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Funpop smaakt naar meer
Het kon niet op tijdens Funpop afgelopen weekend
in Kasteelpark Ter Horst in Horst. Muzikale toppers,
kleurrijk uitgedoste bezoekers en lekker weer zorgden
voor een geslaagde vijftiende editie van het festival
voor mensen met een verstandelijke beperking.

Organisator Thijs van Montfort
kijkt tevreden terug op het festival.
Op zaterdag kwamen zo’n 3.000
mensen naar het evenemententerrein
in Kasteelpark Ter Horst. Tijdens de
tweede Funpop-dag waren dat er een
dikke duizend meer. “Alles gaat van
een leien dakje”, vertelt Van Montfort
tussen de bedrijven door op zondag.
”We hebben veel dagjesmensen
vandaag. En we hebben blijkbaar een
kritisch publiek, want een heleboel
bezoekers komen speciaal vandaag
voor toppers als Jim, Ben Saunders en
Jan Smit.”
Kritische fans zijn er zeker. Na
afloop van het concert van Jan Smit
ontstaan er lange rijen met fans die
een handtekening van hun idool willen
bemachtigen. Buiten de rij staan Kim
en Chantal (beide 33) uit Eindhoven
met een viltstift in de hand. Ze zijn niet
tevreden met de foto met voorgedrukte handtekening van de Volendamse
zanger. “We stonden in de rij, maar Jan
Smit zei dat hij geen handtekening
meer mocht uitdelen”, vertelt Kim
teleurgesteld. “Ik heb hem wel gesproken”, voegt Chantal eraan toe. “Ik heb
hem gefeliciteerd met de geboorte van
zijn dochtertje. Toen tikte hij me aan

om me te bedanken.” De twee fans
blijven nog even wachten bij de rij
naast het podium, hopend dat hun
idool nog even zijn gezicht laat zien.
De duizenden bezoekers komen
niet alleen voor de muziek naar Horst.
Dit jaar is er voor de eerste keer een
theatertent waar voorstellingen worden gehouden. Een stuk verderop geeft
de ’silent disco’ een vreemde aanblik.
In een snikhete tent zonder geluid
staan mensen met koptelefoon op te
dansen op de muziek van een dj.

Volgend jaar doe
ik weer mee
Overal op het terrein kom je
mensen tegen met de meest uiteenlopende tekeningen op hun gezicht. De
jonge Michelle komt naar de grimeurs
van de Peelkabouters. Haar gezicht
nog roze van de schmink van zaterdag
toen ze als Mega Mindy op Funpop
rondliep. Nu wil ze alleen haar lippen
gekleurd hebben, in het roze uiteraard.
De 18-jarige Theo Visser uit Bladel gaat
voor het stoerdere werk. Net als vele
anderen heeft hij lang in de rij gestaan
om een tatoeage te bemachtigen.
Geen echte uiteraard, de opgespoten

tattoo’s blijven hooguit een week zitten. Theo kijkt tevreden naar de ’tribal’
op zijn arm. “Ik weet niet wat het is,
maar het ziet er wel stoer uit.”
Om Theo’s nek hangt een nieuwe
ketting die hij zojuist zelf heeft gemaakt in de knutseltent. Daar laat jong
en oud zijn creativiteit de vrije loop bij
het maken van sieraden en ansichtkaarten. Willemien (52) uit Oss laat
trots haar laatste kunstwerk zien. “Een
spinnenweb, voor het keukenraam”,
licht ze haar kunstwerk toe.
Niet alleen landelijke, maar ook
regionale toppers krijgen de kans om
hun vocale kunsten op het Funpoppodium te laten horen. Net als bij
eerdere edities werd op zondag de
finale van de Funfactor-wedstrijd
gehouden. Ron Buis (37) uit Blerick
bracht het er volgens de jury het beste
van af met zijn vertolking van Annie’s
Song van John Denver. Als hij met de
gewonnen beker in de hand het podium af komt, straalt hij nog helemaal.
“Het plezier is voor mij het belangrijkste, de rest zien we later wel. Er waren
heel veel goede zangers bij dit jaar. Ik
had niet verwacht dat ik zou winnen.
En volgend jaar doe ik weer mee, want
dit smaakt naar meer.”
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De Limbo
top 100

Amnesty Horst aan de Maas biedt
Duurzame Bankwijzer aan

Op Hemelvaartsdag 2 juni
2011 organiseert L1 de Limbo Top
100. Een hitlijst met de beste 100
Limburgse platen aller tijden, samengesteld door de kijkers en luisteraars van de Limburgse omroep.
Een traditie die begint in 1997 en
waarbij ’t Roeie Klieed van Rowwen
Hèze op nummer 1 stond. De tien
uur durende radio-uitzending op
Hemelvaartsdag begint om 8.00 uur.
De ochtenduren worden vanuit de
studio gepresenteerd, maar vanaf
14.00 uur komt het programma
live vanuit het Park Kolderiek in het
Stadspark van Sittard. Daar zullen
ook artiesten uit de Top 100 optreden. Vlak voor 18.00 uur wordt de
winnaar van 2011 bekend gemaakt.

