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TERRAS TEGELS 80x80 cm
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(actie loopt de gehele maand mei)

Spoorstraat 61 • 5865 AG Tienray • T 0478 691212

Welkom op maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-15.00 uur

www.tegel-outlet.com
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Veertien lintjes
in Horst aan de Maas
Wat hebben Linda de Mol, Clarence Seedorf en
veertien inwoners van Horst aan de Maas met elkaar
gemeen? Ze kregen afgelopen vrijdag allemaal een
koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen.

“Het krijgen van een lintje is
geen gunst, geen recht, maar een
uiting van waardering. Normaal
wordt waardering uitgesproken met

Ambitieus plan winkelcentrum Kloosterhof Horst

Parkeren op dak Jan Linders
De voorbereidingen voor een eerste bouwfase aan winkelcentrum Kloosterhof in Horst zijn opgestart.
Projectontwikkelaar en eigenaar Suyderland werkt momenteel het eerste bouwplan uit. Directeur Marc Janssen van
Suyderland verwacht na alle procedures te hebben doorlopen begin 2012 te starten met de bouw.
Tijdens de eerste fase wil Suyderland winkelruimte en woningen
bouwen aan de Kerkstraat, vanaf
de kerk (atrium) tot bij Marskramer.
Deze bestaat uit een gebouw met
twee lagen met een spitse kap.
Onderin komen winkels en daarboven
appartementen. “Wanneer de eerste
fase gereed is krijgt de Kerkstraat een
passende aansluiting en uitstraling op
de Steenstraat”, zegt Janssen.
Hij benadrukt dat de eerste fase
onderdeel uitmaakt van het totaalplan
van winkelcentrum Kloosterhof. Dit
plan bestaat uit het creëren van een
plein op de plek waar nu Jan Linders
en Bruna gehuisvest zijn. Het plein

zorgt ervoor dat de Lambertuskerk
een vrijere aanblik krijgt. De huidige
parkeerplaats bij Jan Linders komt te
vervallen en wordt de nieuwe plek voor
Jan Linders. De parkeerplaatsen komen
boven op het dak van de nieuwbouw te
liggen. Er blijft wel ruimte vrij voor de
winkels die nu via de huidige parkeerplaats bevoorraad worden of winkelend
publiek verwelkomen.
De Lambertuskerk krijgt door de
plannen een meer centrale, maar ook
vrijere ligging. Dit past in de stedenbouwkundige visie die samen met de
gemeente voor dit gebied is ontwikkeld.
Het gebouw wordt enerzijds omgeven
door het Lambertusplein en aan de

andere kant door het nog te realiseren
plein Kloosterhof. Op dit nieuwe plein
komen ook parkeerplaatsen en rondom wordt detailhandel en horeca gehuisvest. Wanneer het winkelcentrum
Kloosterhof helemaal af is, heeft Horst
er een winkelstraat bij met zijstraatjes
en een passende uitstraling. Volgens
Marc Janssen kan het totaalplan niet
in één keer uitgevoerd worden. “Dat
is te ingrijpend. Door het stapsgewijs
te realiseren kunnen we inspringen
op veranderingen die wenselijk zijn.
Wanneer alle procedures zijn doorlopen en winkelcentrum Kloosterhof
af is, zijn we drie à vier jaar verder”,
verwacht de projectontwikkelaar.

een eenvoudig ’dankjewel’, maar
soms doen mensen iets bovennormaal”, zei burgemeester Kees van
Rooij tijdens de uitreiking van de
koninklijke onderscheidingen, vrijdag
in het gemeentehuis. Dat er in Horst
aan de Maas voldoende mensen
wonen die zoiets bovennormaals
doen, bleek tijdens de bijeenkomst.
De burgemeester had bijna twee uur
nodig om te vertellen wat de veertien gedecoreerden allemaal hadden
gedaan om de onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt
te krijgen.
Bezoekers aan de lintjesregen in
het gemeentehuis in Horst werden
bij aanvang verwelkomd door de
Americaanse zanggroep Golde Liesjes.
Om het optreden van de groep bij te
wonen, was ook Ine Daniëls-van der
Coelen uit America naar het gemeentehuis gekomen. De verrassing was
dan ook groot toen even later niet de
Golde Liesjes, maar zijzelf in het middelpunt van de belangstelling stond
en zij een lintje kreeg opgespeld door
burgemeester Kees van Rooij. Daniëls
kreeg de onderscheiding vanwege
haar werk voor de parochie, de basisschool en de koren van America. Uit
de toespraken van de burgemeester

bleek dat alle gedecoreerden een
uitgebreide staat van dienst hebben
als het gaat om hun inzet voor de
samenleving.
Horstenaar Cor Kuipers werd
geprezen om zijn bijdrage aan het in
stand houden van de Horster volkscultuur. Zo is Kuipers bijna dertig jaar lid
van carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst waar hij zich onder andere
bezig houdt met het organiseren van
liedjesconcoursen en de prinsenproclamatie. Daarnaast heeft hij talloze
carnavalsliedjes, geschreven in het
Horster dialect, op zijn naam staan.

Ik dacht dat we na de
lintjes aan de beurt
waren
Americaan John Rijpma had pas
toen de burgemeester zijn naam
noemde door dat ook hij een lintje
zou krijgen. Rijpma kreeg de onderscheiding voor zijn werk als mantelzorger, lid van de dorspraad van
America en als redactielid van het
dorpsblaadje Het Peelklokje. “Mij was
verteld dat Het Peelklokje een legpenning van de gemeente zou krijgen.
Lees verder op pagina 06

02

nieuws

05
05

Chris Cuppen deed stropdas halsoverkop om
Het mooiste van de lintjesregen is wel dat er van alles wordt verzonnen
en ‘gelogen’ om de laureaten tijdig in het gemeentehuis te laten
verschijnen. Zo ook afgelopen vrijdag met Meerlonaar Chris Cuppen (68),
oud-ambtenaar van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en onder
andere de laatste twintig jaar penningmeester voor de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum.
Zijn vrienden hadden de onderscheiding aangevraagd vanwege de
vele verdiensten van Chris als vrijwilliger de afgelopen tientallen jaren. Maar
hoe lok je Chris en zijn vrouw Riek naar
het gemeentehuis van Horst zonder
dat hij iets in de gaten heeft? Daarvoor
werden oud-gemeentesecretaris van
Meerlo-Wanssum Wim van Megen
en zijn vrouw Dorrie ingeschakeld.
De twee echtparen gaan regelmatig
samen op pad. En daarom vond Chris
de uitnodiging niet zo gek om op
vrijdag 29 april met Wim en Dorrie naar
een lezing van zoon Michiel te gaan
over beleggingen. Michiel werkt bij

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
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
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Rabobank Maashorst en de lezing zou
in het gemeentehuis voor een beperkt
gezelschap zijn. ’Financiële man’ Chris
had daar wel oren naar. Ondertussen
werd zijn vrouw Riek wel de ware
reden van het bezoek aan het gemeentehuis ingefluisterd en stelde zij Chris
voor om toch maar een stropdas om
te doen. Geen sprake van, reageerde
Chris. En zonder stropdas reden de twee
echtparen vrijdagmorgen naar Horst.
In de raadszaal was het een gezellige
boel, zong een smartlappenkoortje en
stond inderdaad een microfoon gereed
achter een spreekgestoelte. Na een
kopje koffie en een oranje gekleurd
stukje cake namen Chris en Riek plaats
op de gereserveerde plaatsen op rij
twee. Chris Cuppen had nog niets in
de gaten en was in afwachting van de
lezing. Toen greep Riek in: ze haalde
uit haar tasje de stiekem meegenomen

stropdas te voorschijn en gaf haar man
de dringende opdracht de stropdas snel
om te doen omdat hij een lintje zou

Te huur

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

• Deurhoogte ± 4.20 m
• Goothoogte ± 4.20 m
• Ideale ligging t.o.v. ontsluiting via A73 en A67.

Intuïtief coaching,
counseling en advies

AL 30 JAAR!

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.

Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei &
Vrijdag 13 mei
GESLOTEN

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

www.ikzoekeencontainer.nl

FYSIOTHERAPIE

tel. (077) 320 97 00

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

MAGAZIJNVERKOOP
Donderdag 5 mei, Vrijdag 6 mei en Zaterdag 7 mei
Jacks
v.a. 20,- Blazers
Pantalons en rokken v.a. 10,- Gilets
Vesten en truien
v.a. 7,50 Blouses en shirts

v.a. 15,v.a. 7,50
v.a. 7,50

Speciale aanbiedingen in de winkel
met kortingen tot 50%*

10% korting op alle jacks*

Openingstijden:
Maandag
13.30-18.00 uur
Di. t/m do.
9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag
9.30-17.00 uur

Spoorstraat 1 Tienray • 0478-691271

kinderdagverblijf

RH-Coaching
077 396 9441 / 06 200 96199
Sevenum www.RH-coaching.nl

tenzij anders aangegeven

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De Drink 16
te Horst

Voor o.a.: burn-out, stress,
vermoeidheid, persoonlijke
problemen, conflicten,
levensvragen en vage klachten

*tenzij anders aangegeven

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Calimer

Gewijzigde openingstijden
i.v.m. vakantie:
Maandag 9 mei
Donderdag 12 mei &
Zaterdag 14 mei
NORMAAL GEOPEND

verrast door deze onderscheiding en
had echt niets in de gaten”, aldus de
Meerlonaar.

T (077) 398 65 97
E info@kinderopvang-calimero.nl
I www.kinderopvang-calimero.nl

15 jaar

www.modehuiscruysberg.nl

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Annelies
te Baerts

Meer info: 06-53663398

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

krijgen. Zelden heeft iemand zo snel
een stropdas stiekem omgedaan als
laureaat Cuppen. “Ik ben ontzettend

A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Spargelumzug Walbeck
wekt interesse
Horst aan de Maas
Duitsers houden van nostalgie, volksfeesten en asperges. Dat ondervonden ook burgemeester Kees van Rooij en
Floriade-directeur Paul Beck die als gast waren uitgenodigd om de Spargelumzug in Walbeck bij te wonen.
Uit Grubbenvorst nam Paul Rouwet met enkele koudbloedpaarden en wagens deel aan de Spargelumzug. De jaarlijkse Spargelumzug in Walbeck is een soort optocht van koetsen en paarden met als thema asperges.

Aardbeienvlaai
speciaal voor
moeder
HORST • MAASBREE

Afgelopen zondagmiddag trok deze
stoet door de straten van Walbeck.
Veel Noord-Limburgers kwamen een
kijkje nemen in hét aspergedorp van
Nordrhein-Westfalen.

Walbeck
een en al asperges
Burgemeester van Rooij nam op
uitnodiging van de Duitsers in een open
rijtuig deel aan de Spargelumzug.
De burgervader was aangenaam
verrast door de perfecte organisatie
van de Walbeckers. Met name de wijze
waarop het dorp zich profileert als
aspergedorp sprak hem aan. Overal
hingen vlaggen en vaantjes met daarop
het wapen van Walbeck. “Ik ben hier al
eens eerder geweest en de Walbeckers
promoten hun product asperges op een
uitstekende manier. Zij hebben een
toeristische status opgebouwd door de
asperge, de optocht en de ambachtelijke markt aan elkaar te koppelen”,
aldus de burgemeester.
Van Rooij geeft aan zich in te
willen zetten om ondernemers uit
Horst aan de Maas met Walbeck in
contact te brengen. “Maar ook voor
het Centrummanagement van Horst
is dit interessant. Zo kunnen we de
bestaande grensoverschrijdende samenwerking versterken en uitbouwen.

Je wilt niet geloven hoeveel mensen
uit onze regio langs de route stonden.
Mensen die behoefte hebben aan
gezelligheid en sfeer zoals Walbeck dat
haar bezoekers bood. Ik vernam zelfs
dat de Walbeckers vorig jaar hun eerste
asperges naar de Engelse Koningin hebben gebracht. Dat is nog eens promotie
van het product asperge waar Walbeck
trots op mag zijn”, aldus Van Rooij.

nemen met mijn koudbloedpaarden
promoot ik ook nog eens het recreatief
ingespannen rijden. Koudbloedpaarden
zijn van nature vrij rustig en dat is
handig met zoveel toeschouwers
langs de weg”, aldus Rouwet. En daar
kon hij wel eens gelijk in hebben
want meer dan tienduizend bezoekers stonden langs de route tijdens de
Spargelumzug.

Publieke
belangstelling groot

Horse-city
over de grens

Vanuit Grubbenvorst nam Paul
Rouwet van trekpaardenhouderij
‘De Lindehoeve’ deel aan de optocht.
Rouwet is koudbloedpaardenliefhebber
en nam met zeven koudbloedpaarden
en twee koetsen deel aan de optocht.
Hij kan zich helemaal vinden in de
woorden van burgemeester Van Rooij.
“Ik kom al langer in Walbeck. Hier pakt
men wel op, wat wij in Horst aan de
Maas laten liggen op het gebied van
aspergepromotie. Duitsers houden van
lekker eten, historische optochten en
zijn chauvinistisch ingesteld. Dat straalt
van het centrum af door de vlaggen en
vaantjes waarmee het dorp opgetuigd
is. Je bent hier als gast welkom. Dat is
ook de reden dat er duizenden bezoekers van buiten Walbeck naar komen
kijken. Door aan de optocht deel te

Iemand die ook uitgenodigd
werd en voor het eerst in Walbeck
te gast was is Floriade-directeur Paul
Beck. Hij was eveneens onder de
indruk. “De opzet van de dag was
uitstekend. Ik ben zelf asperge- en
paardenliefhebber en bezit drie koudbloedpaarden. Er heerste in Walbeck
een gevoel van gemeenschapszin.
Het was een volksfeest met authentieke waarde. Volgend jaar ben ik weer
van de partij. Ik overweeg zelfs om
met mijn eigen paarden mee te doen.
Verder wil ik binnen de organisatie
van de Floriade eens bekijken hoe we
elkaar kunnen versterken want dit was
echt gaaf”, zegt Beck. De directeur
was er samen met zijn echtgenote en
genoot zichtbaar.
Alom complimenten vanuit
Nederlandse zijde richting Walbeck.
Of zoals Jos en Marlies Loock-Alaerds,
afgevaardigden van MKB Horst aan
de Maas zeiden: “Zoiets moet toch
ook in Horst aan de Maas mogelijk
zijn?” De Duitse gastgevers reageren
met gepaste höflichkeit: “Wij hebben
goede banden met onze Nederlandse
buurgemeenten. Nadenken over hoe
we elkaar kunnen versterken willen
we altijd. Zowel met de Floriadeorganisatie alsook de gemeente Horst
aan de Maas. Wij komen daar na dit
aspergeseizoen op terug”, laat Lucie
Quinders namens Spargeldorf Walbeck
weten.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl
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Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en het medeleven
dat ons werd betoond na het overlijden en de uitvaart van
ons mam, oma en superoma.

Dien Tengnagel-Sanders

Geboren

Femke
24 april 2011
Zusje van Tom
Dochter van
Ron en Silvie Derkx-Janssen
Henri Dunantplein 1
5961 HK Horst

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst is op zaterdag 7 mei om 17.30 uur in de kerk
van de H. Oda in Melderslo.

Afscheid nemen dat wil je niet
Het doet pijn en geeft veel verdriet
Maar afscheid nemen was deze keer
“Het is goed, vecht maar niet meer”

Mede door uw aller
aanwezigheid werd ons
Gouden Huwelijksfeest
een echt feest.
Iedereen bedankt voor de
leuke attenties en de fraaie
bloemen en bovenal voor de
goede wensen.

Piet Jacobs

U allen heel hartelijk
bedankt.

echtgenoot van
Lenie Jacobs-Brekelmans †

Harry en Nelly Peeters en
kinderen en kleinkinderen

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Meterik, Anita en Leo
Ilona
Lisa
Femke
Venray, Miranda
Horst, Tanja en Mike
Gijs
Ivo
Familie Jacobs
Familie Brekelmans
Venray, 3 mei 2011
Torenstraat 7, 5961 TG Horst
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag 7 mei
2011 om 11.00 uur in het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te
Venray.
Bijeenkomst in het crematorium om 10.45 uur alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Pap is opgebaard in uitvaartcentrum Horst
aan de dr. van de Meerendonkstraat waar u
vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur afscheid van hem kunt nemen.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst
Opheffingsuitverkoop
TerugBlik stopt. Nu 50% korting op
ALLE boeken
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst
Lezing Munay Ki
Grubbenvorst woensdagavond 11 mei
19.30 uur. Mariet Weijs 06 41 58 62 64
www.marietweijs.nl

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.
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
ZONDAG 15 mei Gezellige rommelmarkt
met aantrekkelijke veiling.
Aanvang 11.00 uur, start veiling 12.00 uur,
entree €1 Locatie: terrein sportclub UVB
Dijkerheideweg 4 5961 NC te Horst
Moederdagtip palm- en olijfbomen,
bananenplanten enz. verkoop alleen
zaterdags. Steegkamp 2 Castenray
06 20 22 92 25
Rots&Watertraining Sociale weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Fysieke
als mentale weerbaarheid. Informatie
en aanmelding: www.weerbaarworden.nl,
tel: 06 17 05 10 89
TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Moederdagtip: Een cadeaubon van
Slender You Fit. Kijk voor leuke aanbiedingen (oa van onze schoonheidsspecialiste) op www.slenderyoufit.nl
Woonruimte te huur gevraagd voor
gezin 4 personen in Horst voor periode
van half jaar tot een jaar
tel: 06 11 18 59 44

Gevonden bij basisschool De Doolgaard,
in het gangpad bij de schuttingen: label
van het zwemdiploma B. Dit label is te
bevestigen op het badpak of
zwembroek. Tel. 06 25 30 05 04.
Een uniek moederdagkado. Samen
met je moeder een schilderij maken.
Dat kan bij Valise op zaterdag 21 mei
van 14.00-16.30 uur. Voor info en opgave
Monique Kersten 06 12 69 79 35.
AANBIEDING!!!
Div. schermbloemige HORTENSIA’S
3 voor € 10,00, 10 voor € 27,50
Meer info zie; www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (130 srt.), Buxus, (bijz.)
vaste planten, bodembedekkers,
heesters, grassen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08/ 077 465 3283
Wandeling Wichelroede en Harp
Grubbenvorst, dinsdagavond
10 mei, 19.30 uur.
Info: Mariet Weijs 06 41 58 62 64
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.
Meditatieve Massage.
Deze massage brengt zeer diepe ontspanning. Doelgroep: je wilt meer rust
in je hoofd en je wilt je lichaam meer
gaan voelen.
May Proosten 077 398 61 14.
Uw kind ontbijt niet (goed)?
Probeer het drinkontbijt van Optimaal
Vitaal; eenvoudig, zeer gezond èn erg
lekker! 06 31 78 03 05 of mail
info@optimaalvitaal.com
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.
Venweg 5A America
Buxus, hedera, lavendel.
Steegkamp 2 Castenray, 06 20 22 92 25
Te huur opslagruimte ± 300 m2.
Tel. 077 398 34 53.

van Hout&Janssen
meubelen Liessel
Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat van
modern tot klassiek en lifestyle,
seniorenmeubelen en een ruime keuze
aan relax-fauteuils, 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
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277
www.vanhoutenjanssen.nl

Nieuwe locatie De Dobbelsteen Sevenum

Van gemeentehuis
naar basisschool

Het is nu nog niet te zien, maar in het gebouw dat lange tijd dienst
heeft gedaan als gemeentehuis van Sevenum zal binnenkort basisschool
De Dobbelsteen worden gevestigd. De verbouwing is al begonnen.
Om dit te vieren, zullen dinsdag 10 mei rond 13.30 uur alle
kinderen van de school naar de
nieuwe locatie gaan, om daar een
’Dobbelsteengedenksteen’ in te
metselen. Voor de eerste keer zal
het schoollied klinken bij de nieuwe
school. Bovendien hebben alle groepen creatieve werkstukken gemaakt

over de bouw die in de nieuwbouw
een plekje krijgen. Aansluitend gaan
de kinderen op school aan de slag met
het thema ‘bouw’. Dit project wordt
op 21 juni afgesloten met een grote
sponsorloop. Behalve basisschool
De Dobbelsteen zullen meerdere
voorzieningen voor kinderen en hun
ouders zich in het gebouw vestigen.

