIJK ONTHAAL
Tegen inlevering van deze bon,
krijgt u op deze feestelijke dag
op één artikel naar keuze uit de
gehele collectie! (één bon per klant)

!

uitknippen

30% korting

Tijdens het winkelen staan onze lakeien voor u klaar
en kunt u genieten van een heerlijk ‘oranje’ buffet.

HORST

St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464

el
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eer elke zon
in Roggel w
0 uur!
13.00 tot 17.0
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost

AGENDA
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Honingslingeren
zo 1 mei 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

Kerkdiensten

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Club de longue:
The Partysquad

America

zo 1 mei
Locatie: De Lange

America

Armand

Broekhuizen

zo 1 mei 18.00 uur
Locatie: De Buun

zondag

Stringkings

zaterdag

zo 1 mei 21.30 uur
Locatie: Blok 10

Grubbenvorst

Koninginnedag
za 30 april 13.00 uur
Locatie: Kiosk Past. Jeukenstraat

Dodenherdenking
wo 4 mei 19.00 uur
Locatie: het Peelpark

Broekhuizen(vorst)

zondag

zaterdag

wo 4 mei 19.30 uur
Locatie: kerk Broekhuizen en
dorpsplein Broekhuizenvorst

ma 2 mei 16.00 uur
Locatie: De Lange

Griendtsveen

Sickmob

Hegelsom

ma 2 mei 20.00 uur
Locatie: Blok 10

zondag

Happy Hardcore Paul Elstak

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Grubbenvorst
Koninginnedag

za 30 april 09.00 uur
Org.: St. Oranjecomité Grubbenv.
Locatie: centrum

di 3 mei 20.30 uur
Locatie: Blok 10

Banana Pancakes
za 30 april
Locatie: ’t Stammineke

Hegelsom
Koninginnedag

za 30 april 10.30 uur
Org.: Oranje Comité Hegelsom
Locatie: centrum

di 3 mei 22.00 uur
Locatie: De Lange

Hennies en Aries
Matineeesss
wo 4 mei
Locatie: Blok 10

Melderslo

vr 29 april 20.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

za 30 april 11.00 – 17.00 uur
Locatie: De Locht

Oranjetocht TWC

Sevenum

za 30 april
Locatie: startplek bij de Mèrthal

Aspergedag

woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

zondag

zondag
donderdag

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
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

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

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Voorjaarskermis

zo 1 mei 10.00 – 17.00 uur
Locatie: de Schatberg

Sevenum

zo 1 mei t/m wo 4 mei
Locatie: centrum

Dodenherdenking

Tienray

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

zaterdag
maandag
donderdag

Vakantiemarkt

80’s/90’s Party

09.30

Heilige mis

Melderslo

zaterdag

za 30 april 21.00 uur
Locatie: Blok 10

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

Koninginnenacht

wo 4 mei 19.00 uur
Locatie: Parochiekerk
H.H. Fabianus en Sebastianus

09.45

Meerlo

Meterik

Royal Queens Rocknight

Heilige mis

19.00

Lottum

za 30 april 15.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Marktplein

za 30 april 8.00 – 15.30 uur
Organisatie: TWC Oranje
Locatie: Merthal

Heilige mis

19.15

Kronenberg

Koninginnedag

Fietsenmarkt

10.00

Horst (Lambertus)

Banana Pancakes Schandalica

Horst

Koninginnenacht

zondag

za 30 april 9.00 – 17.00 uur
Locatie: centrum

Verloskundige zorg

Heilige mis

Matinee: Broadway

Koninginnedag

Spoedgevallendienst
29 april t/m 5 mei
Tandarts Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Heilige mis

Dodenherdenking

(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

Tandarts

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

vr 29 april 20.30 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Marktplein

Venlo

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Jubileumfeest KBO Tienray

za 30 april 22.00 uur
Locatie: De Lange

vr 29 april 10.00 uur
Locatie: Parochiekerk/-huis

vrijdag

Predilection

Koninginnedag

Tienray

za 30 april 22.00 uur
Locatie: De Buun

za 30 april 13.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