Voorzitter Francine Thielen van Amnesty Horst aan de Maas heeft vorige week woensdag de Eerlijke Bankwijzer aangeboden aan kantoormanager
de heer Van Lierop, van ABN-AMRO. Zij vraagt hiermee aandacht voor de mensenrechten. De Eerlijke Bankwijzer is een recent verschenen rapport over
drie olie- en mijnbouwbedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Vandaag bieden voorzitter Francine Thielen en penningmeester
Willy Janssen van Amnesty Horst aan de Maas de Eerlijke Bankwijzer aan bij de heer Jansen, directeur beleggingen bij Rabobank Maashorst.

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
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
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
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

De Eerlijke Bankwijzer vindt dat de
Nederlandse banken die investeren in
Shell, Vedanta en Barrick Gold te weinig druk uitoefenen op deze bedrijven
om te voorkomen dat hun operaties
leiden tot schendingen van mensenrechten. Sommige van de onderzochte
banken spreken de bedrijven hier niet
of nauwelijks op aan, andere banken
gaan wel intensief met de bedrijven
over mensenrechten in gesprek,
maar doen dat volgens de Eerlijke
Bankwijzer veel te vrijblijvend.
Er zijn ook uitzonderingen; banken die goed scoren op de Eerlijke
Bankwijzer voor alle drie de bedrijven.
Zij hebben op basis van mensenrechtencriteria bewust gekozen om niet
in deze bedrijven te investeren. Waar
mogelijk worden ook complimenten
uitgedeeld. Ook is het positief dat
banken een kritische dialoog aangaan
met de bedrijven, maar vaak is er
niets vastgelegd over de consequenties als die dialoog niet tot verbeteringen leidt. Dat is te vrijblijvend, vindt
de Eerlijke Bankwijzer.
Met de Eerlijke Bankwijzer willen
de initiatiefnemers maatschappelijk
verantwoord ondernemen van banken

bevorderen met steun van de consument. Via de website kunnen klanten
het beleid en de praktijk van banken
vergelijken en hen stimuleren beter
beleid te gaan voeren op het gebied
van mensenrechten, sociaal – en
milieubeleid en dierenwelzijn.
Het vierde praktijkonderzoek
van de Eerlijke Bankwijzer richt zich
specifiek op beleggingen van negen
Nederlandse banken in drie bedrijven
die de laatste jaren volgens Amnesty
International systematisch betrokken
waren bij schendingen van mensenrechten: Shell, Vedanta en Barrick
Gold. Het gaat daarbij om beleggingen
in aandelen of obligaties van de drie
genoemde bedrijven, voor eigen rekening en/of voor de beleggingsfondsen
die zij klanten aanbieden.
Als er sprake is van dergelijke beleggingen, is onderzocht of en hoe deze
banken de bedrijven aanspreken op
hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.
Vanaf 14 februari 2011
zijn de conclusies van dit onderzoek
en de scores van individuele
banken te vinden op
www.eerlijkebankwijzer.nl
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Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft

Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis

Dinsdagmorgen gesloten!

Hay Cox
Molengatweg 4, Horst

Waar??

Zie ook:
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Dagelijks van 9.00-18.00 uur

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!

www.vanderwijstkleinvak.nl

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

Klimplanten

Rits Kapot???

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

PERKPLANTEN

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten

Kempen Nieuwsmedia b.v.
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5811 AA Castenray
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www.trimsalonuniek.nl

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

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Cambrinus Kunst & de Buren:
wat ’n programma
Theater 81 in Horst. Nog nooit van gehoord? Dat kan kloppen. Donderdagavond 26 mei was het de locatie waar
‘Mister Cambrinus’ Jan Duyf het programma van Kunst & de Buren, dat plaatsvindt in het weekend van 1,2 en 3 juli,
presenteerde.
Geassisteerd door zijn charmante
assistente –de ‘buuf van nummer 85’was deze avond op zich al een leuke
voorstelling. Zo werd de officiële poster
van het festival aangeboden door een
clowneske figuur op stelten.
Theater 81, dus. Een prachtige
boerenstal aan de Venrayseweg,
omgetoverd tot theaterzaal. Inclusief
rood pluche, een heuse tribune en
een podium. En vooral veel sfeer. Een
geweldige ambiance voor de presenta-

tie van het programma van een uniek
festijn.
Wat begon als een idee voor het
jubileumfeest van Cambrinus groeide
uit tot een heel bijzonder evenement.
In korte tijd wilde een groot aantal
bewoners van de Venrayseweg -waar
café Cambrinus is gevestigd- meewerken aan het feest. Het resultaat is te
zien op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag
3 juli. Concerten in de voortuin, kunst in
de huiskamer en de Venrayseweg twee

dagen afgesloten voor alle verkeer.
Het programma overtreft alle
verwachtingen. Liefst 50 muzikale
optredens, 25 exposities en gevarieerd
straattheater en cabaret.
Te veel om op te noemen en dat
vraagt om een overzicht. Het complete
programma en informatie over entreeprijzen is vanaf 1 juni te vinden op de
speciale website voor Cambrinus Kunst
& de Buren: www.cambrinuskunstendeburen.nl