Verkeersexamen
basisscholen
Horst aan de Maas
Traditiegetrouw nemen in de maand april kinderen van de
basisscholen in Nederland deel aan het fietsverkeersexamen.
In Horst legden 546 kinderen
uit groep 7 en enkelen uit groep 8
een uitgezet parcours af waarbij ze
op zes plekken door een jury op hun
verkeersgedrag werden beoordeeld.
Ook deden de kinderen mee aan het
theoretisch examen met 20 vragen
waarbij maximaal 20 punten gehaald
konden worden. Enkelen hebben dit
maximale aantal ook gehaald. Dit jaar

zijn er negen leerlingen niet geslaagd
omdat ze te weinig punten hebben
gehaald of door ziekte niet konden
deelnemen. Binnenkort zullen de
verkeersdiploma’s op de scholen aan
de kinderen worden overhandigd.
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Horst aan de Maas feliciteert alle
kinderen die het fietsverkeersexamen
gehaald hebben.

Veilig zwemmen dankzij controles
Waterschap Peel en Maasvallei

Start zwemseizoen
in Noord- en MiddenLimburg
Op 1 mei is het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater van
start gegaan. Tijdens het zwemseizoen controleert Waterschap Peel en
Maasvallei voortdurend de zwemwaterkwaliteit, veiligheid en hygiëne
van Noord- en Midden-Limburgse zwemwateren. Op deze plaatsen
kunnen mensen veilig en hygiënisch zwemmen.
In Noord- en Midden-Limburg
zijn 26 ingerichte zwemplaatsen die
door Waterschap Peel en Maasvallei
worden gecontroleerd. Het gaat om
de volgende locaties: Resort Arcen
te Arcen en Velden, Dagstrand Klein
Vink Roeivijver te Arcen en Velden,
Recreatiepark Leukermeer te Bergen,
Dagstrand Seurenheide te Bergen,
Camping de Bloksberg te Gennep,
Dagstrand Heelderpeel te Heel,
Recreatiepark Heelderpeel (Kleine
Peel) te Heel, Dagstrand Koeweide
te Wessem, Dagstrand Fun Beach
(Leerkeven) te Panheel, Dagstrand
de Kasteelse Bossen te Horst aan de
Maas, Dagstrand Het Meerdal te Horst
aan de Maas, Camping Breebronne
te Maasbree, Recreatiepark De
Mookerplas te Mook en Middelaar,
Dagstrand De Weerd te Roermond,
Waterrecreatie Hatenboer (Camping
Hatenboer) te Roermond, Dagstrand
Marina Oolderhuuske te Roermond,
Camping Hermans, Camping van Ass,

Camping Barten, en Camping Niessen
(Douvesbeemd) te Roermond,
Dagstrand recreatiepark De Leistert
te Roggel, Dagstrand De Schatberg te
Sevenum, Dagstrand Thorn te Thorn,
Park Maasduinen (voorheen Camping
De Eekhoorn) te Belfeld, Dagstrand
De Witte Vennen te Oostrum en
Kinderpretland te Weert.
Waterschap Peel en Maasvallei
controleert jaarlijks van mei tot en
met september de zwemplaatsen in
oppervlaktewater. Dagelijks zijn monsternemers, analisten en inspecteurs
in touw om de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne van de 26 ingerichte
zwemplaatsen in Noord- en MiddenLimburg zorgvuldig te controleren.
Zij doen dit op grond van de Wet
Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen
en Zwemgelegenheden. Voldoet een
zweminrichting niet aan de gestelde
eisen, dan wordt zwemmen verboden. Voor meer informatie kijk op
www.wpm.nl
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Bezoekersaantallen aspergedag Melderslo onder de maat

Andere opzet aspergedag gewenst?
Het zat Museum De Locht dit jaar niet mee op de jaarlijkse aspergedag. De publieke belangstelling viel tegen.
Als mogelijke reden noemt het museum de vele activiteiten die afgelopen zaterdag plaatsvonden. De jaarlijkse
aspergedag werd voor het eerst in de historie op Koninginnedag gehouden. Een datum prikken om een festiviteit te
organiseren is lastig, zeker in de lentemaanden. De kalender van Horst aan de Maas puilt dan uit van allerlei
evenementen.

Koninginnedag was of komt het door
de opzet van de aspergedag?

Vernieuwing aspergedag noodzakelijk
“We zijn dit jaar noodgedwongen,
mede door het overvolle programma
in Horst aan de Maas, uitgeweken
naar Koninginnedag. Achteraf gezien
was dat niet zo’n beste keuze. Pasen
was dan toch een beter alternatief
geweest”, zegt de directeur.
Er wordt veel georganiseerd binnen Horst aan de Maas en vaak vallen
evenementen samen. De beslissing om
de aspergedag wel of niet te bezoeken,
nemen de mensen uiteindelijk zelf.
“Wij moeten bezoekers iets bieden dat
hen aanspreekt. De vraag is alleen hoe
we dat het beste kunnen aanpakken.
Samenwerking zoeken met andere
partijen binnen Horst aan de Maas sluit
ik niet uit. Ook de dag waarop in de
toekomst de aspergedag gehouden
wordt, staat daarbij ter discussie”, zegt
De Kunder.

Waar het museum in Melderslo had
gerekend op vele honderden bezoekers, brachten veel mensen de dag
elders door. Voor museumdirecteur Jos

de Kunder een teken aan de wand. “We
gaan ons beraden over de vraag of we
de aspergedag op deze manier moeten
voortzetten”, laat hij desgevraagd we-

Nieuw Kronenbergerhof
à la carte en specialiteiten restaurant

ten. De voorman van het museum wil
op korte termijn onderzoeken waarom
er minder mensen naar de aspergedag
kwamen. Ligt het aan het feit dat het

Mind & Body Care

Ton en Karin Welten

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!

Kronenbergweg 19
5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl
Tel: 077 467 01 76

Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Teveel activiteiten op
één dag
De aspergedag zoals die de afgelopen jaren werd gehouden is bij veel
Noord-Limburgers bekend. Bezoekers

Muv: planten, potgrond, zaden en mest.
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Starterset

bestaande uit:
goedgekeurde
veiligheidshelm,
rijbroek en
laarzen

15%
korting

Tegen inlevering van deze
advertentie 15% korting op alles
(m.u.v. zadels, acties en medicamenten)
beide acties geldig t/m 17-05-2011

Equidrôme (naast tuincentrum Leurs)
Straelseweg 374, 5916 AD Venlo | 077 321 60 06 | info@equidrome.nl | www.equidrome.nl

Evaluatie aspergedag
afwachten
De aspergedag in Melderslo kent
een jarenlange traditie. Bezoekers
konden net als in voorgaande jaren
zelf een portie asperges kopen aan
een authentieke veilingklok. Op het
buitenterrein bij de aspergebedden
werd uitleg gegeven over de oogst van
de groente. De aspergefilm, inclusief de
teeltwijze van de Koningin der groente,
is een permanent terugkerend item op
de aspergedag. Maar ook het sorteren
van de asperges, het proeven van
wijnen en de aspergerechten. Dit alles
is blijkbaar niet meer voldoende om
bezoekers naar het museum te lokken.
De vraag blijft dan ook of de vele activiteiten in de regio daar debet aan zijn.
Elk jaar hetzelfde brengen nodigt niet
uit. “Ik sta dan ook open voor vernieuwende ideeën zodat de aspergedag
weer een drukbezocht feest wordt”,
besluit De Kunder het interview.
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die in het verleden de aspergedag bezochten, zagen afgelopen zaterdag niks
nieuws. Aan publiciteit kan het niet
gelegen hebben want er is veel persaandacht voor de aspergedag geweest.
Radio, televisie en de schrijvende pers
besteedde vooraf aandacht aan de
activiteit in Melderslo.

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Veertien lintjes in Horst aan de Maas
Ik dacht dat wij na de lintjes aan
de beurt waren. Het was dan ook een
enorme verrassing toen mijn naam
opeens werd genoemd”, aldus het
kersverse Lid in de Orde van OranjeNassau.
Jan Kurver uit Horst heeft tijdens
zijn loopbaan in het onderwijs diverse
maatschappelijke functies bekleed.
Daarnaast kreeg hij een koninklijke onderscheiding opgespeld vanwege zijn
werk voor de H. Hubertusparochie in
Hegelsom. Toen deze parochie toetrad
tot het cluster Horst richtte Kurver een
avondwakegroep op om diensten te
verzorgen op de avond voor een uitvaart. Verder begeleidt hij misdienaars
en is hij zelf lange tijd actief als acoliet.
Sraar Reijnders werd vrijdag als
voorzitter van Stichting Parochiehuis
Tienray uitgenodigd voor overleg
op het gemeentehuis. Maar dat zag
hij niet zitten. “Onze secretaris zit
op dit moment in China en ik wilde
niets zonder hem beslissen”, vertelt
Reijnders lachend. Met een smoes wist
zijn schoondochter hem alsnog in het
gemeentehuis te krijgen. “Ik begreep
eerst niet wat de bedoeling was,
maar toen ik de zaal vol zag lopen,
kreeg ik het in de smiezen”, aldus de
Tienraynaar, die zich veel heeft ingezet
voor onder andere de jagersvereniging
en de parochie in zijn dorp.

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

GRATIS
WONING CHECK
Is uw installatie energiezuinig,
veilig en efficiënt? Middels
een check beoordelen wij of
uw elektra installatie voldoet.
Is dit niet het geval, dan krijgt u
van ons vrijblijvend advies hoe
verbeteringen aangebracht
kunnen worden!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: (077) 467 13 92

VGD

INSTALLATIE B.V.

Deckersgoedtweg 3, Sevenum

Wiel Lemmen uit Horst was in de
jaren zeventig en tachtig al actief in
de gemeenteraad. De afgelopen jaren
zette hij zich opnieuw veelvuldig in
voor de Horster gemeenschap. Zo is hij
secretaris van de Cliëntenraad Horst in
het kader van de Wet Werk en Bijstand
(WWB) en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Ook doet hij
vrijwilligerswerk als ouderenadviseur
bij Synthese. Bij het verkrijgen van zijn
onderscheiding werd Lemmen omschreven als ‘een man van zijn woord,
met het hart op de goede plek.’

hoog overleg naar het gemeentehuis
moest, werd Christians naar de raadszaal gelokt. “Gelukkig hadden ze erbij
gezegd dat ik er goed op moest staan,
zodat ik mijn nette kleren aan had”,
zegt hij lachend.
Ook André van de Rijdt uit
Hegelsom mocht een lintje in ontvangst nemen. Voetbalvereniging
Hegelsom en André van de Rijdt zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Al sinds 1964 is hij bijna dagelijks bezig
met zijn club. Er is bijna geen jeugd-,
dames- of seniorenteam waar Van de
Rijdt niet bij betrokken is geweest als
leider, coach of trainer. Op dit moment is hij nog steeds controleur van
de velden, technisch coördinator en
mede-organisator van de jeugdvoetbalweek.

Mijn vrouw
had een stropdas
meegenomen
Ook voor Chris Cuppen kwam de
koninklijke onderscheiding als een
grote verrassing. De Meerlonaar, onder
andere actief binnen carnavalsvereniging De Vöskes, SOS Meerlo-Wanssum
en zorginstelling De Wendel, dacht dat
hij naar een lezing van de Rabobank
zou gaan. “Toen ik in de raadszaal zat,
had ik nog nauwelijks in de gaten wat
er stond te gebeuren. Gelukkig had
mijn vrouw voor vertrek gauw een
stropdas voor me in haar tas gestopt”,
aldus Cuppen.
De stichting Vrienden van

Elzenhorst levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn en welbevinden van
de bewoners van het Horster verpleeghuis. Eén van de kartrekkers binnen
de stichting is Hay Peeters uit Horst.
Peeters zit als penningmeester in het
bestuur van de stichting, maar steekt
daarnaast nog veel tijd in het voorbereidende werk voor de rommelmarkten
van de Vrienden van Elzenhorst. Uit
waardering voor zijn vrijwilligerswerk

mag Hay Peeters zich sinds 29 april Lid
in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Twan Christians uit Swolgen werd
in de toespraak van burgemeester Van
Rooij getypeerd als iemand die altijd
voor iedereen klaar staat. Zo is hij al
jaren vrijwilliger bij tennisvereniging
’t Löbke, SV Swolgense Boys en coördinator en collectant voor de Algemene
Nederlandse Gehandicapten Organisatie
in Swolgen. Met een smoes dat hij voor

Jij moet eens
een lintje krijgen
“Ik wist helemaal niet dat ik zoveel
had gedaan, maar wat de burgemeester allemaal opsomde, klopt wel”, vertelt een verraste Sien Likkel-de Vries
uit Griendtsveen na het in ontvangst
nemen van haar lintje. Sien Likkel
kreeg de onderscheiding vanwege
haar werk voor De Zonnebloem, KBO
en Synthese. Ze werd voorgedragen
door oud-dorpsgenoot Theo van

SCOOT SERVICE NEDERLAND
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.
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.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

Sportterrein UVB
Dijkerheideweg 4 - Horst
Entree gratis

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

12 PERKPLANTEN € 1,50
GERANIUMACTIE NU 10 VOOR € 7,50

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER MET
KWALITEITSPLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.

Kwekerij de Lifra = ALTIJD OPEN IN MEI.
ma/vr van 9:00 t/m 20:00 NON STOP
za: tot 18:00 uur
EN PAS OP: iedere zondag in mei van
10:00 t/m 15:00
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97

A l d -V V V
UVB

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

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

hangverbena’s 0,75
knolbegonia NU ACTIE € 0,50
lobelia in grote pot 0,20
ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ
POTGROND ACTIE:
potgrond bemest voor de hele zomer.
NU 3 zakken kwaliteitsgrond voor € 10

uur
ei om 15.00
Zaterdag 7 m
:
strijd
jubileumwed

VOOR DE

Pampasteak magere varkensfilet
met spek en pampakruiden

100 gram

1,35
0,65
5,00
0,95

100 gram

€
€
€
€

Gekookte achterham
Nasi of bamie

100 gram

€ 2,15

uit eigen keuken met bijgerecht

100 gram

€ 1,15

100 gram

€ 1,95

Panklare Gehaktballen
Kipschnitzels
Shoarmaworst

100 gram
4 stuks

UIT EIGEN KEUKEN

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Saté sapis Heerlijk op de bbc
Rund saté pittig gemarineerd

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Mullekom. “Theo zei al vaker tegen me:
‘Jij moet eens een lintje krijgen’. Dat
dat nu ook echt gebeurt, vind ik prachtig”, aldus de Griendtsveense.
Grubbenvorstenaar Jan Vissers is
in het dorp met name bekend als ouddirecteur van basisschool ’t Reuvelt. In
zijn vrije tijd was en is Vissers echter
ook behoorlijk actief. Zo zat hij in het
bestuur van Harmonie St. Joseph en
het St. Nicolaas Comité Grubbenvorst.
Daarnaast is hij actief binnen de
parochie OLV ten Hemelopneming in
zijn dorp, zit hij de organisatie van
het Felimaas Solistenconcours en is hij
voorzitter van de Mart Roeffen Stichting
die zorg draagt voor het voortbestaan
van de gelijknamige speeltuin in
Grubbenvorst. Voor al dit werk kreeg
Vissers vrijdag een lintje opgespeld.
“Ik zou met mijn dochter boodschappen gaan doen en zij moest nog
iets ophalen bij het gemeentehuis”,
vertelt Lien Cox-Gooren uit Horst over
hoe zij vrijdag naar de raadszaal werd
gelokt om een koninklijke onderscheiding in ontvangst te mogen nemen.
Samen met haar man Gerrit zet zij zich
al jaren in voor de Norbertusparochie
en de bijenteelt in Horst. “Pas toen de
burgemeester ook zijn naam noemde,
kreeg Gerrit pas door dat hij ook een
lintje zou krijgen”, voegt Lien Cox er
lachend aan toe.

Huurdersvereniging, complexcommissie en
Wonen Limburg ondertekenen sociaal plan
De Huurdersvereniging Noord-Limburg, de complexcommissie van de Hoge Horst en Wonen Limburg hebben op
maandag 2 mei hun handtekening gezet onder het sociaal plan voor de Hoge Horst. Vanwege nieuwbouwplannen in
dit gebied wordt het appartementencomplex gesloopt. Bewoners hebben ruim anderhalf jaar de gelegenheid op
zoek te gaan naar een andere woning. In het sociaal plan staat onder andere wat Wonen Limburg kan betekenen
voor de huurders als het gaat om de verhuizing naar een andere woning.

De voorzitter van de vestigingscommissie Hetty klok, de directeur van Wonen Horst Hassan Najja
en de voorzitter van de Huurdersvereniging Willy Traa ondertekenen het sociaal plan
Het sociaal plan heeft Wonen
Limburg in goed overleg met de
Huurdersvereniging en de complexcommissie, bestaande uit bewoners
of familieleden van bewoners van de
Hoge Horst, opgesteld. Het plan gaat

in per 2 mei 2011 en eindigt zodra alle
bewoners andere woonruimte hebben gevonden. Op 31 december 2012
draagt Wonen Limburg het woongebouw over aan de gemeente.
In de maanden mei en juni gaan

medewerkers van Wonen Limburg op
huisbezoek bij alle bewoners van de
Hoge Horst. Zij maken met hen nadere
afspraken over de vergoedingen, die
afhankelijk zijn van de situatie van
de huurder. Denk bijvoorbeeld aan de

zelf aangebrachte veranderingen in
de woning. Ook inventariseren zij de
woonwensen van de bewoners. Indien
nodig zorgt Wonen Limburg tijdens de
huisbezoeken voor een tolk.
Huurders krijgen bij herhuisvesting voorrang ten opzichte van
andere woningzoekenden. De woningtoewijzing vindt plaats via het nieuwe
woningtoewijzingssysteem dat Wonen
Limburg sinds 1 maart 2011 kent.
Via www.thuisinlimburg.nl kunnen de
bewoners van de Hoge Horst reageren
op een woning. Elke huurder krijgt
hierbij individuele begeleiding van
een medewerker van Wonen Limburg.
De woonadviseur bekijkt samen met
de huurder welke mogelijkheden er
zijn om naar een andere woning te
verhuizen.
Om ervoor te zorgen dat het
appartementengebouw er zo bewoond
mogelijk blijft uitzien, is in het sociaal
plan afgesproken dat vertrekkende
huurders een vergoeding van 250 euro
ontvangen als zij de gordijnen laten
hangen. Huurders kunnen tot het
laatste moment reparatieverzoeken
indienen. Wonen Limburg draagt zorg
voor het noodzakelijk onderhoud aan
het wooncomplex en de appartementen. De gezondheid en veiligheid van de
huurders staat hierbij voorop.

Vrijdag en zaterdag

Moederdag actie
Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Leuke
tunieks
Nu 10%
korting
op alle
damesjassen

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

de beste bienestich
haalt u bij
Bakkerij J. Ummenthun

nu E10,50

Brood - Banket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681
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Boodschappen doen in Lottumse ontmoetingsplek

Servicetrefpunt heeft sociaal karakter
Enkele senioren zitten rustig in de huiskamer van woon-zorgcomplex de Smetenhof in Lottum en wachten af op
wat komen gaat. Op het programma staat de opening van het eerste servicetrefpunt van Vershuys.com uit Sevenum.
Groenten, fruit, brood, vis en vleeswaren, de Lottumers hoeven er de deur niet meer voor uit. Vrijdagmiddag
besteld, een week later staan de boodschappen klaar in het servicepunt. Gemakkelijker kan haast niet maar toch
kijken de Lottumse ouderen liever eerst de kat uit de boom. Afgelopen vrijdagmiddag ging het eerste servicetrefpunt van Vershuys in Horst aan de Maas open.

De kennismaking van Lottumse
senioren met het eerste servicepunt
verloopt gemoedelijk. Vershuys directeur Marwin Dekkers heeft met enkele
medewerkers versieringen aangebracht
in en buiten de ruimte. “Je moet laten
zien wat je hebt en vooral de mensen

laten proeven. Duizend woorden zeggen niks als ze er geen beleving bij
hebben. Wanneer ze dan ook nog eens
het gemak van boodschappen bestellen ervaren, gaat het knopje om”, zegt
hij. De gasten maken dan ook dankbaar
gebruik van de aangeboden hapjes.