Persoonlijke begeleiding
bij dementie succes
in Noord-Limburg
Trajectbegeleiding blijkt een waardevolle aanvulling in de dementiezorg. Zowel mantelzorgers als huisartsen
ervaren de voordelen van een deskundige en onafhankelijke professional als vast aanspreekpunt in de zorg voor
patiënten met dementie. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel, een Nederlands instituut voor onderzoek van
de gezondheidszorg.
Voor mantelzorgers van patiënten
met dementie is het vaak moeilijk
om te gaan met de gedragsveranderingen van hun naaste en ze zien
op tegen opname van hun naaste in
een zorginstelling. Al krijgt 91% van
de mensen met dementie professionele hulp, toch weten mantelzorgers
meestal onvoldoende wat er nog
meer aan mogelijkheden is om hen te
ondersteunen bij de zorg en ze missen
praktische adviezen. Een deskundige
en onafhankelijke trajectbegeleider –
ook wel casemanager genoemd – als
vast aanspreekpunt, is daarom een
welkome aanvulling in de dementiezorg, zo bleek uit een onderzoek van
het Nivel.
Trajectbegeleiders kunnen al bij
een eerste vermoeden van dementie
worden ingeschakeld. Zes maanden na
de start van de trajectbegeleiding zijn
de meeste mantelzorgers beter op de

hoogte van het zorg- en hulpaanbod in
de regio. Ze waarderen het dat ze bij
de persoonlijke begeleider terechtkunnen met vragen of problemen en ze
gaan beter om met de gedragsveranderingen van hun naaste. Ze geven de
trajectbegeleider gemiddeld een 8,6.
Ook huisartsen vinden dat de
kwaliteit van de dementiezorg
toeneemt door trajectbegeleiding.
Zo is de afstemming met andere
zorgverleners verbeterd en zijn er
duidelijke afspraken gemaakt over de
verwijzing en coördinatie van de zorg.
De samenwerking verloopt goed en
de communicatie rond een patiënt is
beter gecoördineerd. Toch is het nog
niet zo dat huisartsen daardoor altijd
minder tijd kwijt zijn. Overleg met
andere disciplines kost ook tijd. Al is
tijdsbesparing op de langere termijn
wel mogelijk bijvoorbeeld doordat er
minder crisissituaties optreden.

Trajectbegeleiders zelf zien grote
verschillen met de periode voor hun
intrede. Dementiezorg wordt gestructureerder ingezet en er wordt methodisch gewerkt. Nivel-onderzoeker
José Peeters: “Het meest positieve is
dat trajectbegeleiders naast de cliënt
staan en dat ze aansluiten bij wat de
cliënt of mantelzorger nodig heeft om
zo goed mogelijk te kunnen functioneren.”
Voor het onderzoek hebben 67
mantelzorgers vragenlijsten ingevuld
bij de start van de trajectbegeleiding
en na zes maanden. Verder zijn er
gesprekken geweest met mantelzorgers, vertegenwoordigers van
de betrokken huisartsenpraktijken
en met trajectbegeleiders. In het
Dementieprogramma ‘Hulp bij dementie’ werken alle welzijns- en zorginstellingen in Noord-Limburg samen om
de dementiezorg te verbeteren.

A d ve r to r i a l

Boek: ‘Alsof het ons
eigen kind was’

door Fred Roodenburg.

Een schitterend boek over meer dan honderd vijftig Noord-Limburgse pleegouders die tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met gevaar voor eigen leven en dat van hun dikwijls grote gezin, een joods kind in huis namen.
Lees de verhalen van de nabestaanden van die pleegouders, die
nu in woord en beeld bekend worden
gemaakt. En hoe trots zij waren op
hun ouders, die dat niet alleen hebben
gedurfd, maar het ook deden.
Voorts treft u in het tweedelige
boek van 1320 bladzijden o.a. de verhalen aan van circa veertig in NoordLimburg ondergedoken joodse kinderen.
Hoe zij destijds hun onderduik bij
de Noord-Limburgse pleegouders heb-

ben ervaren. En hoe verschillend dat was.
Voor informatie over- en bestellingen
van het boek kunt u contact opnemen
met de auteur Fred Roodenburg, Belle
van Zuylenlaan 81, 1902 PL Castricum.
Telefoon 0251-292479,
email: Roodenburgfred@kpnplanet.nl
Prijs, inclusief verzendkosten voor
beide delen samen € 65-.
ISBN 978-90-811733-2-2
EEN GESCHIEDENIS, WAAR NOORDLIMBURG UITERST TROTS OP MAG ZIJN.

Samen
de fiets op

dan broodjes mee
HORST • MAASBREE
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Patrick Gommans wint
Limburgcup jeugdvissen
Jeugdvisser Patrick Gommans mag zich sinds vorige week zaterdag Limburgs kampioen noemen. De 11-jarige
sportvisser is lid van hengelsportvereniging (HSV) Willem Barendsz in Lottum en woont in Melderslo. Patrick
Gommans is daarmee de eerste jeugdvisser van de Lottumse visclub in zestig jaar met een Limburgs kampioenschap
op zak.

Dramatische daling afzet komkommers
door besmetting met EHEC-bacterie

Veiling ZON
controleert alle
groenten
Er is grote beroering ontstaan bij de groentetelers die zijn aangesloten bij veiling ZON in Venlo. De onrust is ontstaan nadat bij komkommers
uit Spanje besmetting met de EHEC-bacterie werd vastgesteld.

Links: Limburgs kampioen Patrick Gommans
en vierde van links: Dylan Kleuskens
De wedstrijd om de Limburgcup
vond plaats bij HSV ’t Alvertje aan
het Wanssums Ven te Oostrum. De
wedstrijd werd georganiseerd voor
jeugdvissers van verenigingen die
aangesloten zijn bij Sportvisserij
Limburg. In de B-categorie, de jeugd tot
en met 12 jaar, wist Patrick met 5.582
gram Mark Oelbracht (12) uit Heerlen
voor te blijven. De Heerlenaar van HSV
Heksenberg wist 4.104 gram vis uit het
water te halen. De derde plek was voor
de 11-jarige Dylan Kleuskens van HSV
de Put uit America met 3.414 gram.
Winnaar Patrick Gommans ontving
naast de beker voor de eerste plaats
ook de wisselbeker in de B-categorie.
Vanuit de Lottumse visclub had
Patrick zich als enige deelnemer in zijn

klasse aangemeld. Dat hij goed kon
vissen bewees hij vorig jaar al toen hij
bij de selectiewedstrijden een tweede
plaats behaalde. “Ik heb me goed
voorbereid op de wedstrijd in Oostrum.
Vooral het samenstellen van het voer
en het testen van nieuwe vistechnieken
heb ik uitgeprobeerd. En ik heb het viswater in Oostrum van tevoren bezocht
om er te ‘trainen’”, aldus de kampioen.
Patrick maakte zijn eigen keuzes bij
de wedstrijd. Zijn vader Henri over zijn
zoon: “Andere ervaren vissers om hem
heen gaven allemaal goed bedoelde
adviezen, maar hij liet zich niet gek
maken. In het begin van de wedstrijd
ving zijn buurman een tiental kleine
visjes achter elkaar, maar Patrick bleef
doorgaan op zijn manier. Hij wilde de

Kelly van Gemert

Geboren 29 mei 2011

&

Hans Cornelissen

GAAN TROUWEN
op vrijdag 10 juni 2011 om 13.00
uur in het gemeentehuis van Horst.

Valentijn
Elise
Dochter van:
Joris van den Beuken
Kris Thijssen
Speulhofsbaan 8a
5964 NV Meterik

De huwelijksviering vindt plaats
om 14.30 uur in de H. Nicolaas
Parochie van Broekhuizen.

Wij zijn blij met de geboorte van

Wij houden receptie
van 19.00 uur tot 20.00 uur
in Het Maaspaviljoen.
Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen

19 mei 2011
Zusje van Michiel
Dochter van
Erwin Roelofs en Ellen Rongen
Pieter Belsstraat 20
5961 DW Horst

Ons adres:
Sef van Megenlaan 24
5872 AW Broekhuizen

Lisanne

grotere, dikkere vissen verschalken
en viste met maïs aan de vishaak.
Een gewaagde keuze, want tot twee
keer toe werd zijn lijn door een dikke
vis kapot getrokken.” Patrick’s visstek
was bij aanvang van de wedstrijd de
enige plek die nog in de schaduw lag.
Volgens de jeugdkampioen zelf zou dat
weleens de reden van zijn succes kunnen zijn geweest.
De jeugdige sportvisser heeft zich
inmiddels ook aangemeld voor de
selectiewedstrijd voor het Nederlands
kampioenschap op 4 juni in Heerlen.
Aan die wedstrijd neemt ook de 11-jarige Lottumer Mitch van den Heuvel
deel. Beide sportvissers hebben al een
paar keer geoefend bij viswater de
Mezenbroek in Heerlen.

Het eten van groenten, die
besmet zijn met de EHEC-bacterie kan
dodelijk zijn voor mens en dier.
De EHEC-bacterie is een variant van de bekende E.coli-bacterie,
Deze komt normaal in de darmen
bij mensen en warmbloedige dieren
voor en maakt in de darmen een
giftige stof aan. De afkorting EHEC
staat voor Enterohaemorrhagic
Escherichia coli. De bacterie kan een
dikkedarmontsteking veroorzaken
waarbij bloedingen kunnen ontstaan.
Mensen die met de bacterie besmet
raken kunnen naast darmbloedingen
ook last krijgen van diarree, braken,
misselijkheid, koorts, buikkrampen
en nierklachten. In Duitsland zijn tot
dusver veertien mensen overleden
aan de gevolgen van besmetting met
de EHEC-bacterie. In Europa zijn meer
dan duizend mensen geïnfecteerd
met bacterie en er wordt koortsachtig
gezocht naar de bron van alle ellende.
De besmette komkommers in
Duitsland waren afkomstig van een
Nederlandse teler uit het Spaanse
Malaga. Dat de besmetting plaatsvond bij het bedrijf in Spanje is

TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl

HEERLIJKE VERSE ASPERGES! bij VERHAEG
ASPERGES Kranestraat 38 Horst
Tel: 077 398 65 90 MA t/m VR: 10.00 12.00 en van 13.00 - 17.00 u ZA: 9.00
- 17.00 u, ZO: 11.00 - 12.00 u
twitter.com/verhaegasperges