Ter ondersteuning bij het invullen
van bestellijsten krijgen de senioren
hulp van enkele vrijwilligers. Diezelfde
hulp wordt ook geboden bij het online
bestellen van groenten, vlees, vis of
fruit. Bezorgkosten worden niet in
rekening gebracht, die neemt Wonen

Limburg voor haar rekening. De
Zorggroep stelt de ruimte (de huiskamer) in de Smetenhof ter beschikking. De dorpsraad en de KBO zijn
eveneens op de hoogte gebracht en
in zekere zin betrokken bij het servicetrefpunt. Vershuys betrekt ook lokale
ondernemers bij het servicepunt. Wie
bijvoorbeeld liever brood van Bakkerij
Smits heeft kan dit bij z’n bestelling
aangeven. Een week later staat alles
netjes verpakt klaar. “De mensen kunnen elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur hun bestelling komen afhalen
en een nieuwe opgeven. Je kunt het ook
zien als een soort dorpsontmoetingsplek”, zegt Dekkers. De komende weken
benadert Vershuys lokale en regionale
ondernemers ter uitbreiding van hun
producten en diensten.
Om het eerste servicetrefpunt wat
extra cachet te geven is wethouder
Freek Selen opgetrommeld. Hij mag een
lintje doorknippen waarna het servicepunt officieel geopend is. De wethouder
steunt het initiatief dat Vershuys heeft
opgezet. “Sommige voorzieningen, zoals
de slager en de groenteboer, waren al
verdwenen in de kleinere kernen. Deze
worden nu weer teruggebracht”, zegt
hij. De wethouder ziet het servicepunt
van het Sevenumse bedrijf in Lottum
dan ook met vertrouwen tegemoet.
Smetenhofbewoonster Miet Pingen
(87) zorgt ervoor dat het servicepunt

elke vrijdagmiddag open is.
Miet ziet het servicepunt in Lottum
wel zitten. “Ik heb ook wat besteld en
ben benieuwd wat ik volgende week
krijg. Maar bovenal hoop ik dat dit initiatief slaagt. Veel ouderen kunnen zelf
geen boodschappen meer doen en zijn
afhankelijk van anderen. Ik kan zelf nog
wel autorijden maar hoelang nog, dat
weet ik ook niet”, zegt ze.
Iemand die geen gebruik maakt
van het servicepunt is Claessen Mientje
(Van Horck). “Ik bestel mijn boodschappen bij Paul Keltjens in Broekhuizen
en die brengt deze daags erna netjes
aan huis. Wat ik dan nog tekort kom
haal ik bij Piet Sijbers hier in het dorp.
De koelverse maaltijden krijg ik van
Maaltijdservice Venray en dat bevalt me
prima”, aldus de 84-jarige Lottumse.

Alle producten uit
eigen regio
Volgens de initiatiefnemer van
het servicepunt is het bestellen van
boodschappen niet alleen voorbehouden aan bewoners van de Smetenhof.
“Alle Lottumers mogen daar gebruik
van maken. De aangeboden producten
zijn niet duurder dan in een supermarkt.
Daar bovenop ontvangen leden van het
Groene Kruis nog eens 8% korting op
hun bestelling in het servicetrefpunt”,
aldus Dekkers.

WOENSDAG 11 MEI 20.30 UUR

JOSEPH PARSONS

HOOGTEPUNT UIT CAMBRINUSHISTORIE

C

AMBRINUSCONCERTEN.NL

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669
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Welkom bij De Paddestoelerij
MEI = ACTIE MAAND

ALBA OLIE (cholesterolvrij)
Héérlijk voor bij de asperges.
Bij 2 flesjes Alba olie:
10 % korting
In onze productwinkel een
diversiteit aan
champignonhapjes.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste zondag van de maand
Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
tel. 077 3661708

BY FUENTE

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud
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Roy Korthagen: Nederlands Kampioen
brood- en banketbakker
Roy Korthagen (21), werkzaam bij bakkerij Derix in Horst, is met zijn Sticky Buns en Mandarin Napoleonrolgebak
vorige week woensdag in Wageningen Nederlands Kampioen geworden in de klasse allround brood- en banketbakker niveau drie.

op de prestatie van Roy. Zelf is Roy
ook erg trots op deze onderscheiding.
“Het geeft me extra stimulans om een
goede bakker te worden, maar vooral
door te gaan met het brood- en banketbakkersvak”, aldus Roy. Hij wil zich
verder ontwikkelen, door zijn werkwijze verder te verfijnen en aandacht en
zorg te blijven geven aan de producten.
De werkwijze van zijn collega’s spreekt
hem ook zeer aan: “Ze willen allemaal
topkwaliteit en zij zetten zich daar ook
graag voor in”, aldus Roy. Hij werkt zelf
graag met buitenlandse producten,
zoals ciabatta’s en pane.
Vier dagen in de week werkt Roy

in Horst en op woensdag gaat hij naar
school in Venlo, waar hij de opleiding
Brood en Banket volgt aan de ROC Gilde
Opleidingen. Door het bakkersvak heeft
hij een ander levensritme, maar het
vaak vroege opstaan neemt hij voor
lief: “Je bent elke dag met levensmiddelen bezig. Het is fijn om met je handen mooie en ambachtelijke producten
te maken.” Met het Nederlands kampioenschap op zak, dingt Roy graag mee
naar de Europese kampioenschappen,
later dit jaar gehouden in Duitsland.
“Maar eerst ga ik deze titel vieren.
Samen met mijn vrienden een pilsje
drinken”, aldus Roy Korthagen.

Vergadering
Dorpsraad America
Op woensdag 11 mei is er weer een openbare dorpsraadvergadering
in America. De vergadering begint om 20.00 uur in activiteitencentrum
Aan de Brug.
Het recept van de Sticky Buns
leerde hij van zijn oom en tante, die in
Zuid-Afrika een gasthuis hebben en dit
elke ochtend voor hun gasten serveren.
“Het is een briochedeeg, gevuld met
appel, rozijnen en pecannoten, dat in
een tulband wordt gebakken”, aldus

Roy. “Voor Moederdag gaan we extra
Sticky Buns maken.” Het Mandarin
Napoleonrolgebak is een recept
van bakkerij Derix, waar hij onder
begeleiding van zijn praktijkbegeleider
Rozé van Wijk en eigenaar Marc Derix
zijn eigen invulling aan gaf. “Ik krijg

van Rozé en Marc heel veel tips en
adviezen. Je mag hier fouten maken en
dat geeft me een goed gevoel”, zegt
Roy. De dag na het behalen van zijn titel liep Roy met zijn medaille, oorkonde
en beker onder de arm de bakkerij
binnen. Zijn collega’s waren supertrots

Op de agenda staan, naast de
ingekomen stukken en lopende
zaken, onder andere de volgende punten op de agenda: VVA,
America in het Groen, Groengroep,

Kabroeksebeek, America dat Stiët
(toegangsborden) en Concretiseren
5 à 6 DOP Punten. Belangstellenden
zijn altijd van harte welkom in Aan De
Brug in America.

Rits Kapot???

Speciaal voor MOEDERDAG

Bronboringen & Bronbemalingen

HEERLIJKE AARDBEIENVLAAI
van HORSTER BODEM

Tuinberegeningspompen

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

Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

AARDBEIENVLAAIPAKKET
AARDBEIEN BAVAROISE VLAAIPAKKET
KINDERVLAAI PAKKET
10 mini broodjes halen 8 betalen

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

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

VERSLEIJEN OIRLO

8

6,95 euro
7,95 euro
4,95 euro

130 JAAR

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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Weerbestendig
tuinmeubilair
Castenrayseweg 14 Oirlo
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www.versleijen.com
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Autoschade Herstel Noord-Limburg viert jubileum met open dag

50 jaar kwaliteit leveren en service verlenen
Autoschadeherstel Noord-Limburg bestaat 50 jaar. De technieken zijn veranderd, de prijzen ook, net zoals de
hoogte van de schades, maar de service en klantvriendelijkheid zijn nog steeds hetzelfde.

Autobedrijf gebroeders Timmermans
begon in 1961 aan de Meterikseweg in
Horst een bedrijf gespecialiseerd in het
uitdeuken en spuiten van auto’s met
schade. “Er is veel veranderd gedurende
die periode”, zegt Hub Timmermans,

een van de oprichters en inmiddels
gepensioneerd. “De arbeidsintensiviteit
is afgenomen. Vroeger werkten we
met celluloselakken en waren we veel
tijd kwijt met polijsten. Tegenwoordig
gebruiken we watergedragen lak-

ken, die minder tijdrovend zijn”, aldus
Timmermans. “Het is nu ook niet meer
vrijblijvend, het is een afgebakend
geheel geworden. Jaren terug liep de
klant naar binnen met schade aan zijn
linkerportier en we namen ondertussen

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

ook nog de schade aan de rechterdeur
onder handen. Dat is heel anders geworden, want vandaag de dag bepaalt
en betaalt voor een groot deel de
verzekeraar”, zegt Timmermans. Samen
met zijn inmiddels overleden broer
stond hij aan de basis van het bedrijf,
dat ruim 15 jaar geleden is overgenomen door zijn zoon Peter. “In de eerste
decennia van ons bedrijf hadden we
nog een takeldienst erbij. Ik ben vaker
’s nachts mijn bed uit gegaan om in
opdracht van de politie een auto weg
te slepen. Dan trof je soms grappige
situaties aan. Een stukadoor die zijn
specie op de achterbank had staan,
maar na de aanrijding als een wit mannetje uit zijn auto kwam gekropen.”
De sleepdienst hebben ze rond 1980
van de hand gedaan aan Hendriks
Lottum om zich meer te concentreren
op de autoschadeherstelwerkzaamheden. Nadat dit bedrijf vorig jaar stopte
met hun garagewerkzaamheden, nam
Autoschadeherstel Noord-Limburg deze
tak van sport over onder de naam Bosch
Car Service Horst.

Wij zijn de oudste
bestaande garage
van Horst
In juli 2006 betrok het bedrijf een
nieuw pand aan de Stationsstraat in

Horst en bouwde in 2010 maar liefst
700 m2 bij, speciaal voor het onderhoud van auto’s. Beide bedrijven zitten
onder één dak en worden geleid door
directeur Peter Timmermans: “Wij zijn
de oudste bestaande garage van
Horst.”
Het vernieuwde pand is reden om
klanten en andere belangstellenden
eens een kijkje te laten nemen bij
Autoschadeherstel Noord-Limburg en
Bosch Car Service Horst. “Gedurende
deze open dag worden kleine deukjes hersteld voor 44,50 euro in plaats
van de normale prijs van 89 euro.
Een verkeersopleider geeft een
workshop over brandstofbesparend
rijden. Bestuurders laten hun gezichtsvermogen meten door een opticien.
Geïnteresseerden kunnen hun theorieexamen van hun rijbewijs overdoen.
Gegarandeerd dat bijna iedereen zakt”,
aldus Peter Timmermans. De kantelsimulator laat autobestuurders ervaren
hoe het is om op de kop strak in de
gordel te hangen. “Het is misschien
het ergste wat je als bestuurder kan
overkomen, maar eigenlijk is het heel
simpel op te lossen. Als je maar weet
hoe je moet handelen”, zegt Peter
Timmermans. “De kinderen leven
zich uit op de skelterbaan, laten zich
schminken of spuiten een stukje in de
spuitcabine. Voor iedereen is er een
prijsvraag om aan de hand van een

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

Na 28 jaar in onze praktijk gewerkt te hebben, gaat René de Jong ons per 1 mei verlaten.
Zijn praktijk in Gennep is de laatste jaren zodanig gegroeid dat hij alle aandacht en
tijd daar nodig heeft.
Al die jaren hebben wij prettig samengewerkt en wij nemen dan ook niet graag afscheid
van onze goede collega.
In zijn plaats hebben wij Jennie de Groot bereid gevonden ons team te komen versterken.
Jennie is een ervaren fysiotherapeute die zich naast de reguliere fysiotherapie heeft
gespecialiseerd in lymfedrainage, voetreflexzone-therapie, medische trainings therapie,
behandeling van longziekten (COPD-patiënten), manuele therapie en acupunctuur.
Daarnaast is zij in Venlo en omgeving al jaren bekend door het geven van Yoga-lessen.
Wij willen René bedanken voor zijn goede inzet en hem veel succes wensen met zijn
werkzaamheden in Gennep.
Wij wensen Jennie een goede start in onze praktijk.
Loek Perry
Wil Geurts
Toon van Schijndel
José Geurts
Rudy Theeuwen
Medewerkers praktijk voor fysiotherapie Meerlo-Wanssum
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Starters in de regio
Bedrijf
auto met schade te bepalen hoe hoog
de schade is. Een officieel schaderapport geeft het juiste antwoord en
wie het bedrag het dichtst benadert
krijgt een mooie prijs”, aldus Peter
Timmermans.

Beter voor het milieu
en kostenbesparend
De schades aan auto’s worden
steeds kleiner. “Vroeger hadden we
schades van 5.000 gulden, nu gemiddeld van 1.000 euro. Dit komt doordat
wegen en auto’s veel veiliger zijn
geworden”, zegt Peter Timmermans.
Om de schades te herstellen, werkt
Autoschadeherstel Noord-Limburg met
originele, maar ook met gebruikte
onderdelen. “Dat is beter voor het
milieu en kostenbesparend.” Bij Bosch
Car Service Horst kunnen alle types
personen- en lichte bedrijfsauto’s tot
3.500 kilogram terecht voor alle voorkomende garagewerkzaamheden, zoals
airco-onderhoud, het uitlijnen van banden en apk-keuringen. Het bedrijf biedt
een mobiliteitsgarantie van 24 uur per
dag, 7 dagen per week in heel Europa.
“Ook leaseauto’s zijn welkom, want wij
zijn Bovag lease service center gecertificeerd. Het enige dat wij niet doen, is
auto’s verkopen, maar we leveren wel
al 50 jaar kwaliteit en service”, aldus
Peter Timmermans.

Karin Kunkeler
Magneetsieraden
Eigenaar Karin Kunkeler
Adres
Wevertweg 1, Horst
Telefoon 06 83 19 78 22
E-mail
kk.66@live.nl
Website www.karin-balance.
energetix.tv
Sector
verkoop magneetsieraden en netwerkmarketing
Start
1 oktober 2010
Activiteiten
Verkoop van magnetische
sieraden en het begeleiden van
nieuwe collega’s naar een
succesvolle business.
Doelgroep
Iedereen die van mooie,
betaalbare sieraden houdt en
eenieder die leuk, gevarieerd,
gewaardeerd werk wil doen, zelf
zijn eigen tijd wil indelen en
succesvol wil zijn.
Onderscheidend vermogen
Magnetische sieraden geven
uitdrukking aan een levensstijl
waarbij vanzelfsprekende
aandacht voor welzijn heel
natuurlijk gecombineerd wordt
met esthetische schoonheid. De
sieraden zijn erg mooi om te
dragen. Voor iedereen is er wel
iets te verkrijgen. Het assortiment is groot en divers in allerlei

kleuren en maten. De productie
van deze sieraden vergt een hoog
niveau deskundig vakwerk. De
sieraden zijn uniek door de
persoonlijke samenstelling. Alle
sieraden hebben een zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding en zijn
aantrekkelijk voor vrouwen en
mannen, voor jong en oud, voor
fit en vermoeid. Energetix heeft
zich gespecialiseerd in de
verkoop van modieuze betaalbare magnetische sieraden en
accessoires en combineert zo
eigentijdse, exclusieve designsieraden met de weldadige
kracht van magneten. Deze
sieraden worden onder andere
via thuispresentaties, beurzen en
markten aangeboden. Karin komt
graag bij mensen thuis die het
leuk vinden om gastvrouw te zijn
op een thuispresentatie. Ze toont
graag de collectie aan familie,
vrienden, bekenden en collega’s
van de gastvrouw. Als dank mag
de gastvrouw een cadeau
uitzoeken ter waarde van 10%
van de omzet van de desbetreffende middag/avond. Ook
begeleidt Karin mensen die
interesse hebben om als consulent bij Energetix aan de slag
te gaan. Een consulent bij
Energetix bepaalt zijn of haar
eigen werkdagen en werktijden.

winkel&bedrijf 11
Loods Limburg
stopt activiteiten
Loods Limburg beëindigt met ingang van 1 mei haar activiteiten.
Loods Limburg werd een aantal jaren geleden opgericht als een ontmoetingsplaats voor ondernemers, werknemers, leerlingen en studenten in
de land- en tuinbouw, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar
inspireren tot vernieuwing.
Bij de start van Loods Limburg
zijn voor een periode van drie jaar
middelen beschikbaar gesteld door
de gemeente Horst aan de Maas,
Rabobank Maashorst en Achmea. De

door Loods Limburg ingezette activiteiten zullen deels een vervolg krijgen
in het nieuwe Greenport Innovation
Centre. Voor meer informatie kijk op
www.loodslimburg.nl

Open dag
kindcentrum Meerlo
Kindcentrum Meerlo aan de Mgr. Jenneskensstraat 13 in Meerlo opent
op zaterdag 14 mei van 10.30 tot 12.00 uur haar deuren.
Bij kindcentrum Meerlo komen
dagelijks 300 kinderen in de leeftijd
van 0 tot 13 jaar uit Meerlo en omliggende dorpen voor een bezoek aan
basisschool Megelsheim, peuterspeelzaal Kabouterbeek, kinderdag- en
buitenschoolse opvang Spring of aan
de bibliotheek van BiblioNu.
Het team van kindcentrum Meerlo
werkt nauw samen om voor de
kinderen en hun ouders een op elkaar
afgestemd aanbod van onderwijs, op-

vang en vrije tijd te verzorgen. Bij een
integraal kindcentrum wordt intensief
samengewerkt door de partners van
het kindcentrum, waarbij elke partner
zijn eigen deskundigheid inbrengt.
De ontwikkeling van de kinderen
staat centraal en het aanbod wordt
door de partners hierop afgestemd.
Alle deelnemers maken gezamenlijk
gebruik van de faciliteiten van het
kindcentrum, wat kostenbesparend
werkt.

12

jongeren
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Examenstuntelaars gestraft

I n g ezo n d e n b r ief

Prilpoppers bedankt!
Niet te geloven; 1.056,67 euro gaven jullie tijdens het Prilpop Festival
aan het blindenproject in Jumla, Nepal. Een super donatie! Alle bezoekers
die hieraan hun ‘pilsje’ hebben bijgedragen hartelijk, hartelijk dank. Jullie
waren een geweldig publiek.
Natuurlijk ook hartelijk dank aan
de organisatie van Prilpop; jullie
mogen trots zijn op jullie eigen
enthousiasme waarmee jullie dit
festival hebben vormgegeven en ook
het blindenproject onder de aandacht
van de festivalgangers hebben

De leerlingen uit de examenklassen van het Dendron College in Horst hebben vorige week donderdag een reeks
stunts uitgevoerd. Deze werden door de directie echter niet herkend als examenstunts. De leerlingen die
verantwoordelijk waren voor de chaos hebben vrijdag als straf voor hun ludieke actie moeten corveeën.

gebracht. We zullen de leiding van
het hostel en de blinde bewoners
informeren over jullie actie in
Sevenum. Ze kunnen aan de voet van
de Himalaya weer een nieuw woord
leren: Prilpop.
Namens de werkgroep Jan Nellen

Bedankt mevrouw
Ten Brummelhuis!
De leerlingen van vwo-6 van het Dendron College hebben als dank
hun afdelingsleider mevrouw Ten Brummelhuis verrast door 3.200
ballonnen in haar kantoor te leggen. Na het met afzetlint dichtplakken
van de deur en het maken van een grote poster met daarop ‘bedankt’
hebben de leerlingen afscheid genomen, nu ze de school zullen verlaten.

L

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

Waterballonen, rookbommen en
een spectaculaire ontvoering maakten
deel uit van diverse examenstunts, die
afgelopen donderdag plaatsvonden in
en rondom de school. Max Andriessen
en Rik Miltenburg vertellen samen
dat ze al maanden van te voren
bezig waren met het bedenken
van een examenstunt. “We wilden
vlagverovertje spelen in de aula”,
aldus havo5-leerling Max Andriessen.
Uiteindelijk zijn ze met een groep van
23 examenleerlingen met bivakmutsen
de grote aula ingerend. Vervolgens
hebben ze op elkaar gespoten met
waterpistooltjes. Ze vertellen over een
brief waarin ze werden gewaarschuwd
voor dergelijke examenstunts.
“Onze stunt hebben we tot op het
laatste moment geheim gehouden.
We hebben goede voorbereidingen

getroffen en rekening gehouden met
apparatuur die niet nat mocht worden”.
En toch hebben ze voor straf moeten
corveeën.
Directeur van het Dendron
College Jan-Hein de Wit: “Dit is
een misverstand. Er hebben hier
op school geen examenstunts
plaatsgevonden. We hebben al eerder
besloten met de schoolleiding dat de
slotdag in ruil voor de examenstunts
plaatsvindt en dat gebeurt dit jaar
ook”. De examenkandidaten zien het
echter wel als examenstunt. Er zijn
verschillende leerlingen betrapt tijdens
de stunts, maar een hoop zijn er
tussenuit gevlogen. Max Andriessen
heeft zichzelf echter aangegeven bij
de schoolleiding. Hij vond dat hij als
een van de bedenkers van de stunt ook
verantwoordelijkheid moest dragen.