Te Koop Pioenrozen €2,- per bos.
Fam Klomp, Nieuwepeeldijk 35, America
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
Tel: 077 464 13 80
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kanVoor groenteplanten o.a. komkommer,
tinemeublair, ordnerkasten, garderobe
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
aspergeplanten, fruitbomen en klein
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
Schilder en Stucwerk
Fiets- en bromfietsreparatie
Gevelcoating H. vd Pasch
Hiem Janssen, Tienrayseweg 4 Horst,
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
tel. 077 398 61 38.
Ook alle merken scooters.
Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
Timmerman nodig?
voor al uw taxaties woning en bedrijven Timmerman biedt zich aan voor al uw
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl voorkomende timmerwerkzaamheden
Hegelsom, tel. 398 15 46.
T. 06 22 08 55 24

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
Leunen-Venray
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl
M 06 - 51 13 53 64

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

weliswaar nog niet aangetoond,
maar de economische schade is zeer
groot. De export van komkommers
ligt helemaal plat en de afzet van de
Nederlandse telers is enorm teruggelopen. Veiling ZON gaat nu bij alle
aangesloten telers monsters nemen
van de groenten die worden aangeleverd bij de veiling.
Nederlandse groentetelers houden hun hart vast voor de
gevolgen van de bacterie-uitbraak.
In Duitsland wordt geadviseerd
geen salade-groentes meer te eten
Dit heeft grote gevolgen voor de
Nederlandse export van groenten.
Vooral de telers van komkommers,
ijsbergsla en tomaten zijn getroffen
door een inzakkende markt.
In een reactie vertelt een komkommerteler uit Horst aan de Maas
dat de Nederlandse komkommers
gewoon te eten zijn. De winkeliers in
de regio markeren de groenten van
eigen bodem als ‘Nederlands’
Feit blijft dat de afzet van
komkommers inmiddels volledig is
ingezakt. Voor de afzet van tomaten
wordt eveneens het ergste gevreesd.

Te koop gevraagd perceel landbouwgrond min. 1 ha, voor direct of op
termijn. 06 53 10 43 85
Te huur: bedrijfs/atelier of opslagruimte aan een zichtlocatie tussen
Horst en sevenum. 60 m2 per ruimte.
info: 077 398 75 76 of 06 16 81 53 11
Enthousiaste, ondernemende mensen
gezocht die willen leren werken als
welzijnscoach. Werken vanuit huis,
eigen uren indelen. Ondersteunende
training en begeleiding.
www.welzijnspraktijksevenum.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
AANBIEDING!!!
Div. vaste planten 50% korting
o.a. geranium, echinacea, hosta enz.
Meer info zie; www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (130 srt.) ook grote potten,
heesters, grassen, bodembedekkers.
HORTENSIAWEEKEND 11 en 12 juni !!!!
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08/ 077 465 32 83
Te koop verse rabarber en kersen.
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

Oppasmoeder gezocht
Gezin in Horst met 3 kinderen van
9, 8 en 7 jaar zoekt oppas/hulp in huis
voor 2 middagen. Bel voor meer info
06-50665719.
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Eerste dag keukenafvalproef
succesvol verlopen
De eerste dag van de keukenafvalproef in Meterik en wijk ’t Luttel in Sevenum zit er op. Niet alleen voor de
gemeente Horst aan de Maas, maar vooral ook voor de ophalers Artur Poels en Ben Salah was het een spannende
dag. Ze hebben zojuist de kom van Meterik achter de rug als we hen treffen in Sevenum. Ze zijn juist aan de eerste
straten van ‘t Luttel begonnen en komen al aardig in het ritme.

Niet in combinatie met acties

Kerkstraat 20a , Horst

wel mooi om te zien dat mensen ons
voorbij zien komen en dan nog gauw
even de bak aanreiken. Het is duidelijk
allemaal nog wennen”.
Voor de gemeente Horst aan de
Maas is een succesvol verloop van deze
proef erg belangrijk. Uit de eerste dag

blijkt dat de vooruitzichten positief zijn,
al moet het een en ander nog worden
bijgeschaafd.
Artur en Ben hebben er in ieder
geval zichtbaar veel zin in op deze
zonnige maandagmorgen; hun inzet is
100%..

College Horst aan de Maas
presenteert jaarrekening
Het college van Horst aan de Maas legt de eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente binnenkort ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het jaar 2010 was een bewogen jaar.
Na een intensieve voorbereiding
was op 1 januari van 2010 de herindeling een feit. Het gehele jaar heeft
daardoor in het teken gestaan van de

.00 tot 17.00 uur

gevolgen van de herindeling.
Bovendien was er als gevolg van
de economische crisis geen sprake van
een gemakkelijke start. In de eerste

Bestuurswisseling
KBO Horst
Bestuursleden Frans Coenders en Haij Kuijpers van de KBO in Horst
hebben op de jaarvergadering van 24 mei afscheid genomen als
bestuurslid. Beide heren hebben twaalf jaar deel uitgemaakt van het
bestuur. De KBO afdeling Horst is Frans en Haij zeer dankbaar voor hun
vele verdiensten en dat was reden genoeg om ze te onderscheiden
met de zilveren erespeld van de Unie KBO. Tijdens de jaarvergadering
werden Jan Versleijen, Lei Wijnhoven en de kersverse voorzitter Frans
Herraets als nieuwe leden van het bestuur geïnstalleerd.