Niet alleen de havo-leerlingen
kwamen met ludieke acties ook het
vwo werd vertegenwoordigd tijdens
de laatste officiële lesdag. Nadat de
23 leerlingen van onder andere havo-5
en vmbo-4 de aula in waren gerend
met waterpistolen werden voor de
ramen van de grote aula door VWOleerlingen rookbommen afgestoken.
Hoewel de leerlingen het van elkaar
niet wisten kwam het wel erg goed
uit. “We konden in het rookgordijn
makkelijker verdwijnen waardoor ze
ons niet te pakken konden krijgen”,
vertelt een van de havo-5 leerlingen
die betrokken was bij de stunt.
Een andere zegt: “We hebben eigenlijk
de stunt van het vwo een beetje
verpest”. De meningen verschillen
hierover, maar een ding is zeker: de
leerlingen zijn er trots op.

WARSTEINER 24 X 30cl E 10,95

Pallet inkoop: Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2010
S L I J T E R I J

WEIJS

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de aspergetijd.
Het is een traditionele Pinot Blanc die heerlijk fris droog is met
een lange afdronk. Perfect in balans. Ook heerlijk als
aperitief of bij vis en gevogelte.
E 6,45

DRANKENHANDEL

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

per ﬂes
in mei
Doosprijs ,50
E 32

jongeren 13
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15 VRAGEN aan Sjoerd Kersten Mies

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

Sjoerd Kersten
18 jaar
Kronenberg
Citaverde College

Waar word jij later een talent in?
Ik wil later een talent worden in
ondernemen. Graag zou ik een eigen
bedrijf opzetten in de agrarische sector,
dat groot maken en daar dan ook zelf
in meewerken. Het liefst een bedrijf
met appels, omdat we dat nu thuis ook
hebben.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik zit nu op een retailopleiding op het
Citaverde College, maar de vakken die
daarbij horen vind ik niet echt interessant. Ik maak mijn opleiding wel af,
zodat ik een diploma heb. En ja, leuke
vakken? Die heb ik op school niet echt.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend. We
zijn met een grote vriendengroep met
wie ik het allemaal wel kan vinden.
Natuurlijk heb je in een grote vriendengroep altijd dat je met sommigen meer
omgaat dan met anderen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdag is het meestal bij een vriend
indrinken, film kijken en daarna met
z’n allen naar een café in Sevenum. Op
zaterdag hebben wij keet in Sevenum.
Daar komen we met vrienden bij elkaar
en dan gaan we aan het eind van de
avond een keer naar de kroeg of iets
anders, net wat er te doen is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Veel bier en een beker waar we mee
kunnen mexxen. Dat is een bierspel dat

we veel in onze keet doen. Natuurlijk
vind ik het ook lekker als er een grote
bak chips op tafel staat.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Geld is voor mij nog geen probleem,
gelukkig. Ik werk veel en kan dus alles
goed betalen. Maar als ik over een
tijdje mijn rijbewijs heb zou ik wel een
leuke auto willen kopen. Het liefst een
Audi A3.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Soms maak ik een opmerking waarvan
ik meteen denk: dat had ik niet zo
moeten zeggen. Dan zit iedereen mij
stil aan te kijken en dan kan ik wel
door de grond zakken. Achteraf kunnen
we er wel altijd mee lachen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Zwembroek, veel geld a
enuvrienden
d i c i e n
natuurlijk.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik vind veel lekker, maar het liefst eet
ik pizza, macaroni in tomatensaus of
lasagne. Maar wel als mam het zelf
heeft gemaakt.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Als het wat kouder is een T-shirt met
een vest en als het warm is een T-shirtje
en een korte broek. Meestal heb ik
schoenen aan van Nike, die zitten fijn.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed veel tijd aan thuiswerken
op het bedrijf, dat doe ik ook graag.
Daarnaast besteed ik veel tijd aan de
hond en de kippen. In het weekend
natuurlijk aan mijn vrienden.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik heb zelf weinig met mijn dorp, ik ga
er niet uit of zo. Maar als er wat moet
veranderen, zou ik het wel fijn vinden
als er een winkel of bakker zou komen.
Dan zou ik elke morgen croissants kunnen halen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik kijk graag naar een komedie, zoals
American Pie. Maar oorlogsfilms zoals
We Were Soldiers vind ik ook altijd
mooi om te zien.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik dan veel ga toeren. Ook
zal ik van mijn vrienden wel moeten
bobben.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ik zou dan naar Australië gaan backpacken. Dat zou ik echt graag willen
doen!
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Circuittraining
Woensdagavond, kwart over
acht: circuittraining. Geen idee
wat het was, maar na al die
Zumba-lessen was het wel weer
eens tijd voor iets nieuws.
Samen met een vriendinnetje
maakte ik me klaar voor
circuittraining. In recordtempo
pakte ik m’n tas in en sprong ik
de fiets op. Bij binnenkomst
vertelde de klok me dat we weer
te laat waren. Iedere week vraag
ik me weer af waarom we nooit
eens een keer gewoon op tijd
kunnen zijn. Op de een of andere
manier lukt ons dat nooit.
Enniewee, we konden volgens
het meisje achter de balie nog
wel meedoen. Op de vraag wat
circuittraining eigenlijk was
volgde het antwoord: “Doe maar
gewoon mee, ik kan het ook”. Ja,
maar jij sport ook iedere dag!
Blijkbaar was deze gedachte van
allebei onze gezichten af te lezen
want ze riep er snel nog
achteraan dat het heel erg leuk
zou zijn. Oké, gelukkig, het is in
ieder geval wel leuk. Omgekleed
en iets te laat kwamen we de
sportzaal in. Oeps! We troffen een
zaal vol grote, gespierde mannen
met gewichten in hun handen
aan. Hmm, we zullen wel
verkeerd zitten. Twee blonde
meisjes zonder spierballen
passen namelijk niet echt tussen
deze grote, stoere mannen. Onze
poging om er snel en
onopgemerkt tussenuit te piepen
mislukte. “Dames! Jullie komen
voor circuittraining?” Verstijfd
bleven we staan en keken elkaar
verschrikt aan. Oei. Voor we zelf
iets konden zeggen volgde de
vraag of we veel ervaring hadden
met fitnessapparaten en
krachttraining en hoe het met
onze conditie stond. Het enige
wat we konden zeggen was dat
we toch ook wel best regelmatig
aan Zumba deden. Is dat ook
goed? Blijkbaar niet. “Misschien
kunnen jullie beter iets anders in
de fitnesszaal gaan doen. Ook
een goed idee?” Een heel goed
idee, vonden wij ook!
Doei spiermacho’s! Volgende
keer doen we wel een keertje
mee! Misschien.
Voorlopig blijven wij gewoon
lekker bij de Zumba!
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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.

Mariëlle Nabben
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Deze week wordt Mariëlle Nabben-Keursten uit Sevenum Geplukt.
De in Melderslo geboren en getogen jonge vrouw woont inmiddels al
achttien jaar in Sevenum. Zij is getrouwd met Harr Nabben. Het echtpaar
heeft twee dochters, Coco die 11 jaar is en Nikka die 9 lentes telt. De twee
dochters zijn geboren in Colombia en in 2000 en 2002 geadopteerd door
Mariëlle en Harr.

Sevenum is een
gezellig en mooi dorp
Uitgaan doet het stel nog
regelmatig, zeker wanneer er wat te
doen is in Sevenum. Hun favoriete
kroeg is Croes Moeke. “Wat we
trouwens nooit overslaan, is de kermis,
carnaval en de Serumse Fiste.” Over
Sevenum zegt ze: “Ik vind Sevenum
een gezellig en mooi dorp, voorzien
van alle gemakken. Ik ben zelf in
Melderslo geboren maar mijn man
komt uit Sevenum en ik woon hier nu
bijna achttien jaar. Het dorp is niet te
klein en niet te groot. Wel zou ik het
centrum graag autovrij willen maken
als ik die mogelijkheid had. Dan zou
ik eveneens de oude historische
gebouwen in het centrum restaureren
om ze te behouden voor de toekomst.”
Volgens Mariëlle heeft Sevenum
veel mooie plekjes en een prachtige

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.

Kervelsoep
Benodigdheden:
50 gram boter
500 gram fijngehakte prei
800 gram dunne plakken
aardappel
1 gram marjolein
150 gram kervel
3 liter groentenboullion
3 gram zout
2 gram peper
4 sneedjes witbrood
150 gram geraspte kaas
olijfolie
Bereiding:
· Smelt de boter en fruit hier de prei
in aan tot deze lichtbruin is;
· voeg hier de aardappelen en de
marjolein aan toe;
· hard roeren tot de aardappelen en
stukjes gebroken zijn;
· voeg er nu de boullion, zout,
peper en kervel aan toe en breng
de soep aan de kook;
· als de stukjes aardappelen zacht
zijn, is de soep klaar;
· dan kunt u er nog wat verse kervel
aan toevoegen en de soep
eventueel nog meer op smaak
maken met peper en zout.
Croutons
· Snijd de kortjes van het witbrood
af;
· snijd dobbelsteenjes van het
brood;
· doe wat olijfolie in de pan en bak
hierin de brood blokjes tot dat ze
goudbruin en krokant zijn;
· doe er dan wat peper zout en
eventueel gehakte kervel
overheen;
· serveer bij de soep.

Beroepshalve is Mariëlle lerares
Spaans. Zij geeft thuis les in kleine
groepjes en op twee basisscholen:
De Horizon in Sevenum en de
Leonardoschool in Venlo. Haar
echtgenoot heeft een eigen bedrijf,
TGM in Asten. TGM staat voor
Technisch Gevelbouw Management.
Het echtpaar leidt een druk bestaan
maar er blijft voldoende ruimte over
voor hobby’s. Mariëlle: “Ik lees graag
en vindt het heerlijk om Spaanse les
te geven. Ook vakantie vieren en op
z’n tijd een terrasje pikken of uit eten
is heerlijk. Maar het allerliefste zit ik
thuis in de tuin met mijn man en kids,
met een goed boek en een heerlijk
glas wijn.”

natuur. Het mooiste plekje binnen de
gemeente Horst aan de Maas brengt
haar echter weer naar Melderslo.
“Camping d’n Eikelenbosch heeft toch
wel iets speciaals. Ik ben er opgegroeid
en heb daar veel mooie herinneringen.
Dat maakt voor mij die plek tot het
meeste bijzondere stekje binnen de
gemeente,”

Colombia staat hoog
op mijn verlanglijstje
Met het mooie weer van de laatste
tijd komen ook de vakantiekriebels.
“Ik ga het liefst naar een Spaanstalig
land op vakantie, zodat ik Spaans
kan spreken. Wanneer de kinderen
wat ouder zijn, willen we Midden- en
Zuid-Amerika bezoeken. Colombia staat
daarbij hoog op mijn verlanglijstje”,
blikt ze vooruit.
Televisie kijken doet ze graag,
waarbij Pauw en Witteman en De
Wereld draait door favoriet zijn.
Soapseries komen bij haar niet op
de buis. Daarentegen kijkt ze wel
graag naar thrillers of waargebeurde
verhalen. Mariëlle zou prinses Maxima
wel eens willen ontmoeten. Maar ook
Juanes, Carlos Vives en Shakira. Dat zijn
Colombiaanse zangers en een zangeres
uit Colombia. Zij schrijven hun muziek
en teksten zelf, meestal met pakkende
teksten die over de problemen in hun
land gaan.
Het interview zit er bijna op.
Mariëlle wil weer terug naar haar
cursisten. Even later gaat de conversatie
in het Spaans verder en trek ik me op
z’n Horsters terug met de woorden
‘Hoije wâh’.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Kevin van Leuven rijdt in de punten
De komst van haar twee dochters
naar Nederland in het begin van deze
eeuw was een onvergetelijk moment.
“Het ophalen van onze twee meiden
in Colombia was een van de mooiste
momenten in mijn leven”, zegt ze.

Het stel bezocht voor die tijd Colombia
twee keer en verbleef er acht weken.
Toen alle formulieren afgerond waren
mochten Coco en Nikka mee naar
Nederland. Een proces dat diepe indruk
heeft gemaakt op de Sevenumse.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Onze Brood- en Banketbakker is

Nederlands Kampioen

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kevin mit zien carrière wál tevree-je,
Duchtig crosse mit knotsende kneej-je.
Ma vloog oêt dun boch,
Wát hadde gedoch:
Is ie vol in de púnte gereej-je!
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en met trots bakt hij speciaal voor

Moederdag
zijn bekroonde verwenbrood

Sticky Buns
Tip voor Moederdag:

‘n Hart van Aardbeien

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
05 mei 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Invordering Gemeentelijke
Belastingen
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen met dagtekening 28 februari 2011 is per 30 april 2011
vervallen. Vanaf 20 mei 2011 zullen er aanmaningen verstuurd worden aan degenen die de aanslag
niet tijdig en/of volledig hebben voldaan. Indien u gebruik maakt van automatische incasso is dit voor
u niet van toepassing.
De kosten van de aanmaning worden op wettelijke basis aan u doorberekend, indien uw betaling niet
op 16 mei 2011 is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de gemeente. Voor openstaande
belastingbedragen beneden de € 454,- bedragen de kosten € 7,-. Voor openstaande belastingbedragen van € 454,- of hoger bedragen de kosten € 15,-. Tevens wordt er invorderingsrente in rekening
gebracht.
Indien u vragen heeft over de betaling of invordering van gemeentelijke belastingen verwijzen wij
u naar onze website www.horstaandemaas.nl. Kijk voor deze informatie bij Inwoners – Wonen en
Verkeer - Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet de beschikking heeft over internet of wanneer u
op de website niet de benodigde informatie aantreft kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Financiën, Cluster Invordering en betalingsverkeer van de gemeente Horst aan de Maas. Zij zijn
te bereiken op telefoonnummer 077-477 97 77.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
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)
Maandag 9 mei
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Horst
Dinsdag 10 mei
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Woensdag 11 mei
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik
Donderdag 12 mei
• Inzameling restafval Melderslo, Horst-Zuid
Vrijdag 13 mei
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 14 mei
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 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.

Evenementenkalender
Voor de meest actuele kalender verwijzen wij u naar de evenementenkalender op de site van de
gemeente (www.horstaandemaas.nl).

Strandbad Kasteelse Bossen
Horst weer open
Vanaf 1 mei jl. is het strandbad in het Kasteelpark ter Horst weer officieel open voor publiek.
Jaarlijks maken zo’n 30.000 mensen, voor het grootste gedeelte afkomstig uit de gemeente
Horst aan de Maas zelf, gebruik van het bad.
Omdat het bad de afgelopen twee jaren als gevolg van blauwalgen problemen heeft gehad met de
zwemwaterkwaliteit zijn er een aantal onderzoeken uitgevoerd waardoor deze kwaliteit verbeterd
wordt. Naast het houden van toezicht, de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en het inzamelen
van afval zullen indien nodig bij extreem warm weer – waardoor blauwalgen explosief groeien waaierpompen ingezet worden. Door het gebruik van deze waaierpompen wordt de groei van
blauwalgen sterk geremd en vermindert de kans op het instellen van een zwemverbod.

Commissie
Ruimte
10 mei 2011
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid. Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in
een themabijeenkomst zijn besproken, maar
nog niet rijp zijn voor directe besluitvorming.
De raadsleden hebben nog vragen aan het college of er moet nog flink over gedebatteerd
worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door de raad naar de commissie zijn
doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het spreekrecht van de raad zijn
ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie is het mogelijk om uw
mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat
op de agenda staat.
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 10 mei 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslagen commissie Ruimte 29 maart en 14 april 2011
• Informatie over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
• Aanpak herziening Bestemmingsplan Buitengebied
• Toelichting op Stichting StartersCentrum Limburg
• Technische behandeling van de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van
24 mei 2011
Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 10 mei 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Officiële bekendmakingen in
elektronisch gemeenteblad
De officiële bekendmakingen van de gemeente m.b.t. bijvoorbeeld vergunningen en
regelgeving worden vanaf juni in het nieuwe ‘elektronisch gemeenteblad’ gepubliceerd. Dit elektronisch gemeenteblad is via de gemeentelijke website te raadplegen
en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek.
Tot nu toe was de gemeentelijke voorlichtingspagina in Hallo Horst aan de Maas het officiële publicatiemedium van de gemeente. Voortaan wordt hierin enkel een klein aantal
bekendmakingen gepubliceerd die per se in de voorlichtingspagina gepubliceerd moeten
worden. Wel wordt in de gemeentelijke voorlichtingspagina elke week een samenvatting geplaatst van de bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad terug te vinden zijn.
Elektronisch gemeenteblad
Het elektronisch gemeenteblad is door het college van b en w aangewezen als het enige
officiële publicatiemedium als het gaat om gemeentelijke bekendmakingen. In feite is het
elektronisch gemeenteblad een tekstpagina op internet waarin alle officiële publicaties
van de gemeente wekelijks bij elkaar gebracht worden. Deze tekst is via de gemeentelijke
website te bekijken. Inwoners die geen toegang hebben tot internet kunnen gebruik maken
van een aantal aanvullende voorzieningen. Voor een klein aantal bekendmakingen geldt
nog wel de verplichting om deze ook in de gemeentelijke voorlichtingspagina te publiceren.
Het elektronisch gemeenteblad biedt echter het volledige overzicht van de gemeentelijke
bekendmakingen.
Voordelen
Nieuwe wetgeving biedt de gemeente de mogelijkheid om een groot deel van de officiële
bekendmakingen voortaan elektronisch bekend te maken in plaats van in de papieren
voorlichtingspagina. Dit schept voordelen die voor het college reden waren om over te
schakelen op zo’n elektronisch gemeenteblad. Een van deze voordelen is bijvoorbeeld dat
de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie vergroot wordt. Het elektronisch gemeenteblad is namelijk op elk gewenst moment, vanuit veel plaatsen, snel, gemakkelijk en kosteloos te raadplegen. Ook blijkt uit een recent onderzoek naar het effect van de gemeentelijke
communicatiemiddelen dat een ruime meerderheid (63 %) van onze inwoners de voorkeur
geeft aan een gemeentelijke voorlichtingspagina met alleen de belangrijkste informatie
waarbij voor meer informatie wordt doorverwezen naar de website van de gemeente. De
beperking van bekendmakingen voor de voorlichtingspagina biedt mogelijkheden om kosten
te besparen.

Bekendmakingen
Vanaf juni zijn de officiële bekendmakingen met volledige toelichting te raadplegen in het elektronisch gemeenteblad op
www.horstaandemaas.nl.

Bouwvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het aanleggen van een inrit op het perceel
gelegen aan de Zwarte Plakweg 48A te
America.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
is verstuurd op 27 april 2011.
Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Sondert 1 te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is verstuurd op 28 april 2011.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping en een dakkapel gelegen aan de
Helenaveenseweg 34 te Griendtsveen.
• Het uitbreiden van een woning en het verbouwen van een bestaande berging op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 19 te
Griendtsveen.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Past. Hendriksstraat 10 te
Griendtsveen.
• Het vestigen van een bedrijf aan huis op het
perceel gelegen aan de Tienrayseweg 4 te
Horst.
• Het renoveren van een toilet op het perceel
gelegen aan de Wittenhorstweg 32 te Horst.
• Het verwijderen van asbest in combinatie met
binnenonderhoud op het perceel gelegen aan
de Deken Creemersstraat 23 te Horst.
• Het oprichten van een viaduct over het spoor
t.b.v. de Greenportlane op het perceel gelegen
aan de Spoorbaan ongen. te Horst.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Blauwververstraat 28 te
Horst.
• Het veranderen van de voorgevel op het
perceel gelegen aan de Jan van Eechoudstraat
23 te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel en vernieuwen
van dakgoten en overstekken op het perceel gelegen aan de Blauwververstraat 29 te
Horst.
• Het slopen van een schuur met asbesthoudende dakplaten op het perceel gelegen aan
de Kronenbergweg 23 te Sevenum.
• Het vervangen van een garagedak op het
perceel gelegen aan de Hazenhorstweg 10 te
Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn
verstuurd op 5 mei 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 slopen van de aanbouw van de woning en
een gedeelte van de champignonkwekerij op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg 59 te
Grubbenvorst, ingekomen 22 april 2011.
• Het uitbereiden van een woning op het
perceel gelegen aan de Lottumseweg 59 te
Grubbenvorst, ingekomen 26 april 2011.
• Het renoveren van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Schoutenweg 2 te
Hegelsom, ingekomen 26 april 2011.
• Het verbouwen van een pand op het perceel
gelegen aan de Nijverheidsstraat 4 te Horst,
ingekomen 27 april 2011.
• Het bouwen van een loods op het perceel gelegen aan de Reindonckweg 7 te Kronenberg,

ingekomen 24 april 2011.
• Het oprichten van een luifel op het perceel gelegen aan de Mgr. Jenneskensstraat 7 te Meerlo,
ingekomen 26 april 2011.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen Achter de Pastorie 27 te Melderslo,
ingekomen 28 april 2011.
• Het vervangen van golfplaten en een vlakke
plaat van een stal op het perceel gelegen aan de
Industrieweg 22 te Sevenum, ingekomen 26
april 2011.
• Het oprichten van een woonhuis met berging en
het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de van Stepraethstraat 1 te Sevenum,
ingekomen 28 april 2011.
• Het slopen van een dak van de woning aan de
Westerholtsingel 6 te Sevenum, ingekomen
d.d. 28 april 2011.
• Het aanleggen van een inrit op het perceel
gelegen aan de Spoorstraat 65a te Tienray,
ingekomen 26 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
Horst, 5 mei 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking intrekking Omgevingsvergunning milieu in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Bij Burgemeester en wethouders is ingekomen het
verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu. Zij willen meewerken aan het intrekken van deze omgevingsvergunning en hebben
hiertoe in eerste instantie een ontwerpbeschikking
opgesteld. Het betreft het volgende
ontwerpbesluit:
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
L.van de Laak
Adres inrichting:
Hombergerweg 84
Lottum
Datum aanvraag:
30 november 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 6 mei 2011 tot en
met 16 juni 2011. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek 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 de afdeling
Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Eenieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient
u een afspraak te maken via de heer J. Huijs van
de afdeling Vergunningen. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 077-477 97 77. Wanneer u het
niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens
bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw
brief waarin u uw zienswijze weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen
van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij
de andere stukken ter inzage gelegd. Burgemeester
en wethouders stellen de inrichtinghouder zo
nodig in de gelegenheid om te reageren op de
zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie

redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen.
Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking beschikking intrekking
Omgevingsvergunning milieu in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bij Burgemeester en wethouders is een verzoek
ingekomen tot intrekking van de omgevingsvergunning milieu.
Zij willen meewerken aan het intrekken van deze
omgevingsvergunningen.
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
J.P.L. Wagemans
Adres inrichting:
Hombergerweg 21
Lottum
Datum aanvraag:
1 december 2010
Betreft:
omgevingsvergunning
intrekking (milieu)
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:
Betreft:

Pluimveehouderij
M.P.J. Arts
Spoorweg 40 Hegelsom
1 december 2010
omgevingsvergunning
intrekking (milieu)

Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 6 mei 2011 tot en met 16 juni
2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van
de informatiehoek 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
077 - 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn 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 ontwerpbeschikking. 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 voorlopige
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.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u
vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor 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 milieuvergunning 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:
27 januari 2011
Betreft:
WM Melding
8.40 Melding
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis
Adres Inrichting:
Afhangweg
ongenummerd

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 6 mei 2011 tot en met 2 juni
2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek 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 077 - 477 97 77.
Horst, 5 mei 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
Bekendmaking APV/Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage:
Evenementenvergunning
• Stg KPJ Feesten Melderslo voor het organiseren van een examenfuif in een feesttent in
Melderslo op 8 juli 2011;
• Muziekvereniging St. Caecilia voor het organiseren van een buitenconcert ter afsluiting van
het seizoen op de Pastoor Jeukenstraat op
9 juli 2011;
• Voor het organiseren van enkele ‘stilteconcerten’ van 8 t/m 11 september 2011 in de
Mariapeel;
• Stg Jongeren Gilde Sevenum voor het organiseren van een avond wandelvierdaagse van
23 juni t/m 26 juni 2011;
• Buurt Hoefnagelsplein voor het organiseren van
een buurtfeest op 2 juli 2011 te Griendtsveen;
• Green Connection voor het organiseren van
Meet & Green op 15 juni 2011 te Lottum;
• In de Witte Dame voor het plaatsen van een
tent tijdens de kermis te Grubbenvorst;
• OJC Phoenix voor het plaatsen van een tent
tijdens de kermis te Hegelsom;
U kunt de betreffende stukken inzien van 6 mei
2011 t/m 20 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.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerpbestemingsplan ‘Ruimte
voor Ruimte woning Konijnenweg te
Melderslo’
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor
Ruimte woning Konijnenweg te Melderslo’
met ingang van 5 mei tot en met 16 juni 2011,
tijdens openingsuren op het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.
horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied is kadastraal bekend als Horst,
sectie A, nummers 8557 en 8558
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
maken. Een schriftelijke zienswijze graag richten
aan de Gemeenteraad van de Gemeente Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Horst, 5 mei 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Koninklijke onderscheidingen
Op vrijdag 29 april ontvingen 14 personen uit de gemeente Horst aan de Maas een koninklijke onderscheiding. In alle gevallen werden zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op de foto ziet u de gedecoreerden samen met burgemeester Kees van Rooij.

Nieuws
Hyrdo Riding: fietsen in het water?
Ja, dat klopt maar Hydro Riding is meer!
Op een fiets die in het water staat diverse
oefeningen op en rond de fiets en dit alles op
het tempo van de muziek. Alles in ondiep water
dus u hoeft de zwemkunst niet machtig te zijn
om sportief in het water bezig te kunnen zijn.
Doel:
Verbeteren van algemeen uithoudingsvermogen, Spierversteviging, Hoge verbranding en
natuurlijk een stukje gezelligheid en sociaal
contact.

Bovenste rij (van links naar rechts):
Sraar Reijnders, burgemeester Kees van Rooij, Cor Kuipers
Middelste rij (van links naar rechts):
John Rijpma, Ine Daniëls-van der Coelen, André van de Rijdt, Jan Kurver, Hay Peeters,
Twan Christians
Onderste rij (van links naar rechts):
Wiel Lemmen, Jan Vissers, Gerrit Cox, Lien Cox-Gooren, Chris Cuppen, Sien Likkel-de Vries

Ere wie ere toekomt; kent u
iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen zal bovenstaande vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten
mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander
met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor
een lintje. Niet iedere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor
een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden worden voldaan.
Kijk voor verdere informatie op onze website (www.horstaandemaas.nl).
Vragen en aanvragen
Aanvraagformulieren moeten worden ingediend bij de Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v.
Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij, Postbus 6005, 5960 AA Horst of afgegeven worden in het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst, onder vermelding van ‘vertrouwelijk’ op de envelop.
Voor vragen kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, mevrouw Helmie Raedts,
telefoon 077-477 97 77.

Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt u
terecht voor o.a.

Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus kom gezond en verantwoordt 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.

Mag ik even een maatje meten
in uw tuin?
Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Horst aan de Maas
woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een bijhoudingsronde plaats voor de
Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) door Kempkes Landmeten uit Elst. Graag wil de
Stichting GBKN-Zuid uw medewerking hiervoor vragen. De medewerkers van het Ingenieursbureau
kunnen zich desgewenst legitimeren.
Eventuele info GBKN-Zuid tel. 0495-453515 of www.GBKN-Zuid.nl.

Mandaatregister
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 5 april 2011 besloten om verkeersbesluiten
en parkeervergunningen ex artikel 15 en artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994
te mandateren aan de manager van de afdeling Ruimte en het ondermandaat aan de senior
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling.
Het Mandaatregister is daarop aangepast en ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

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
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch 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/id-kaart 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.
E-mail: 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 alarmnummer 1-1-2. 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 dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Horst aan de Maas
De begrotingsbehandeling komt er aan
In de maanden mei en juni staat de voorbereiding en de behandeling
van de begroting 2012 in de gemeenteraad centraal. De ambtelijke
voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond en die voorstellen komen
binnenkort in het college op tafel. Begin juni start het overleg met de
gemeenteraad met een werkvergadering.
In die vergadering is er ruimte
voor de politieke partijen om wensen

naar voren te brengen en het college
heeft toegezegd dat er voor die wen-

sen enige (financiële) ruimte is.
Uiteraard zullen wij onze wensen op
tafel leggen, bijvoorbeeld voor meer
veilige fietspaden. Maar wij weten dat
er veel burgers zijn met wensen, die
wij nog niet kennen. Wij willen graag
deze wensen kennen.
Hebt u wensen en wilt u hierover en

over andere politieke kwesties met
ons praten? Zoals elke eerste zaterdag
van de maand, zitten wij zaterdag 7
mei van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Cactus
Column

Jantje

Bespreking Poll week 16

Door op de stoel van de politie te gaan zitten krijgt de burger
meer vertrouwen in de politie
Door op de stoel van de politie te gaan zitten krijgt de burger meer vertrouwen in de politie. 29% van de stemmers was het eens en 71% was het oneens
met deze stelling. Door te kijken naar de werkwijze van de politie zal het
vertrouwen van de burger toenemen, maar het is onmogelijk om alle burgers
tevreden te stellen. De politie zal altijd keuzes maken. Voor de burger is het
makkelijk om een mening te vormen over misdaden en overtredingen, waaraan
de politie voorrang moet geven. De burger beschikt alleen niet over voldoende
informatie om de juiste prioriteit te kunnen stellen. Het is vaak een gevoel dat

meespeelt bij het beoordelen van een misdaad. Die ene asociale dorpsgenoot
die veel te hard door de woonwijk scheurt en rakelings langs je kinderen rijdt,
moet keihard worden aangepakt. Als de inwoners van Horst aan de Maas deze,
maar ook vele andere vreemde of verdachte situaties aan de politie melden,
kan deze andere prioriteiten stellen. Net zoals iedere inwoner van de gemeente, neemt ook de politie feiten en kennis mee om tot een weloverwogen
besluit te komen. Burgers kunnen nooit helemaal op de stoel van de politie
gaan zitten, maar kunnen de politie wel helpen andere keuzes te maken.

Moederdag is alleen nog maar een commercieel
evenement
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een bloemetje kopen, haar een dagje mee uit nemen of een mooi gedicht
schrijven en voordragen. Tijdens moederdag aanstaande zondag staat zij even in
het middelpunt van de belangstelling. In Nederland en België is dat elke tweede
zondag in mei. In de rest van de wereld vieren ze het op een ander moment, maar
gegarandeerd dat een dag in het jaar moeder even centraal staat. In Nederlandse
gezinnen staat de dag tegenwoordig in het teken van het verwennen van moeder. Vaak krijgt ze van haar kinderen een ontbijt op bed, cadeautjes of wordt ze

geholpen bij de huishoudelijke taken, voor zover dat niet al gedaan wordt. Haar
kinderen knutselen op school iets in elkaar of maken een mooi versje. De commercie speelt hier handig op in, door alles waar je moeder mee kunt verblijden,
te verkopen onder de noemer moederdag. Dit is een ontwikkeling die jaren
geleden is ingezet. Is de commercie hierin te ver doorgeschoten? Of verdient elke
moeder een kostbaar cadeau als dank voor alles wat ze voor haar kinderen doet?
Moederdag is alleen nog maar een commercieel evenement. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > het wordt tijd dat de Koningin haar verjaardag viert in Horst aan de Maas
> eens 31% oneens 69%

Opeens stond het daar, het
door wethouder Ger van Rensch
aangekochte monument ter
herinnering aan Berkele Heem
en Elsenhorst. Precies naast
sportcafé de Beurs en tegenover
de Mèrthal. Het beeld heeft de
vorm van een staande muis met
flaporen en de snavel van een
ooievaar. Nu is het laatste niet zo
best gekozen want
gezinsuitbreiding is er in dit
verzorgingsgebied zeker niet
meer te verwachten. De
kunstenaar heeft het diertje de
naam gegeven van Padre
Familias of wel vader van het
gezin. Maar de voorbijgangers
hadden direct een andere naam
bedacht en wel Jantje Mus. Het
diertje schijnt op een voorlopige
plaats te staan. Dus een
eventuele verplaatsing van
Jantje gaat uiteraard weer geld
kosten maar goed, het geheel is
leuk om te zien en zal zeker veel
kijkers trekken. De eerste
morgen na oplevering was de
zeer scherpe snavel al
omhangen met Hertog Jan
bierviltjes, alsof de uitvoerders
van deze grap de vele voorbijkomende kinderen wilden
beschermen tegen pijnlijk
ongemak. Maar een dergelijk
kunstproduct plaatsen aan de
rand van een plaatselijke horecaroute is natuurlijk ook vragen
om moeilijkheden. En de
tijdelijkheid van de ’voorlopige’
plaats is natuurlijk echt Horsters,
ofwel zeer langdurig! Voor een
ieder is het maar te hopen dat
de gemeente een forse
calamiteitenverzekering op het
kunstwerkje heeft afgesloten
anders wordt Jantje Mus al snel
een dode mus en dan staat het
nog niet eens op lemen voeten
maar op een stevig voetstuk. En
Ger was er nog wel zo blij mee!
Als te zijner tijd de veel
besproken skatebaan is
aangelegd mag de wethouder
zeker weer een kunstwerk
aanschaffen. Ditmaal misschien
een moderne uitvoering van de
wereldberoemde Denker van
Rodin. Nog niet vaak werd er
immers zó lang nagedacht over
de realisatie van een jongerenvoorziening. Rodin had zelfs in
Horst aan de Maas geboren
kunnen zijn!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kaarten, kienen en keuvelen
De afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Tienray vierde vrijdag 29 april haar 50-jarig jubileum.
Een speciale commissie had voor 117 leden een feestprogramma samengesteld. De dag begon om 10.00 uur met een
Eucharistieviering in de parochiekerk. Pastoor Ruud Verheggen was de voorganger en het Afrika Engakoor verzorgde
de zang. De collecte van de dag kwam ten goede aan het project ’het realiseren van een mobiele schoolbus in India’
van Stichting Ontwikkelingssamenwerking SOS.

Jan van Geffen stapte begin 1961
naar de toenmalige pastoor Alphons
Geurts om te praten over de oprichting
van een bejaardensociëteit. Overal in
de omgeving schoten de bejaardenverenigingen als paddenstoelen uit de
grond. De pastoor vond het een goed
idee en hij was zelfs bereid dit vanaf

de preekstoel bekend te maken. Jan
van Geffen werd de eerste voorzitter en
hij begroette op de eerste vergadering
25 leden. Een aantal dat voldoende was
om op 11 april 1961 officieel over te
gaan tot de oprichting van een nieuwe
vereniging. Na een aantal jaren werd
de bejaardenvereniging omgedoopt

tot ouderenvereniging, zodat ook
50-plussers lid konden worden. In het
begin bestonden de activiteiten voor
het grootste gedeelte uit de drie K’s:
Kaarten, Kienen en Keuvelen.
Door de jaren heen is het programma uitgebreid met de meest
uiteenlopende bezigheden. De inmid-

dels 163 leden kiezen uit: jeu de boules,
biljarten, sjoelen, zingen, culturele
uitstapjes, jaarlijks een dagtocht, voorlichtingsbijeenkomsten, deelnemen aan
cursussen of het maken van fietstochten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid
nog steeds om te kaarten, te kienen en
om gezellig met elkaar te keuvelen. De
eerste tien jaar vonden de activiteiten
plaats in het oude parochiehuis en in
de Tienrayse cafés. Vanaf 1 mei 1971
kon KBO Tienray in het Dienstencentrum
Zonnehof terecht. De jaarlijkse uitstapjes, sinterklaas- en kerstvieringen trokken ook steeds veel belangstelling en
dat is ook zo gebleven. Sinds twee jaar
vindt het maandelijkse eetpunt plaats
waaraan ongeveer dertig personen
deelnemen.
Het huidige bestuur, onder leiding
van voorzitter Toon Knoops, moet
de komende maanden belangrijke
beslissingen nemen. Door het terugtreden van de bond Noord-Brabant met
134.000 leden zal het voor KBO Limburg
moeilijk worden om de eindjes aan
elkaar te knopen. “Vooral om diensten te verlenen, die we al jaren als
vanzelfsprekend beschouwen”, aldus de
voorzitter. “Verder is de hoogte van de
contributie een belangrijk punt, zullen
jongeren de taken van de ouderen langzaamaan over moeten nemen en is het
onzeker of de steun van de gemeente
blijft. Vooralsnog hebben we een hele
mooie dag beleefd. Dat hebben we wel
verdiend”, aldus Toon Knoops.

Collecte
week van
de goede
doelen
Meerlo
De week van de goede doelen
in Meerlo zit er op. Door de inzet
van collectanten en vrijwilligers is
de actie soepel verlopen en
hebben ze de afgelopen weken
het bedrag van 6.730,43 euro
ingezameld.
Na aftrek van gemaakte kosten,
ongeveer 1,5% zal aan elk fonds het
verschuldigd bedrag worden overgemaakt.
Brandwonden stichting 515,93
MS fonds
480,49
Handicap.nl
475,97
Amnesty
394,43
KWF kankerbestrijding 1.206,89
Fonds Verst. Gehandic. 502,88
Astma fonds
551,95
Vastenactie
699,58
Hartstichting
850,53
Prinses Beatrixfonds
47,00
Rode Kruis
574,05

Bij goed weer
heerlijk dineren
op ons terras

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

20

verenigingen
Tielen Metaalbewerking is een jonge
en dynamische onderneming die op
professionele wijze RVS maatwerk
bedrijfskeukens produceert evenals
dampafzuigingen, uitgifte buffetten,
slagerij/bakkerij inrichtingen,
RVS designproducten en klein
seriewerk.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

2 allround
Plaatwerkers/Lassers:
Inhoud:
•
Verwerken van RVS dunne plaatmaterialen (max. 3mm)
•
Zelfstandig RVS meubels, dampafzuigkappen en andere
producten samenstellen en afwerken voor grootkeuken
inrichting.
•
plaatwerkdelen voorbereiden
•
RVS design artikelen produceren
•
verwerking hiervan op conventionele wijze
Opleiding:
•
Minimaal LTS en daarna vervolg opleiding in
plaatwerk/ constructie en/of lasser tot zelfstandig vakman
Gevraagd:
•
Een secure en gedisciplineerde persoon
•
U hebt -bij voorkeur- ervaring als plaatwerker en/ of lasser
•
Ervaring met TIG lassen van dun plaatmateriaal vanaf
0.8mm, samenstellen en afwerking van RVS producten
•
U bent flexibel in omgang en bereid om incidenteel
over te werken
•
Gevoel voor het fijne RVS werk
•
U kunt zelfstandig tekening lezen
•
Functioneren in teamverband in een familiebedrijf
Wij bieden u:
•
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
prettige werksfeer in klein team in familiebedrijf
•
CAO klein metaal
•
Salaris in overeenstemming met opleiding, ervaring,
leeftijd en inzet
•
interne opleiding
Kandidaten met branche ervaring genieten de voorkeur.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:
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De Zonnebloem afdeling
Sevenum viert 50-jarig bestaan
Op 12 april bestaat De Zonnebloem afdeling Sevenum vijftig jaar. Dit gouden jubileum wordt op zaterdag 14 mei
gevierd.
De Zonnebloem afdeling Sevenum
is ontstaan uit een initiatief van enkele Sevenummers binnen het Sociaal
Charitatief Centrum Horst-Sevenum
(opgevolgd door Stichting Welzijnswerk
voor Ouderen en vervolgens Synthese).
De afdeling werd opgericht op 12 april
1961.
De eerste voorzitter van De
Zonnebloem Sevenum werd Anneke
Houben, gesteund door vijf bestuursleden. In de loop der jaren kwamen niet
alleen personen uit Sevenum aan het
roer in het bestuur, maar ook mensen
uit Kronenberg en Evertsoord. Van het
oprichtingsbestuur van 1961 leeft alleen Mevrouw Greetje Draeck nog en is
dus vijftig jaar lid van De Zonnebloem
Sevenum. Tot 1979 functioneerde
De Zonnebloem Sevenum geheel

zelfstandig. In april 1979 is men lid
geworden van De Nationale Vereniging
Zonnebloem.
In de voorbije vijftig jaar hebben
veel vrijwilligers het werk van De
Zonnebloem gediend, sommigen zelfs
langdurig. Deze vrijwilligers vervulden
hun taak niet alleen door het organiseren van activiteiten, maar heel belangrijk ook door het bezoeken van zieken
en gehandicapten, thuis en in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
De volgende personen voerden vijfentwintig jaar of langer het
Zonnebloemwerk uit: Greetje Draeck,
Truus van der Vight, Toos Schreurs,
Truus van Hegelsom, Toos van de
Goor, Maria van der Linden en Hanny
Donders. Op dit moment telt De
Zonnebloem Sevenum 35 vrijwilligers

en zijn er 120 gasten die regelmatig
bezocht worden door de vrijwilligers
en mee doen aan de activiteiten. Elke
maand wordt er een activiteit voor de
gasten georganiseerd.
Op 14 mei wordt het jubileumfeest
gevierd. De dag wordt om 13.30 uur
begonnen met een heilige mis in de
de kerk van Sevenum. Deze heilige mis
wordt opgeluisterd door de eveneens
jubilerende vereniging: het Sevenumse
mannenkoor Die Sevensanghers.
Aansluitend is er in De Wingerd
van 15.00 tot 18.00 uur een feestelijk
samenzijn met nog enkele verrassingen. Iedereen die De Zonnebloem
een warm hart toedraagt is hierbij van
harte welkom. Om 18.00 uur wordt
deze feestelijke dag in besloten kring
afgesloten.