begroting zijn dan ook forse bezuinigingen aangekondigd.
Er is in dat eerste jaar veel bereikt.
De splitsing Meerlo-Wanssum is succesvol afgerond. Voorts zijn diverse grote
projecten afgerond, zoals de renovatie
van de Wingerd en de brede school in
Meerlo. Bovendien zijn projecten als de
centrumplannen van Grubbenvorst en
van Horst, de herbestemming van het
gemeentehuis van Sevenum, het sportpark Kerkebos in Swolgen, de revitalisering van de wijk In de Riet en BMV
Kronenberg in uitvoering genomen.
Er is voortgang geboekt bij de
ontwikkeling van de ambtelijke organisatie, de huisvesting, de harmonisatie
van regelgeving en de digitalisering.
Zo worden de inkoopfacturen voortaan
digitaal verwerkt.
Veel aandacht ging uit naar een
verdere verbetering van de dienstverlening. Uit het in december 2010 gehouden klanttevredenheidsonderzoek
blijkt dat de burgers en bedrijven in
Horst aan de Maas tevreden zijn over
de dienstverlening door de gemeente:
de gemiddelde klanttevredenheid
bedraagt een 7,5.
De technische behandeling van
de jaarrekening door de gemeenteraad vond plaats op dinsdag 31 mei.
De programmarekening 2010 wordt
op 14 juni 2011 in de gemeenteraad
behandeld.

-AKTIE
ALLE MODELLEN SLIPS
B I damesJ AA
NKOOP VAN:
of

3

herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel.
Actie t/m 30 juni 2011

Ben en Artur zijn in het kader van
een reïntegratie-traject geselecteerd
om aan de keukenafvalproef letterlijk
handen en voeten te geven. In een
pick-up truck rijden ze door de straten
van Meterik en ’t Luttel in Sevenum en
halen daar huis aan huis het keukenafval op.
Een blik in de laadbak van de
pick-up toont aan dat de bewoners van
Meterik prima gehoor hebben gegeven
aan de oproep van de gemeente Horst
aan de Maas om deel te nemen aan de
proef. En een rit door de straten van
’t Luttel laat zien dat ook hier het enthousiasme voor de proef groot is.
Dat de bewoners moeten wennen
aan de proef, blijkt uit het feit dat menigeen het afval in zakjes aan de straat
zet. “Het is prettiger als de mensen
het groene bakje aan de straat zouden
zetten. Nu is de kans groot dat kraaien
ze open pikken”, zegt Artur. Ben sluit
hierop aan: “De bakjes en zakjes staan
soms tussen de auto’s of de struiken in
de voortuin. Dat is voor ons wel even
zoeken”.
Artur: “En als de mensen de bakjes
gebruiken, kunnen we ook zien dat
we ze geleegd hebben; dan laten we
het deksel openstaan. ’t Is overigens

n 11
Hemelvaartsdag open va

Lekker eten en drinken in
een warme en huiselijke sfeer
Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl
Sevenum Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

AL 30 JAAR!

GROEPSLESSEN
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Exclusieve rozenplanten gestolen

Dieven slaan toe bij rosarium Lottum
Bij het rosarium van de familie Muijsers in Lottum zijn meer dan duizend rozenstruiken van een containerveld
gestolen. Het gaat om exclusieve rozenrassen in pot. Ook werden zo’n honderdvijftig stamrozen ontvreemd. De
diefstal vond vorige week plaats in de nacht van maandag op dinsdag. De waarde van de gestolen rozenplanten
bedraagt duizenden euro’s. De familie Muijsers heeft duizend euro tipgeld uitgeloofd inzake de diefstal. Tips
kunnen worden doorgegeven aan de familie Muijsers, telefoon 077 463 27 51 of aan de politie te Horst.
Er was al een nieuw hekwerk
besteld om het rosarium van Laura en
broer Giel Muijsers af te schermen. Dat
hebben de dieven echter niet afgewacht. Ze trokken de rozenstruikjes uit
de potten en stopten deze vervolgens
in grote plastic draagtassen. Zo konden
ze meer rozenstruikjes meenemen. De
potten werden leeg op het containerveld achtergelaten. “Waarschijnlijk
stond de auto van de dieven geparkeerd tussen twee schuren van
een leegstaande boerderij naast het
rosarium aan de Broekhuizerweg. Eén
draagtas met rozenstruiken werd bij de
nachtelijke roof achtergelaten en dient
als bewijsmateriaal voor de politie.

ze nog te verplanten zijn. Iemand die
geen verstand heeft van rozen zou
eerder geneigd zijn om bloeiende
rozenstruikjes mee te nemen”, valt
vader Muijsers zijn dochter bij. Het
is voor de eerste keer dat er zoveel
rozenplanten tegelijk zijn gestolen bij
het rosarium. “Je mist wel eens een
paar planten, maar dat is te overzien.
De brutaliteit waarmee de dieven te
werk zijn gegaan zegt alles. Het terrein
waar de rozen stonden is altijd verlicht
en ligt aan de doorgaande weg van
Lottum naar Broekhuizen. Ons rest niet
veel anders dan het terrein helemaal af
te bakenen en er alarm op te zetten”,
meent Laura.

Boodschappentassen Diefstal altijd melden
vol rozen
bij politie
“Het zijn welhaast zeker rozenkenners geweest want ze hebben de
meest exclusieve rozenrassen meegenomen”, aldus Laura. “De rozenstruikjes
stonden nog niet in bloei waardoor

Diefstal van planten komt regelmatig voor in en rond Lottum. Na
een rondje bellen met enkele kwekers wordt duidelijk dat vooral niet
omheinde containervelden doelwit zijn

van de boeven. Vorig jaar nog werden
zesduizend pas uitgeplante kleine
conifeertjes ter grootte van twintig
centimeter gestolen van een veld van
de familie Opbroek.