Seizoensopening zelfoogsttuin
De Vrije Akker
Op zondag 8 mei tussen 14.00 en 16.00 uur wordt het nieuwe oogstseizoen op De Vrije Akker feestelijk
geopend. Door het warme weer is er al een gevarieerd aanbod van verse biologische lentegroenten, zowel
bekende als ‘vergeten’ soorten. Iedereen is welkom om in de tuin te komen kijken.
De Vrije Akker is een biologische
zelfoogsttuin tussen Grubbenvorst
en Horst. De tuinders, Maaike en
Moniek, telen een grote verscheidenheid aan biologische groenten,
kleinfruit, kruiden en bloemen, die
door leden zelf geoogst kunnen
worden. Ervaring met tuinieren is
niet nodig; de tuinders staan altijd

klaar om mensen te helpen bij het
oogsten. De tuinders geven rondleidingen en vertellen hoe en wat er
in de tuin geteeld wordt. Verder geven
ze informatie over lidmaatschap van
De Vrije Akker en andere activiteiten in
de tuin. Ook is er een demonstratie van
de imkers die bijenkasten op De Vrije
Akker hebben staan. Voor de kinderen

is er een leuke activiteit en op het
tuinterras kunnen bezoekers genieten
van koffie, thee en voorjaarshapjes.
In de nieuwe veldkraam kunnen vers
geoogste producten gekocht worden.
Het geheel wordt opgevrolijkt door
livemuziek. Voor meer informatie
en de routebeschrijving kijk op
www.devrijeakker.nl

Assistente/assistent
bedrijfsbureau
Inhoud:
•
Hoofdzakelijk het maken en uitwerken van offertes op
de computer
•
Archiveren
•
Verzendlijsten bij pakketten maken
•
Div. ondersteunende en bijkomende administratieve
handelingen.
Gevraagd:
•
Een secure en gedisciplineerde persoon
•
Je bent communicatief goed vaardig, in woord en geschrift
•
Je beheerst de Nederlands en Duitse taal goed
•
Je hebt affiniteit met metaal en keukens
•
Een commerciële instelling en opleiding
•
Technisch inzicht is een pré
•
Je hebt algemene kennis van de PC en kunt goed overweg
met Word, Excel en Outlook.
Wij bieden u:
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
Prettige werksfeer in klein team in familiebedrijf
•
CAO klein metaal
•
Salaris in overeenstemming met opleiding, ervaring,
leeftijd en inzet

Sollicitaties kan men mailen of per post laten toekomen.
Tielen Metaalbewerking Nederland
t.a.v.: dhr. P. Tielen
Zwarte Plakweg 26
5966 RK America (Lb.)
Tel: 077-4641624
www.tielenmetaalbewerking.nl
directie@tielenmetaalbewerking.nl

Hovoc Jongens C1 en B1 naar Nationale
gesloten jeugdkampioenschappen
Bij de regiokampioenschappen in Panningen zijn zowel de jongens C1 als de jongens B1 beiden kampioen
in hun competitie geworden. Bij de jongens C1 was het snel duidelijk wie de strijd ging winnen. Hovoc
versloeg alle teams met 2-0. Bij B1 was het lange tijd onduidelijk wie er met de eer ging strijken. Hovoc won
de eerste wedstrijd tegen Flamingo’s 56 maar speelde vervolgens gelijk tegen Particolare en Were-Di. Alleen
door de laatste wedstrijd van VC Limac te winnen kon nog een eerste plaats bemachtigd worden. Werd de
eerste set nog moeizaam gewonnen (27-25), de tweede set (25-12) werd snel naar de hand van Hovoc gezet.
Een eerste plaats was een feit. Beide teams melden zich op 28 mei met zeven andere teams in Den Haag
voor de Nationale gesloten jeugdkampioenschappen. (Foto: het team Hovoc B1)
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Eerste optreden
Jeugdpopkoor Horst
Op zondag 8 mei laat het Jeugdpopkoor Horst tijdens een moederdagconcert voor het eerst van zich horen.
Het concert vindt plaats in de Shuffle in Horst. Tijdens dit concert wordt ook de naam van het Jeugdpopkoor bekend
gemaakt.

Zingen in Horst is voor kinderen
mogelijk bij verschillende kinderkoren,
zoals het Meuleveld Kinderkoor en de
Weisterlijsters. Eenmaal van de basisschool af was er echter voor enthousiaste zangers en zangeressen geen mogelijkheid om hun hobby uit te oefenen.
Daar is nu verandering in gekomen. Op
initiatief van Vocalgroup Hoor’s, Piet van
Kempen en Ron van de Beuken is het

Jeugdpopkoor Horst opgericht.
Dit koor is in korte tijd uitgegroeid
tot een enthousiaste groep zangers en
zangeressen uit Horst en omgeving in
de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Wekelijks
wordt gerepeteerd in het Gasthoes
onder deskundige leiding van Kenny
Jansen uit Meerlo. De muzikale begeleiding op piano wordt verzorgd door
Minou Verhagen. Het repertoire van het

Jeugdpopkoor bestaat uit vlotte popmuziek met nummers van Amy MacDonald,
Guus Meeuwis en Alicia Keys. Het moederdagconcert vindt plaats op zondag
8 mei van 13.30 tot 15.15 uur. Aan het
concert wordt verder deelgenomen door
het Meuleveld Kinderkoor onder leiding
van Piet van Kempen en Zanggroep
Velocity uit Maasbree onder leiding van
Kenny Jansen.
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Fietsersbond zoekt
kaartenmakers in Limburg
Ruim veertig vrijwilligers werken aan het compleet maken van de
digitale fietsrouteplanner van de Fietsersbond in Limburg. Door het team
van enthousiaste vrijwilligers is de planner in andere provincies al jaren
een groot succes. In Limburg loopt het nu ook goed, maar vooral in het
noorden en midden van de provincie zijn hard mensen nodig om de
routeplanner te verfijnen.
De vrijwilligers zijn gestart met
onder andere het intekenen van
Limburgse wegen en fietspaden en
het toekennen van diverse kenmerken aan die wegen. Door de inzet
van lokale vrijwilligers met kennis
van de omgeving wordt de planner
van goede kwaliteit en kan de fietser
kiezen uit verschillende routes, waaronder de kortste route, racefietsroute
of natuurroute.
De Fietsersbond is hard op zoek
naar nieuwe vrijwilligers om in het
najaar een goede, actuele planner in
Limburg op te leveren. Deze planner
zal dan naadloos aansluiten op de
landelijke fietsrouteplanner. Op dit
moment ontbreekt het aan vrijwilligers in Midden-Limburg, waaronder
Roermond. Daarnaast kunnen de vrijwilligers in Noord-Limburg, maar ook
in Zuid-Limburg versterking gebruiken
om ook daar zowel de landelijke als
stedelijke gebieden goed in kaart te
brengen, zodat witte vlekken worden
voorkomen.
Vrijwilligers krijgen toegang tot

een speciale website met goede
kaarten en een luchtfoto van de
provincie waarop alle ontbrekende
fietspaden ingetekend kunnen
worden. Bij het invoeren kennen de
vrijwilligers ook bepaalde kenmerken
toe aan de wegen, zoals over het
wegdek, verlichting, verkeershinder
en natuur. De planner kan met deze
informatie een route op maat en naar
smaak maken voor elke gebruiker.
Om vrijwilligers op weg te helpen
organiseert de Fietsersbond informatieavonden of brengen ze in contact
met een ervaren hulpvrijwilliger om
het werk onder de knie te krijgen.
Daarnaast zijn een online handleiding
en instructiefilmpjes beschikbaar.
Voor meer informatie en aanmelding zie www.fietsersbond.nl/
spoorzoeker Vrijwilligers hoeven geen
lid te zijn van de Fietsersbond. Binnen
een aantal weken na aanmelding
ontvangen ze per mail een bevestiging met persoonlijk wachtwoord
voor de oefeneditor, de echte editor
en nadere toelichting.

Lekker eten en drinken in
een warme en huiselijke sfeer
Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl
Sevenum Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)
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Sporting ST
verliest van sterker
Sparta’18
Door: Bram Willems
De laatste competitiewedstrijd van Sporting ST op sportpark ’t Hoogveld
is in mineur geëindigd. Kampioenskandidaat Sparta’18 uit Sevenum won
eenvoudig met 0-4.
De middag begon met het afscheid
van Paul Kusters. Na jarenlang trouwe
dienst bij Swolgense Boys en dit jaar bij
Sporting ST hangt hij de voetbalschoenen aan de wilgen. Namens de spelersgroep kreeg Paul een kleinigheidje aangeboden. Helaas voor Paul en de rest
van de aanwezige Sporting-aanhang
bleef het bij dat ene cadeautje.
De eerste tien minuten kon de
thuisploeg nog redelijk meekomen.
Ze verdedigde stug en gunde Sparta
geen enkele mogelijkheid, totdat de
deur ineens wagenwijd werd opengezet. Binnen tien minuten scoorde
Sparta’18 drie keer. De eerste van Pim
Nellen kwam voort uit een voorzet,
waarbij de middenvelder vogelvrij kon
inkoppen: 0-1. De tweede treffer kwam
op naam van Roy Vullings, die diago-

naal onder doelman Bram Willems door
binnenschoot: 0-2. De derde goal was
een kopie van de eerste, maar nu was
het Ruud van der Sterren die ongedekt kon binnenknikken: 0-3 en einde
wedstrijd.
In de tweede helft nam Sporting ST
het initiatief wat meer over, maar was
het niet bij machte het Sparta moeilijk
te maken. Sporadisch werd er een
redelijke combinatie op de mat gelegd.
Robin Tissen en Sander Thijssen kregen
een goede kans op een aansluitingstreffer, maar het geluk was niet aan
hun zijde. De mooiste goal werd in de
allerlaatste minuut gemaakt. Stef van
den Brandt werd perfect diepgestuurd
en met een schitterende lob over
de kansloze doelman van Sporting
bepaalde hij de eindstand: 0-4.

Nieuwe rubriek
tijdens Ruitersportweekend Sevenum
Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORTPLANNER
voor het afzetcontainer-vervoer, de inzameling van afvalstromen
cq reststromen en het autolaadkraanautovervoer.
Wij zijn op zoek naar een persoon die de volgende capaciteiten bezit:
•
flexibel
•
accuraat
•
ervaring in Excel en Word
•
geen van 8 tot 5 mentaliteit
•
goede contactuele eigenschappen
•
affiniteit met de transportsector
Wanneer je daarnaast ook nog bekend bent met diverse soorten transportmateriaal en
materieel ben jij de persoon die wij zoeken.
Wil je graag meer informatie, kijk dan op onze website: www.vanleendertbv.nl
Heb je interesse en/of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met Marleen van Leendert, 077-3209700.

Broekhuizenvorst

Op 14 en 15 mei vindt voor de tweede keer het Ruitersportweekend
Sevenum plaats op het evenemententerrein in Kronenberg. Na de
succesvolle eerste editie in 2010 heeft de organisatie besloten om een
nieuwe rubriek aan het programma toe te voegen. Op zaterdagmiddag
wordt er een nationale 1.40 meter springrubriek verreden, met deelname
van internationale topruiters.
Met het toevoegen van deze
extra rubriek is het programma voor
dit jaar rond. Behalve de 1.40 rubriek vinden op zaterdag diverse
landelijke competities plaats. Vanaf
9.30 uur starten de ruiters met hun
jonge springpaarden in de Hendrixcompetitie. De dressuurruiters komen
ook met hun jonge paarden aan de
start, zij strijden daarbij om de Sublicup. Daarnaast wordt de Boerenbond/
Welkoop-cup verreden waarbij Henk
van den Broek de rijstijl van de ruiters
beoordeelt.
Op zondag wordt het Ruitersportweekend vervolgd. Die dag komen
naast de paarden ook honderden
pony’s aan de start. Om te horen
wat het voor de jeugdige ponyruiters
betekent om op hetzelfde terrein te
starten als de ervaren ruiter met zijn

paard(en), worden er die dag door
L1 tv-opnames gemaakt voor het
programma Kinjerkraom. Gedurende
de hele dag vinden er spring- en
dressuurrubrieken plaats, van de klasse
Beginners tot de klasse ZZ.
Hoogtepunt van de zondag
is de Grote Prijs van Sevenum.
Deze springrubriek met ongeveer
vijftig deelnemers start om 13.00 uur
op het hoofdterrein. Daarna vindt er
een spectaculaire showrubriek plaats,
waarbij snelheid van ponyruiters
gevraagd wordt. Naast de wedstrijden
is er veel te beleven. Kinderen kunnen ’s middags onder begeleiding
gratis ponyrijden, er is een springkussen en er is een prachtig strodorp.
Het Ruitersportweekend Sevenum
is het zeker waard om te bezoeken,
iedereen is van harte welkom.
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Sterk spel SVEB tegen
Venlo-Blerick
Door: Herman Hendrix
Met maar liefst drie afwezige basisspelers heeft SVEB afgelopen zondag de zware uitwedstrijd tegen VCH uit
Venlo-Blerick tot een zeer goed einde weten te brengen. SVEB speelde sterk en in het bijzonder de drie vervangers
Rob Cleven, Mike van Helden en Jasper Janssen verdienen alle lof voor hun niet aflatende inzet en spelinzicht.
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Mike van Helden aan de bal (foto: Thijs Janssen)
Vanaf het begin was het duidelijk
dat beide ploegen bovenin meedraaien
in de vierde klasse want SVEB en VCH
hebben voetballend flink wat in huis.
Sjors Schatorjé zag in de achtste minuut
perfect de ruimte die Tim Geurts had op
rechts. Vrij op doel afgaand, faalde Tim
niet en scoorde beheerst de 0-1.
Met de wind flink tegen in de

tweede helft, kwam SVEB toch goed
in de wedstrijd en in de 55e minuut
zelfs op een 0-2 voorsprong. Na een
misverstand achterin bij SVEB, kwam
VCH in de 77e minuut op 1-2. Een
verdiende maar toch nog benauwde
zege voor SVEB. Het leek erop dat bij
winst volgende week tegen Quick
Boys het eerste team van SVEB de

kampioenstitel zou binnenhalen. De
KNVB heeft echter besloten de wedstrijd
Venlo-VOS over te laten spelen,
vanwege het opstellen van spelers
zonder geldige spelerspas. Dit betekent
dat er bij SVEB zondag alleen wat te
vieren valt als SVEB wint en Venlo van
Oostrum verliest of gelijk speelt. Voor
meer informatie kijk op www.sveb.nl

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
en mediterrane planten
geraniums hang en staand € 0,59

alle soorten groen
te en fruitplanten
al
voor € 0,10 per st
uk. Chrysanten st
ekken
pus 2.2
grote winterharde palmen trachycar
voor € 149,meter hoog, dikke stam van € 295,8 vaste planten voor € 10,-

een grote hangpot voor € 7,95
en nog veel meer kuipplanten

ODL Kronenberg kampioen
Beugelclub ODL 5 is na een succesvolle competitie kampioen geworden in de derde klasse C. Ze hebben
zestien van de achttien competitiewedstrijden gewonnen en hebben daarnaast de NBB-beker gewonnen.
Ze zijn nog in de race voor het algeheel kampioenschap van de derde klasse. Drie leden speelden vorig jaar
nog in de jeugdcompetitie. Om dit team extra in het zonnetje te zetten is op vrijdag 13 mei om 19.00 uur
een speciale receptie.

gratis een tuinplan laten

maken

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl
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Wittenhorst
wordt beloond
Door: Piet Nabben
Voor Wittenhorst was het zaak om in Weert tegen DESM de volle winst te pakken en dan maar hopen dat de
ploegen die in aanmerking kwamen voor de derde periodetitel een steek lieten vallen.

Horsterse zwemster
plaatst zich voor EK
De Horsterse zwemster Lieke Verouden heeft zich voor de Europese
Kampioenschappen korte baan geplaatst. Deze zullen gehouden worden van
8 tot en met 11 december 2011 in Szczecin in Polen.
Eerder trainde de ambitieuze
zwemster al mee met wereldtoppers
in Mexico. Kort daarna reisde ze met
haar persoonlijke coach Fedor Hes af
naar Antwerpen en ging ze voor het
hoogst haalbare. “Ze liet haar studie
even voor wat het was en deed er
alles aan om de nationale records te

verbreken. De wereldkampioenschappen zijn op het moment nog iets
te hoog gegrepen, maar één ding
is zeker, ze blijft haar uiterste best
doen om haar grote doel te bereiken:
de Olympische Spelen van 2012 in
Londen”, aldus Ellen Verouden, de
moeder van Lieke.

Hitchcock had het niet beter
kunnen bedenken wat er zich in de
slotfase afspeelde.
Wittenhorst nam direct het
initiatief en had zowaar na 5 minuten
de leiding kunnen nemen. Gijs
Hagens kwam oog in oog met
doelman Kenny Moonen. Deze
doelman liet toen al zien dat hij
deze middag moeilijk te kloppen
was. Zo kon hij deze eerste kans
voor de oranjemannen neutraliseren.
Door een foutieve insteekbal in
de 15e minuut was Gijs Hagens er
als de kippen bij en onderschepte
de bal. Hij omspeelde ditmaal de
doelman en zette Wittenhorst op een
0-1 voorsprong. DESM was alleen
gevaarlijk met vrije trappen. De eerste
mogelijkheid ontstond toen Sjors Witt
volgens de scheidsrechter te lang met
de bal onderweg was. De schuiver
die volgde ging rakelings langs. Toen
Sjors even later met zijn handen de
bal net buiten het strafschopgebied
beroerde volgde vrije trap nummer
twee. Ook deze poeier leverde niks
op. Thom Derks kon rond het halfuur

niet voldoende uithalen toen hij op
weg was naar het doel. Het schot dat
volgde had geen stootkracht. Op slag
van rust kreeg DESM een kopkans. Sjors
stond evenwel op de goede plek.
Na de thee kwam een veel
agressiever DESM binnen de lijnen.
Wittenhorst moest even toezien hoe
ze dit geweld konden keren. Gelukkig
maar dat de voorwaartsen van DESM
het vizier niet op scherp hadden staan.
Gaandeweg was Wittenhorst weer bij
de les en via snelle aanvallen kreeg
het weer goede scoringskansen. Bram
Rubie liet een schot los dat de doelman
maar moeilijk kon verwerken. De
toegesnelde Hagens kwam net iets
te kort. DESM kwam halverwege de
tweede helft weer fel opzetten en
dwong Wittenhorst naar achteren. Dit
offensief was een voorbode wat er
later stond te gebeuren. Maar eerst was
er wederom een scoringsmogelijkheid
voor Wittenhorst. Gijs Hagens kreeg
met een goede pass de vrijheid
en ging op zoek naar de 0-2. Zoals
eerder was de doelman ook nu weer
onverslaanbaar. De voorsprong werd

niet verdubbeld, erger de gelijkmaker
viel. De fysieke kracht van de
Weertenaren zorgde ervoor dat de
bal voor de voeten van de gevaarlijke
Lennard Schreurs kwam, die fraai en
hard de 1-1 in de touwen schoot.

De beloning
voor de werklust
De slotfase was weer Wittenhorst.
Het creëerde zich mooie aanvallen,
echter het eindschot ontbrak. Diep
in blessuretijd kwam dan toch nog
de zo begeerde 1-2. In een druk
bezet strafschopgebied kreeg Gijs
Hagens de bal en uit een moeilijke
hoek haalde Gijs de trekker over.
Onhoudbaar verdween de bal
achter de uitstekende doelman. De
blijdschap was groot. De beloning
voor de werklust kreeg hierdoor zijn
eindbestemming. Een zeer belangrijke
zege die Wittenhorst favoriet maakt
voor de derde periodetitel. Komende
zondag thuis tegen IVO in de laatste
competitiewedstrijd staat deze kraker
op het programma.

Te koop

Halfvrijstaande
woning in Melderslo
Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

Blaktweg 33, met garage en carport
Vraagprijs: e 219.000,- kk
voor meer informatie:

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

077 398 06 45 06 53 96 05 97

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

www.blaktweg.nl

WIJ VERKOCHTEN HET AFGELOPEN
KWARTAAL 20 WONINGEN
AMERICA
ERICAPLEIN 7

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

HORST
WITTENHORSTSTRAAT 19

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

Deze woning wordt u aangeboden met het EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een vaste
koopsom van € 175.500,- De maandelijkse fiscaal
aftrekbare canon bedraagt ca. € 227,50. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond € 244.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met garage en carport.
Ruime aanbouw. Dichte keuken met luxe aanrechtblok Mogelijkheid 4e slaapkamer.
Perceeloppervlakte 230 m2. Inhoud 405 m3.

Onder architectuur gebouwde moderne vrijstaande
woning met garage. Via vaste trap naar 2e verdieping met 4e slaap- c.q. werkkamer. Geheel v.v. veel
lichtinval. Tuin op het zuiden. Perceeloppervlakte
323 m2. Inhoud 550 m3.

KOOPSOM € 175.500,- k.k.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 298.500,- k.k.

NIEUWE PRIJS

Keurige tussenwoning met vrije achterom.
3 slaapkamers, keurige badkamer. 2e verdieping
met 4e slaapkamer. Geheel omsloten achtertuin.
Perceeloppervlakte 145 m². Inhoud 320 m³.

VRAAGPRIJS € 167.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met tuinhuis gelegen nabij centrum. In totaal 5 slaapkamers.
Kortom unieke woning en instapklaar!
Perceeloppervlakte 1390 m2. Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS € 479.000,- k.k.

HORST
LOEVESTRAAT 22 – 24
NIEUW

Luxe ruime bovenwoning nabij het centrum van
Horst. Maar liefst 4 slaapkamers w.v. één met apart
kleed- en garderobegedeelte. Royaal dakterras op
het zuid-oosten. Inhoud 540 m³.
Woonoppervlakte ca. 180 m².

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

Huurprijs: € 1100,- per maand
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Ralph Tissen speelt 400e Geen winnaar
bij Melderslo –
wedstrijd
Voorafgaand aan de wedstrijd SVEB tegen Belfeldia is Ralph Tissen op 24 april gehuldigd vanwege zijn 400e
competitiewedstrijd in het eerste team van voetbalclub SVEB uit Broekhuizenvorst.

SV United

Door: Ruud Alaerds
Op een zonovergoten sportpark De Merel stonden twee ploegen aan de
aftrap die nog ergens voor streden. Melderslo had een theoretische kans op
de titel en SV United is in een keiharde degradatiestrijd verwikkeld. Na een
wedstrijd vol strijd was 1-1 het resultaat.

Twintig jaar geleden begon Ralph
bij de start van de fusieclub. Voorheen
had hij al enkele wedstrijden in het
eerste van Brughusia gespeeld. Deze
wedstrijden zijn niet meegeteld. Ralph
is enkele weken geleden al benoemd
tot Mr. SVEB, nadat hij Jack van Lin had
ingehaald die 396 wedstrijden op zijn
naam had staan. En de titel van Mr.

SVEB zal hij voorlopig nog wel blijven
houden, want zijn grootste concurrent
is huidig aanvoerder van het eerste,
Erik van Rijswick. Hij heeft er 236 op
zijn naam staan. Ralph is begonnen
onder de onlangs overleden trainer Lins
Rooijakkers en heeft verschillende trainers gehad met als laatste de huidige
trainer Ger Verheijen. Volgens de club is

Ralph een voorbeeld voor iedere voetballer. Hij voetbalt op techniek en inzet
en respecteert altijd de tegenstander
en scheidsrechter. Een echte teamspeler. Aan het eind van het seizoen stopt
Ralph met voetballen in het eerste.
Hij gaat verder als jeugdleider bij de
Bambino’s, waar hij zoon Bryan de
eerste beginselen gaat bijbrengen.

Aan het begin van de wedstrijd was
het SV United dat meer op de helft van
Melderslo speelde, zonder dat dit echt
kansen opleverde, want de Melderslose
verdedigers wisten alle ballen bij de
keeper weg te houden. De eerste grote
kans was voor Melderslo-aanvaller Stijn
Vullings. Hij kon na een mooie voorzet
van rechts op doel koppen, maar de bal
ging er niet in. De rest van de eerste
helft was er veel strijd op het middenveld, maar dit leverde geen grote
kansen op.
Na een tamelijk korte theepauze
riep de scheidsrechter de spelers weer
het veld op en ging de wedstrijd verder,
zoals hij voor de rust geëindigd was. Op
links kwam Caspar de Swart er namens
Melderslo een paar keer goed door. Zijn
voorzetten werden echter telkens goed
verdedigd door de mannen van SV
United, maar na ruim een uur ging het
toch fout. Na weer een voorzet vanaf
links, dacht Stijn Vullings de bal binnen
te kunnen knikken. De verdediger van
SV United was hem echter voor en

passeerde zijn eigen keeper.
Hierna ging SV United nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.
Tien minuten na de 1-0 viel deze dan
ook. De spits van SV United zette goed
door en worstelde zich het strafschop
gebied in. Zijn eerste schot werd nog
gekeerd door Ruud Hoeijmakers, maar
de bal kwam weer voor zijn voeten
en frommelde de bal er in de tweede
poging wel in. Hierna vond SV United
het wel goed en wilde de wedstrijd
op 1-1 uitspelen. Melderslo wilde nog
wel, maar echte kansen werden er niet
meer gecreëerd.
Door het gelijke spel haakt
Melderslo definitief af in de strijd
om het kampioenschap, maar mag
wel meedoen aan de nacompetitie
voor promotie. Volgende week heeft
Melderslo echter nog een grote invloed
op het slot van de competitie. Arcen en
Egchel vechten nog om het kampioenschap en Melderslo moet volgende
week bij Egchel op bezoek. Spanning
verzekerd dus.

Sfeervolle rommelmarkt met gezellige veiling

Linders
Linders

Zondag 15 mei van 11.00 tot 14.30 uur.
Van snuisterijen tot kleinmeubelen,
van schilderijen tot gebruiksvoorwerpen.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Live muziek
Entree 1 euro, aanvang veiling 12.00 uur.
Terrein UVB,
Dijkerheideweg 4
5961 NC Horst

Zondag 8 mei

Rommelmarkt
Carbootsale Horst
A73 afrit 10 Kasteellaan

van 8.30/16.00 uur

www.carbootsalehorst.nl

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO

29 mei kofferbak verkoop,
reserveer uw plaats
Crazy Diner
Lachen, gieren, smullen*
Boerengolf
Frisbeegolf
Klootschieten
Café
Feestzalen
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* Vraag naar de mogelijkheden om er een activiteit bij te bespreken.

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
E info@brugeind.nl

W www.brugeind.nl

Voor elk feestje groot of klein moet je in ‘t brugeind zijn!

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

It’s Clean

Rente 2.6%!!!
Variabel

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Voortaan zijn we elke zaterdagmorgen
geopend van 9.00u tot 12.00u.
In ons winkeltje vindt u ’n uitgebreid assortiment aan
Blauwe bessenproducten.
En mooie geschenkmanden in alle prijsklassen.
U kunt ook door de week bij ons terecht, maar bel dan
even voor de zekerheid.
Fam. de Kleijne
Dorperpeelweg 15
5966 PM America

Tel. 0493 529345/06 10525382
www.handjegezond.nl
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Heitje voor
karweitje
Zoals elk jaar gaan ook dit
jaar de leden van Scouting Horst
weer langs de deuren om een
klusje voor de mensen te doen.
Ramen wassen, glas wegbrengen,
stoep vegen, onkruid wieden,
hond(je) uitlaten, enzovoort. Dit
jaar kunnen de inwoners van
Horst de meiden van Scouting
Horst verwachten tussen 2 en 8
mei.
Scouting Horst hoopt dat iedereen een leuk klusje voor ze heeft en
ze daarna beloont met een heitje
of iets wat daar op lijkt. Een heitje
is letterlijk genomen een kwartje,
maar de leden krijgen natuurlijk
liever geld waarmee in deze tijd
betaald kan worden. Het bedrag dat
de mensen geven is vrij. De meisjes
van Scouting Horst leveren het geld
in bij de Scouting en de vereniging
koopt met het bij elkaar gekluste
geld nieuw knutsel- en spelmateriaal.

Openstelling
Lambertuskerk Horst

HEERLIJKE CHOCOLADE
VOOR MOEDERDAG
Nieuw adres vanaf vrijdag 6 mei
Wilhelminaplein 5b

•

•

Wilhelminaplein 5b
5961 ES Horst
T 077 - 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu

•

Van10 mei tot eind oktober is
de St. Lambertuskerk in Horst
weer geopend voor stil gebed, het
offeren van een kaarsje of om de
kerk te bezichtigen.
De openingstijden zijn op
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en
op woensdag, donderdag, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 16.30 uur.
De St. Lambertuskerk kent een
bijzondere architectuur, een unieke
collectie historische beelden van
onder anderen de Meester van
Elsloo, de Meester van Koudewater
en Piet Killaars en glas-in-loodramen
van Jos ten Horn en Daan Wildschut.
Een computerpresentatie toont filmbeelden van onder andere de bouw
van de kerk in 1951 en 1952.

Motortoertocht 2011
Ook dit jaar wordt de
Hegelsomse motortoertocht
gereden en wel op zaterdag 14
mei. Mochten de weersomstandigheden niet meewerken
dan wordt de tocht uitgesteld
naar 21 mei.
Iedere motorrijder of -rijdster
woonachtig in of afkomstig van
Hegelsom kan zich opgeven voor
deze tocht bij Peter Willems, telefoon
077 398 60 43 of Chris Verlinden,
telefoon 077 398 25 14 of e-mail
c.m.verlinden@hetnet.nl Iedere deelnemer uit Hegelsom kan maximaal
twee gastrijders mee opgeven. De
motortoertocht start om 08.15 uur
bij Zaal Debeije in het centrum van
Hegelsom. De verwachte thuiskomsttijd is omstreeks 17.30 uur. Dit jaar
gaat de toertocht naar Duitsland.
Vertrek in ieder geval met volle tank.
Deelnemers die in het bezit zijn van
een navigatiesysteem kunnen vooraf
de route opvragen.

Middeleeuwse
katapult naar De Slag
om Gelre in Horst
Kasteelpark Ter Horst in Horst staat op 13, 14 en 15 mei volledig in het
teken van de middeleeuwen. Honderden ridders, jonkvrouwen, ambachtslui,
handelslieden en zwaardvechters uit verschillende landen, slaan er een
weekend lang hun kamp op. Zo levensecht mogelijk herbeleven ze het roerige
Hertogdom Gelre ten tijde van Karel de Stoute en zijn Bourgondisch leger.

Tijdens De Slag om Gelre 1473 is te
zien hoe er in de middeleeuwen werd
gewoond, gekookt, gespeeld, gegeten
en muziek gemaakt. Honderden figuranten zijn gekleed, gekapt en uitgedost
alsof ze zo zijn weggelopen uit 1473.
Op de handelsmarkt is het een gezellige
drukte. Er zijn uitsluitend middeleeuwse
stoffen, kleding, speelgoed, lekkernijen en andere spannende producten
te koop. De Slag om Gelre bestaat uit
een aantal hoogtepunten. Eén ervan
is de komst van een 12 ton zware
en 10 meter hoge trebuchet. Deze
reuzenkatapult werd in de middeleeuwen gebruikt om vijandelijke doelen te
beschieten met grote projectielen. De
imposante verschijning van de katapult
alleen al, joeg grote schrik aan.
De trebuchet krijgt een eigen speciale plek waar iedereen het belegerings-

werktuig kan bewonderen. De bouwers
zijn aanwezig om alles over de geschiedenis en werking te vertellen. Op 13,
14 en 15 mei komt het slingerwerktuig
een aantal malen per dag echt in actie.
Hierbij is de spierkracht van heel wat
sterke mannen, vrouwen en kinderen
uit het publiek nodig.
Andere hoogtepunten tijdens
De Slag om Gelre zijn: de doedag
voor basisscholen op vrijdagmiddag
13 mei, een middeleeuwse optocht op
zaterdagmiddag 14 mei om 14.00 uur
in het centrum van Horst (op het
evenemententerrein in Kasteelpark
Ter Horst zijn dan geen activiteiten),
het riddertoernooi op zaterdagavond
om 18.00 uur en de grote veldslag op
zondagmiddag vanaf 14.00 uur. Kijk
voor meer informatie en het exacte
programma op www.deslagomgelre.nl

Trash Hombres en de
Joseph Parsons Band
in Cambrinus
Komende week staan er in Cambrinus in Horst twee concerten gepland.
Op 8 mei treedt de band Trash Hombres op en op 11 mei staat
Joseph Parsons met zijn band op het podium.
Zondagmiddag 8 mei staat de band
Trash Hombres in Cambrinus met een
mix van rockabilly en vette rhythm &
blues. De band zelf spreekt liever van
spankabilly. Trash Hombres heeft een
zeer dansbare basis met een groot
geluid en het hoeft niet snoeihard te
zijn om het publiek toch in zijn ban te
krijgen. Dit rockende viertal staat voor
goed gespeelde lekkere muziek en een
prima podiumact. Dit concert begint om
16.00 uur.
Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het Cambrinuspodium,
de Amerikaan Joseph Parsons, is
woensdag 11 mei met zijn band
terug in Horst. Hij speelde in 2005 in

Cambrinus, een dag eerder stond hij in
Paradiso en een paar dagen later op
het podium van Rockpalast in Duitsland.
Joseph Parsons manifesteert zich
als een buitengewoon getalenteerd
singer-songwriter, getuige de lovende
kritieken op zijn cd’s. Hij heeft zich met
zijn band omringd met uitmuntende
muzikanten en weet songs neer te
zetten vol fraaie muziek met pop, rock,
jazz en roots invloeden. De songs van
Parsons liggen ondanks hun diepgang
lekker in het gehoor en klinken tijdloos.
Dit concert begint om 20.30 uur.
Voor meer informatie en
reserveringen bel 077 398 30 09 of kijk
op www.cambrinusconcerten.nl
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Debuutalbum
Early Adopters
De Horster band Early Adopters trok zich terug in een chaletje in België
om liedjes te schrijven voor haar debuutalbum Lucky People, deze plaat is
inmiddels opgenomen. De release staat in september gepland, presentatie
zal plaatsvinden in Perron 55 in Venlo. Om de tijd niet geheel onbenut te
laten staan er verschillende dingen te gebeuren.

Te beginnen met een nieuwe
website. Vanaf 5 mei zal er een nieuwe
website verschijnen onder de noemer
www.adopters.nl. Voor de bezoekers
hiervan is ook een cadeautje te vinden
namelijk twee liedjes van de nieuwe
plaat als gratis download. Verder zal de
band ook weer het podium beklimmen.

Tentoonstelling
boekenleggers in
BiblioNu
Van 9 mei tot en met 4 juni is
in de bibliotheek in Horst een
gedeelte van de verzameling
boekenleggers van Marian van
Leth-Claassen (directeur BiblioNu)
te bekijken.
Als echte boekenliefhebber en
bibliothecaris is deze verzameling,
zoals zo vaak, per ongeluk ontstaan.
De verzameling groeide uit tot duizenden exemplaren. Marian zoekt
bij ieder gekocht boek een passende
boekenlegger en deze mag tot in
lengte van dagen in het boek blijven
zitten. Boekenleggers die hiervoor
niet in aanmerking komen, worden
bewaard tot een passend boek zich
aandient.
Een verzamelaar houdt zich
altijd aanbevolen voor aanvulling
van de verzameling dus is er bij de
tentoonstelling een brievenbus opgesteld, waarin iedereen die dat wil
boekenleggers kan deponeren.

Op 5 mei zal het eerste optreden
met nieuw materiaal plaatsvinden
en wel op het Bevrijdingsfestival
in Amsterdam; de band speelt om
16.15 uur op het Nesplein. Bezoek
de website voor een complete lijst
aan optredens en informatie over de
nieuwe plaat en de preview.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
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●

●

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
GRATIS HOU

TWORMINSP

06-22605746

●

ECTIE!
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Programma
Molenfeesten Lottum
Op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei vinden rondom de Houthuizermolen
de Molenfeesten plaats als opening van het toeristenseizoen. De molen is
beide dagen geopend en gratis toegankelijk. De molenaars zijn aanwezig
om uitleg te geven over de werking van de molen en bij voldoende wind zal
er gedraaid en gemalen worden.

Streektoerisme
en het
Limburgs landschap
Bij mooi weer wordt er op het
terras achter de molen brood gebakken en is er een markt waar streekproducten en andere lekkere en leuke
dingen te koop zijn. Te koop zijn onder
andere molenbrood, meelproducten,
molenkoeken, honing, rozenconfituren,
rozenthee, leuke rozenspulletjes en
molentjes. Verder is er informatie
over streektoerisme en het Limburgs
landschap.
Op het molenterrein komt een
tent waarin een muziekprogramma
zal plaatsvinden. Op zaterdag zorgt
om te beginnen dj Rick Lemmens voor
de juiste stemming. Om 16.00 uur
is er een concert van de Koninklijke
Harmonie Lottum. Na een intermezzo
van de Dansgarde Lottum treedt om
18.00 uur Shantygroep De Maashave

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

op, die met veel plezier shanties en
zeemansliederen ten gehore brengen.
Speciaal voor de jeugd staat om 20.30
uur de band 30 past 7 op het toneel.
Op zondag is het eerste optreden
om 12.00 uur van Mandolinevereniging
Rosa Musica. Zij brengen een zeer
gevarieerd programma van bekende
melodieën. Na weer een intermezzo
van de Dansgarde Lottum komt om
13.30 uur de zanggroep The Company
uit Grubbenvorst op het toneel met
een wervelende show van vlotte en
bekende liederen. Om 15.00 uur is
er een optreden van Thijssen en Co.
Deze viermansformatie uit Horst zingt
feestliedjes en staat garant voor een
gevarieerd optreden met voor ieder
wat wils. Ook het muziekprogramma
is gratis toegankelijk. In de tent wordt
uiteraard gezorgd voor koffie, thee en
andere drank en er is vlaai, een broodje
hamburger en een broodje knak
verkrijgbaar.
Voor meer informatie kijk op
www.dehouthuizermolen.nl

Te koop

verse aardbeien

Maandag t/m zaterdag
van 8.00 - 18.00 uur
Aardbeienbedrijf
P. Sijbers
Campagneweg 26
Meterik
06-36156472

PERKPLANTEN
•
Voor echte huidverbetering!
• Microdermabrasie
• Dermashaper
• Hydrafacial
• Microneedling
• Acne behandelingen
• Hydralifting
• Medik8-LavieSage
• Basis behandelingen

Klimplanten

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Moederdagtip: Mooie gevulde hangpotten
in vele kleuren € 4,95

Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Ringovenhof 2 5865BM
Tienray 0478-690609
www.skinessentials.nl

Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077-3982922/06-54306964

donderdag vrijdag zaterdag
★ Het Beste Brood
voor de Beste Moeder voor e 2,10
★ Moederdagtaart
voor e 14,00
maandag dinsdag
woensdag
★ Aardbeien Schnitte
van e 6,30 voor e 5,90
★ Aardbeiencroissant
3+1 GRATIS

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Hartverwarmende
cadeautjes voor de
allerliefste mama!
SwartWit Kleurrijk Wonen
www.swartwit.info
swartwit@home.nl
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Cambrinus, kunst en de buren

Uniek festival ontstaan
uit het niets
In het eerste weekend van juli wordt de Venrayseweg ter hoogte van café Cambrinus in zijn geheel afgesloten.
Op één van de drukste wegen van Horst maken de voorbij razende auto’s dat weekend plaats voor een kunstfestival.