Niet alleen planten
worden gestolen
Maar niet alleen planten zijn het
doelwit van de boeven. Ook sproeikoppen (flippers) van regeninstallaties worden geregeld gestolen, soms twee keer
in één week. Bij een kweker werd een
tractor ontvreemd die in het open veld
de regenpompinstallatie aandreef. Bij
tuincentrum Keltjens werden onlangs
door dieven enkele honderden euro’s
uit de kassa ontvreemd. Bij tuincentrum
de Panneschop van de familie Seuren
bleef het bij een poging tot diefstal.
De oplettendheid van de eigenaresse voorkwam erger. “Maar ook hier
worden regelmatig zeldzame planten
of struikjes in potten gestolen. Ik kan
niet anders dan elke avond opnieuw,

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Laura Muijsers weet het zeker:
de dieven zijn rozenkenners
de meest waardevolle planten achter
slot en grendel te zetten”, laat Toos
Seuren weten. Een woordvoerder van
de politie van basiseenheid Horst zegt
de inbraken en pogingen daartoe serieus te nemen. “We kunnen en mogen
‘proletarisch winkelen’ niet toestaan.

Mensen denken weleens dat bellen met
de politie geen zin heeft maar dat is
niet zo. Daardoor speelt men dieven in
de kaart. We kunnen niet alles oplossen
maar zonder een melding van diefstal
kunnen we niks”, laat de woordvoerder
weten.

Ziet uw kind wel goed?
onderzoeken
Laat de ogen
gratis ijsje!
n
e
e
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S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

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

Vervul uw woonwens!

Kom naar het Woonevent op 9 juni!

Op 9 juni organiseert Rabobank Maashorst een
Woonevent, voor iedereen die een woonwens heeft.
Wonen Limburg is één van de deelnemers aan dit
Woonevent.
U krijgt de laatste informatie over uitbreidingsgebied
‘de Afhang’ in Horst, ‘het Centrumplan’ in Sevenum
en andere nieuwbouwprojecten. Het Woonevent vindt
plaats bij de Rabobank, Spoorweg 2 in Hegelsom en
begint om 18.30 uur. Loop vrijblijvend eens binnen!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

www.wonenlimburg.nl

T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl

Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.
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Uniek bouwproject in
Hegelsom van start
Met een korte ruk aan het koord viel het doek van het bord met daarop de tekst: ‘Nieuwbouw 13 starterswoningen Kamplaan te Hegelsom’. De start van het bouwproject in Hegelsom werd hiermee afgelopen vrijdag
27 mei officieel ingeluid. Bijzonder aspect: alle toekomstige bewoners waren bij deze onthulling aanwezig. Het is
dan ook niet zomaar een bouwproject. De woningen aan de Kamplaan en de nieuw te realiseren Veldlaan in
Hegelsom worden grotendeels in eigen beheer gebouwd.
Reeds in 2009 bestonden er plannen om woningbouw aan de Kamplaan
te realiseren. Het was er de dorpsraad
van Hegelsom veel aan gelegen dat
vooral jongeren in het dorp bleven
wonen. Een oplossing hiervoor was
het bouwen in eigen beheer. Door de
kostenbesparing groeide de mogelijkheid voor de bouw van aantrekkelijke
starterswoningen ‘met een beetje
meer’.
In korte tijd diende zich een groep
van dertien geïnteresseerden voor
de woningen aan. Allemaal jongeren
afkomstig uit Hegelsom. De plannen
werden steeds concreter en Stichting
’Kopersvereniging Kamplaan’ werd
opgericht. Ook de gemeente raakte
enthousiast en stak een helpende hand
uit, met name door het beschikbaar
stellen van grond en het opstellen van
een ontwerpplan
Hoewel de bal toen pas echt begon
te rollen, waren er toch de nodige hobbels te overwinnen vóórdat de eerste
steen gelegd kon worden.
Er werd een subsidieaanvraag
ingediend bij de provincie om tegemoet te komen in de kosten van de
voorbereiding. Met behulp van een
architectenbureau werden de wensen
van de toekomstige bewoners in kaart
gebracht. Bouwbedrijf Haegens uit
Horst werd ingeschakeld om de bouw
mede van de grond te krijgen.
Opvallend bij de hele gang van zaken is dat er geen projectontwikkelaar
bij betrokken is geweest. Dit scheelde
aanzienlijk in de kosten. Al met al liep
het allemaal op rolletjes…. Of….?
Zoals bij ieder project of plan stuitte
men op de nodige onvoorziene hobbels. Voordat men daadwerkelijk kon
beginnen met de bouw was er al veel

water door de Maas gestroomd.
Vooral in december 2010 was het
spannend. Na perikelen rondom het bestemmingsplan die de aanvang van de
bouw drie maanden vertraagden was
het nu vooral de financiële afwikkeling
die spanning op de boog zette. Dankzij
de inspanningen van de stichting en de

NU DIVERSE ZOMERKOOPJES!