Rozenkwekerij
Sjaak van der Hulst b.v.
In verband met Moederdag
zaterdag 7 mei

van 7.30 tot 17.00 uur geopend.
Keuze uit 12 soorten rozen
Aqua! (lila roze) • Avalance+ (wit) • Colandro (oranje)
Deep Water (2-kleurig roze) • El Toro (rood) • Emerald (groenwit)
Norma Jeane (geurend wit) • Musette! (licht zalm)
Red Colandro (rood) • Red Naomi! (rood) • Tara (geel) • Wham (roze)
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur
zaterdag: 9.00-13.00 uur

Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik,
Tel. 077 464 20 97 (nabij spoorlijn Sevenum-America)
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

Iedere moeder
ve
zoete aardbeie rdient
n...
lambada, darse
lect, elianny,
sonata, elsanta

moederdagaanb

ied

ing
3 smaken voor
E 4,50
u kunt ook m
et
moeder plukke
n, ruiken
en snoepen in
het park
winkel, terras
en museum
gratis toegank
elijk

www.aardbeien

land.nl

Kreuzelweg 3 • Horst aan de Maas
Tel. 077-397 02 16 • www.aardbeienland.nl

Het idee voor het straatfeest is
bij Cambrinus in het café ontstaan.
Daar wordt dit jaar een dubbel
jubileum gevierd. Al 12,5 jaar wordt
er livemuziek geprogrammeerd en
sinds 10 jaar gebeurt dat onder de vlag
van Stichting Cambrinus Concerten.
Het idee is gek genoeg ontstaan
met Sesamstraat. Iemand binnen de
stichting kwam met het idee om de
handpoppenspeler van Sesamstraat,
Leo Petersen, te contracteren. Omdat in
het café daarvoor te weinig plaats
zou zijn, moest worden uitgeweken
naar een tent in de achtertuin van
Cambrinus. Vervolgens kwam het
idee om een heel weekend bands te
programmeren, een extra podium te
creëren op de oprit van de buren en zo
spreidde het jubileumfeest zich steeds
verder uit over de straat.

maar het zat me nog niet lekker. Toen
heb ik de politie erbij betrokken en
die vertelden al gauw dat er maar één
optie was en dat is om de straat dicht
te gooien gedurende het weekend.
Dat geeft ons ineens heel wat extra
mogelijkheden”, aldus Duijf. Om geen
al te grote claim op de verkeersdrukte
te leggen, is het voorstel de straat
vanaf zaterdagmiddag af te sluiten.
Daardoor krijgt de vrijdagavond het
karakter van ‘the night before’, aldus
Duijf.

Over de schutting
kijken bij heel Horst
aan de Maas

“Voor mijn gevoel zijn we over de
schutting van de buren gaan kijken,
en van daaruit weer over de schutting
naar de andere buren, totdat we de
hele buurt in beeld hadden”, vertelt
de Cambrinus-eigenaar. “Dat idee
wil ik nog verder doortrekken. Het
‘Cambrinus, kunst en de buren’,
zoals het festival inmiddels is gedoopt, is de bedoeling dat we bij mensen
uit heel Horst aan de Maas over de
vindt in het eerste weekend van juli
schutting kijken. Er lopen in onze
plaats op een stuk van 300 meter van
gemeente zoveel mensen rond die
de Venrayseweg in Horst, tussen de
iets interessants doen en waarvan ik
kruisingen met de Rembrandtstraat en
de Wittebrugweg. Jan Duijf was versteld vind dat dat gezien mag worden.” Om
die reden vormt het werk van mensen
van het enthousiasme waarmee het
uit Horst aan de Maas de basis van het
plan door de buurtbewoners werd
festival. Op diverse podia verspreid
opgevat. “Iedereen doet mee”, zegt
over de straat spelen bands en
Duijf stellig. Om de buurt enthousiast
solisten met een binding met Horst
te maken, organiseerde hij een
of zelfs de straat, denk aan Campaign
informatieavond in zijn café. Op een
en de Early Adopters. Cursisten van
krijtbord had hij de straat getekend
Kunstencentrum Jerusalem uit Venray
en mensen konden zelf aangeven of
en andere kunstenaars uit Horst aan
hun oprit, tuin of garage beschikbaar
de Maas exposeren hun werk rond de
zou zijn. Na twee zittingen was het
Venrayseweg. Daarnaast zijn er allerlei
bord vol. Een volgend probleem was
verschillende soorten (straat-)theater
het verkeer. “We zitten wel aan de
en een heuse filmzaal waar onder
Venrayseweg, één van de drukste
straten van Horst. We konden de straat andere films van Marijn Poels en Wiek
met hekken en dergelijke beveiligen en Lenssen uit Swolgen worden getoond.
Duijf: “Vaak weten mensen hier niet
er een 30 kilometer-zone van maken,

Maar één optie, de
straat dichtgooien

wie in hun eigen omgeving bijzondere
dingen doet. En het woordje kunst
is bij ons relatief. Als iemand met
passie en overtuiging iets doet, dan
is dat net zo waardevol als het werk
van iemand van de kunstacademie.
Mensen moeten hier geen Tefaf
verwachten”, vertelt de organisator,
verwijzend naar de beroemde
kunstbeurs in Maastricht.

Het woordje kunst
is bij ons relatief
Bij de organisatie van een dergelijk
feest komt heel wat kijken. Daarom
ligt er op een tafel in Café Cambrinus
een luchtfoto van de straat. De
plattegrond is beplakt met pijlvormige
stickers in allerlei verschillende
kleuren, waardoor het geheel iets
weg heeft van een militair strijdplan.
De verschillende kleuren staan voor
de diverse activiteiten die bezoekers
tijdens het feestweekend kunnen
verwachten. “Die plattegrond is nodig
om inzichtelijk te maken hoe alles in
elkaar steekt”, vertelt Jan Duijf. “Als je
ergens toneel brengt, dan werkt het
niet als er tegenover een rockband
staat te spelen. En als ergens bands
staan te spelen, moet er tussen de
acts voldoende pauze zijn om het
straattheater in de buurt tot zijn recht
te laten komen.”
Inmiddels is het programma voor
het weekend nagenoeg compleet.
Ondanks grote inzet en betrokkenheid
van buurtbewoners bij de organisatie
is de hulp ingeroepen van L!nQ Events,
dat ruime festivalervaring heeft met
onder andere het Alcatrazz-festival in
Horst. Voor Jan Duijf is het allemaal
groter geworden dan hij van te voren
had kunnen bedenken. “Ik heb het
gevoel dat ik in een pierenbadje ben
gestapt, en nu zwem ik in de zee
rond.”
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‘Roetsen’ in de Middeleeuwen
“Het is een Pietje Bell met hoofdletters, maar hij is wel heel fanatiek!”
zegt vader Jan van Rijswijk. Robin mag
dan ook veel bij de reënactmentgroep.
Hij mag hout hakken, water halen,
met vuur spelen en hutten bouwen.
“Hij pikt alles snel op en is erg geïnteresseerd,” zegt papa Jan. “Een echte
middeleeuwer.” Bij het samenstellen van het verhaal was eigenlijk al
duidelijk wie Conrad zou worden. “Opa
vroeg aan mij of ik Conrad wilde spelen
en dat wilde ik meteen”, zegt Robin.
Opa Mart van Issum is dan ook erg trots.

Een Pietje Bell
met hoofdletters

In de kelder van de ridderzaal van de familie zit Robin in zijn
middeleeuwse outfit. Aan een lange
houten tafel, verlicht met kandelaars,
vertelt hij hoe het is om Conrad te zijn.

Hij hoeft er in ieder geval niet voor te
oefenen: Robin timmert zelf van alles
in elkaar, klimt stiekem in bomen,
bouwt zelf katapulten en vindt het
heerlijk om in de natuur te spelen.

MOEDERDAG 8 MEI 16.00 UUR

ROCKABILLY

TRASH HOMBRES

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

Robin: “Het is leuk om gewoon in de
natuur te roetsen.” Robin hoeft alleen
de jonge Conrad te zijn, de Conrad die
verliefd wordt hoeft hij niet te spelen:
“Gelukkig niet!” aldus Robin.

MOEDERDAG...
BLOEMENDAG!

voor
het
mooiste
boeket!
Bloemsierkunst
De Kogeldistel

Voor telefonisch
bestellen: 077-3987665

Kogelstraat 62, Hegelsom
www.kogeldistel.nl

De jonge Conrad groeit op in de
vijftiende eeuw. Robin leert alles over
opgroeien, gezondheid en werken in
deze tijd. Er is ook een scholenproject
van gemaakt: leerlingen uit groep
zeven en acht kunnen zo ook de
middeleeuwen herbeleven. Robin
heeft alle scholen in de omgeving
een usb-stick gestuurd met een
volledig uitgewerkt programma over
de Middeleeuwen. Scholen kunnen
zelf kiezen wat ze daar van gebruiken.
Zo kunnen ze leren over biologie en
gezondheid in die tijd of aardrijkskunde
van het oude Horst, maar bijvoorbeeld
ook hoe toen aardbeien werden
geteeld. Zo’n 750 leerlingen van
scholen uit de omgeving zijn nu met
het project bezig.

Op de Mariaschool in Tienray, de
school van Robin, vragen ze al regelmatig: “Ben jij Conrad?” Binnenkort wordt
Robin nog beroemder dan dat hij al is:
hij mag de Kinjerkroam van L1 meenemen naar de middeleeuwen. “Dat vind
ik wel spannend, maar ook wel heel
leuk! Maar met het jubileumweekend
moet ik voor heel veel mensen dingen
voordoen, dat is ook wel spannend.”
Robin gaat in het jubileumweekend
verschillende dingen laten zien uit die
tijd. Zo gaat hij bijvoorbeeld een echt
kanon bouwen. “Ik leer die dingen van
opa, maar ik kan zelf ook goed dingen
maken.” Robin benadrukt dat de kinderen dan vooraan moeten gaan staan
en de volwassenen daarachter. “Anders
kunnen de kinderen niks zien.”
Robin is als Conrad helemaal zichzelf. Hij gaat als echte middeleeuwer
zijn gang tussen de reënactmentgroep.
“De middeleeuwen zijn heel leuk
omdat je lekker vrij in de natuur kunt
spelen. Maar de kleren vind ik niet zo
leuk: die kriebelen zo erg!” De door
mam en oma gemaakte outfit is stiekem ook wel leuk, want Robin poseert
professioneel voor de camera. Dat er
geen computers zijn in het tijdperk is
niet erg, dan neemt Robin gewoon
even stiekem zijn Nintendo mee naar
de middeleeuwen. Wat pas echt leuk
is zijn de kampementen: met de hele
groep een kamp opslaan en leven zoals
toen. “Dan gebeuren er ook hele spannende dingen!” lacht Robin ondeugend.

Samen werken aan
een goede toekomst
Op zoek naar talenten?
Wij beschikken over:
•
Allround medewerkers
•
Chauffeurs
•
Inpakmedewerkers
•
Logistieke mensen
•
Magazijnmedewerkers
•
Tuin onderhoudsmedewerkers, voor particulieren en
kleinere bedrijven
Werxe is dringend op zoek naar:
•
Industriële spuiters, voorbewerker/spuiters
•
Frezers
•
Ondersteuning in de huishouding
Talenten met alle aangeboden en gevraagde profielen kunnen
contact opnemen met:
Werxe
Casselehof 22
5962 CD Melderslo

Telefoon: 077 398 81 24
www.werxe.nl
Werxe is een arbeidsmarkt-ontwikkelbedrijf

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
BTW tarief!*
Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!
Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren

In het weekend van 13, 14 en 15 mei vindt De slag om Gelre 1473 plaats in Kasteelpark Ter Horst. Het middeleeuwse spektakel wordt georganiseerd om het 12-jarig jubileum te vieren van reënactmentgroep Het Gelres
Overkwartier. Reënactment is het herbeleven en naspelen van een historische tijd of gebeurtenis. Bij dit grote
evenement zal ‘Het Hertogdom Gelre anno 1473’ herbeleefd worden. Robin van Rijswijk (9) uit Tienray speelt
Conrad de Jongeling. Eigenlijk mogen we nu al geen Robin meer zeggen: hij is een echte Conrad.
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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

zo 8 mei 08.30-16.00 uur
Locatie: Kasteelruïne

America

za 7 mei 15.15 uur
Locatie: kerk

Moederdagconcert

Broekhuizen

zo 8 mei 13.30-15.15 uur
Organisatie: Jeugdpopkoor Horst
Locatie: The Shuffle

zondag

Muzikale kerktour

Evertsoord

Tentoonstelling
boekenleggers

za 7 mei 17.45 uur
Locatie: kerk

ma 9 mei t/m za 4 juni
Locatie: BiblioNu Horst

Griendtsveen

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

Lottum

Molenfeesten

za 7 mei 19.00 uur
Locatie: kerk

Grubbenvorst
Muzikale kerktour
za 7 mei 14.00 uur
Locatie: kerk

za 7 mei 11.00-23.00 uur en
zo 8 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting
Houthuizermolen
Locatie: Houthuizermolen

Melderslo

Optreden Mark Vervoort

zo 8 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

zo 8 mei 13.00 uur
Locatie: De Locht

Sevenum

Horst

Muzikale kerktour

(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

za 7 mei 10.30 uur
Locatie: Lambertuskerk

Trash Hombres

zondag

Heilige mis

11.15

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

Tienray

Melderslo

za 7 mei 16.30 uur
Locatie: kerk

zaterdag
maandag
donderdag

Moederdag tips : Allura Beauty&Spa
Kadobonnen:
5% korting op onze kadobonnen.

Moederdagarrangement:
★ Fishspa treatment ★ Teennagels lakken in kleur naar keuze,
inclusief potje nagellak mee naar huis ★ Voetenmassage
★ Inclusief gebruik van zwembad, sauna’s en Turks stoombad

Dit alles voor maar : € 50,00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Nieuw:
Cosmeticamerk Pupa lanceert, dankzij
successen in het verleden, nu een nieuwe
reeks met geuren in een prachtige verpakking.
De fles is geïnspireerd door de natuur en
vertelt het verhaal van een druppel regen
gedragen door de wind.De collectie bestaat
uit zes verschillende geuren (en kleuren).
De kosten van deze geur zijn normaal € 29,95

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

T

19.00

Griendtsveen

zaterdag

Verloskundige zorg

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19.15

Meterik

Spoedgevallendienst
6 t/m 12 mei
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

112

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

zaterdag

za 7 mei 12.45 uur
Locatie: kerk

09.45

Grubbenvorst

Kronenberg

Muzikale kerktour

za 7 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Heilige mis

vr 6 mei 10.00 uur
Organisatie: Pro Goal
Locatie: Voetbalvelden Sparta ‘18

Muzikale kerktour

za 7 mei 15.00 uur
Locatie:
Sportpark De Witte Hel

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

Jubileumwedstrijd
UVB – Ald VVV

Heilige mis

Keepersdag

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

zondag

zaterdag

Muzikale kerktour

Seizoensopening
De Vrije Akker

Venlo

Kerkdiensten

Broekhuizenvorst

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

Huisartsenpost

za 7 mei 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Carbootsale

Muzikale kerktour

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

Blok 10 Band Promo

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

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

AGENDA

service 31

Tot moederdag bij
Allura Beauty&Spa voor maar € 25,00
Kapsalon, Schoonheidssalon, Massages, Manicure, Pedicure,
Allura Fish Spa, Make-up, Wellness, Workshops,
Bruidsarrangementen etc., 7 dagen per week geopend.

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kennisforum werpt vruchten af

Aanscherping regels
identificatie

actief deelnemen aan discussies.
De ondernemers zijn niet allemaal
klanten van onze bank. Op deze
manier horen wij, en de andere
deelnemers, ook wat er speelt
bij bedrijven die hun bankzaken
niet hebben ondergebracht bij
Rabobank Maashorst. Dit biedt een
breder blikveld en draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van
deelnemers, bank en regio.”

Geert Reijnders en Sjoerd Terpstra
Rabobank Maashorst werkt met
themagroepen: werkgroepen
waarin bijvoorbeeld ondernemers samen hun ervaring en
kennis delen om zichzelf en hun
bedrijf verder te ontwikkelen.
Eén van deze themagroepen is
het ‘Kennisforum’ voor MKB-ers.
Het Kennisforum is medio 2007
gestart met 15 ondernemers.
Sjoerd Terpstra, accountmanager Zakelijke Relaties en Geert
Reijnders, specialist Verzekeren,
vormen samen de drijvende kracht
achter deze themagroep. “Na een
jaar hebben we de ondernemers
gevraagd of ze lid wilden blijven.
Op één na gaven alle ondernemers
aan te willen blijven deelnemen

aan de bijeenkomsten; het beste
bewijs dat het Kennisforum in een
behoefte voorziet”, aldus Geert
Reijnders. Inmiddels is Rabobank
Maashorst met een nieuwe groep
van 15 MKB-ondernemers gestart
met een tweede Kennisforum.
Dit maal onder begeleiding van
Sabine Zelen, accountmanager
Bedrijven en Ron van Helden,
specialist Verzekeren.
Open houding
Om openheid binnen de groep
te stimuleren, komen de ondernemers allemaal uit verschillende branches. Sjoerd Terpstra:
“Voor een optimaal resultaat is
het belangrijk dat ondernemers
een open houding aannemen en

De wettelijke regels voor identificatie van klanten door
banken worden steeds verder aangescherpt. Deze regels
zijn onder andere opgenomen in de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In
verband daarmee moeten banken ook klanten - aan wie zij
in het verleden diensten en producten hebben verstrekt alsnog identificeren als dit (nog) niet volgens de regels
heeft plaatsgevonden.

Faciliterende rol
De leden van de Kennisforums
komen drie maal per jaar bij elkaar.
Zij bepalen zelf de onderwerpen
die aan bod komen. “In principe
gaat het niet om bankzaken. In
elke sessie wisselen de ondernemers van gedachten over één
bepaald onderwerp. Om meer
diepgang in de bijeenkomsten
te brengen, schakelen we soms
experts in”, aldus Sjoerd Terpstra.
Rabobank Maashorst heeft alleen
een faciliterende rol. “Wij zijn de
initiatiefnemers en de bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor
van de Rabobank maar de ondernemers geven zelf vorm aan
de bijeenkomsten.” Reijnders en
Terpstra merken duidelijk dat er
een band is ontstaan tussen de
groepsleden. “De sessies verlopen
heel ongedwongen. Onze rol als
regisseur wordt steeds kleiner en
de deelnemers werken steeds vaker samen op zakelijk gebied. Een
heel gezonde ontwikkeling voor
de regionale economie.”

Bij controle van onze klantgegevens is gebleken dat bij
meerdere klanten de identificatiegegevens ontbreken.
Rabobank Maashorst verzond aan deze klanten een brief
met het verzoek om vóór 14 mei bij hun Rabobank langs
te komen met een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
Nederlands rijbewijs of identiteitskaart). Aan de hand
daarvan kunnen wij hun identiteit verifiëren en de juiste
identiteitsgegevens in onze administratie opnemen. Totdat
hun identiteit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs
is geverifieerd mogen wij, op grond van de wettelijke
regels, geen producten en/of diensten aanbieden.

Sponsor Slag om Gelre
Rabobank Maashorst is sponsor van het
middeleeuwse evenement Slag om Gelre op
13, 14 en 15 mei bij de Kasteelse Bossen. Zie
www.slagomgelre.nl voor meer informatie.

Rabobank scoort goed volgens Consumentenbond
Rabobank Maashorst heeft in 2010 veel tijd en energie
gestoken in het omzetten van oude betaalpakketten
naar nieuwe. Het overgrote deel van onze klanten
beschikt nu over zo’n nieuw pakket. Onlangs deed de
Consumentenbond onderzoek naar de betaalpakketten in
Nederland. De test staat in de Consumentengids van
april 2011.
Rabobank TotaalPakket en RiantPakket scoren het beste
Het TotaalPakket en Riantpakket van de Rabobank
kwamen als beste uit de bus bij het onderzoek. Ook
de pakketten van ABN Amro, DHB Bank, ING, SNS
Bank en de Regio Bank werden getest. De twee Rabo-

pakketten kregen het hoogste cijfer, allebei een 9,1.
Het zijn naar mening van de Consumentenbond qua
kosten ‘middenmoters’. Volgens de bond zijn er twee
belangrijke redenen waarom deze pakketten het beste
scoren; door de grote hoeveelheid diensten en de
uitgebreide hulp bij betaalproblemen in het buitenland.

in de Consumentengids treffen we de Rabobank ook
aan. Wie geen creditcard nodig heeft en nauwelijks
reist, heeft aan het ING BasisPakket en het Rabobank
DirectPakket en BasisPakket een goedkope optie.

Cijfer 8 voor DirectPakket en BasisPakket
Twee andere Rabobankpakketten, het DirectPakket en het
BasisPakket, scoren allebei een 8. Daarmee zijn zij op hun
beurt het beste onder de basispakketten zonder creditcard.
Hoogst scorende concurrent is ABN Amro met het Privé
Pakket, inclusief creditcard (8,8). Onder de ‘Bespaartips’

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