KIJK OOK EENS OP ONZE
SCHOENENAFDELING
VOOR DAMES EN HEREN
NU 10% KASSAKORTING
OP DE MERKEN ECCO EN RIEKER
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

hulp van banken is alles toch nog op
tijd opgelost en afgewikkeld. Met als
voorlopige resultaat een korte ruk aan
een touwtje, door wethouder Ger van
Rensch.
De oplevering van de eerste woningen wordt voor het eind van het jaar
verwacht.
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Gemeentepagina
Horst aan de Maas
blijft in HALLO
De gemeentepagina van Horst aan de Maas blijft in HALLO. Per 1 juli
gaat het contract voor de duur van drie jaar in. Kempen Nieuwsmedia is
uitgever van het blad. De gemeente Horst aan de Maas heeft bewust
gekozen voor HALLO.
“Als gemeente willen we graag
het gemeenschapsdenken versterken.
Om dat te bereiken zijn er kwaliteitseisen gesteld. HALLO Horst aan de Maas
is daarbij als beste uit de bus gekomen. Daarnaast boekt de gemeente
een forse besparing op de kosten
van de gemeentepagina doordat de
officiële bekendmakingen voortaan
via de gemeentelijke website worden
gepubliceerd. Wel wordt er in de
gemeentepagina een publieksvriendelijke samenvatting geplaatst”, aldus
een woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas.
De uitgever van HALLO Eric van
Kempen is zichtbaar in zijn nopjes
met het nieuws. “De plaatsing van de
gemeentepagina in HALLO biedt de gemeente Horst aan de Maas wekelijks
de mogelijkheid om de bewoners van
alle kernen te bereiken met nieuws
en informatie. Dit sluit uitstekend aan
bij het beleid dat de gemeente heeft
uitgestippeld rondom gemeenschapsdenken“, aldus Van Kempen.
Het gemeenschapsdenken is voor
de gemeente Horst aan de Maas een
belangrijk gedachtengoed. In 2010
is het gemeenschapsdenken gepresenteerd als strategie voor de nieuwe
gemeente. Met de slogan: ‘Sterk in
gemeenschapsdenken’ onderschrijft
de gemeente dat woorden als ‘samen’, ‘verbinden’ en ‘één gezicht’
een wezenlijk deel uitmaken van dit
beleid. De zestien kernen van Horst
aan de Maas moeten samen sterk
staan en toch ieder hun eigen karakter
behouden.
De denk- en handelwijze van het

huis-aan-huisblad HALLO sluit hier
uitstekend op aan en dat is voor de
gemeente van groot belang geweest
bij de toewijzing van de gemeentepagina.
HALLO brengt uitsluitend nieuws
uit de verschillende kernen van de
gemeente en stelt alles in het werk
om zoveel mogelijk bewoners te bereiken met nieuws, achtergronden en
belangrijke informatie. Uit onderzoek
is gebleken dat het nieuwsblad door
veel mensen wordt gelezen. Naast de
papieren versie van HALLO brengt men
het nieuws op de eigen webpagina
(www.hallohorstaandemaas.nl).
“Ook in de combinatie van de verschillende media vinden wij elkaar”,
zegt Eric van Kempen, “De gemeente
heeft onlangs een ’elektronisch gemeenteblad’ gelanceerd. Dit bespaart
de gemeente kosten en wij denken
hier graag in mee.” Het elektronisch
gemeenteblad is via de gemeentelijke
website te raadplegen en ligt bovendien ter inzage in het gemeentehuis
en de bibliotheek.
Het bevat onder meer informatie over
vergunningen en regelgeving. Op de
gemeentepagina in HALLO staat elke
week een korte samenvatting van de
bekendmakingen per dorpskern. De
uitgebreide versies zijn vervolgens te
vinden op het elektronisch gemeenteblad. Kempen Nieuwsmedia biedt
deze ruimte in het belang van haar
lezers gratis aan.
Kempen Nieuwsmedia zal in de
nabije toekomst haar activiteiten op
het gebied van (digitale) nieuwsverspreiding verder uitbreiden.
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Winnaars ontwerpwedstrijd
Koninklijke Harmonie
Floriade Schooltuin bekend
Lottum viert
160-jarig jubileum

Het is op 1 juni 160 jaar geleden dat de Koninklijke Harmonie Lottum
werd opgericht. Voor de muziekvereniging een reden voor een feestje
met een passende traktatie. Want wie jarig is trakteert. Vandaar dat
de Koninklijke Harmonie heeft besloten een muzikale serenade weg te
geven.
Mensen die een serenade verdienen kunnen voor deze muzikale
traktatie in aanmerking komen.
Iedereen die iemand kent die jarig is,
een jubileum viert, andere mensen
helpt, een andere geweldige prestatie heeft geleverd of gewoon als
persoon uitzonderlijk is kan hem of
haar opgeven voor deze muzikale serenade. Geef bij opgave aan waarom
diegene deze traktatie zou moeten
krijgen en wat hem of haar zo speciaal maakt. Uit alle inzendingen wordt
één winnaar gekozen. Opgeven kan
via e-mail: loes@heinemans.net
Uiteraard wordt het 160-jarig bestaan ook gevierd met een jubileumweekend. Dit zal plaatsvinden op 23,
24 en 25 september. Op vrijdagavond
is er de talentenshow ‘Horst aan de
Maas haet talent’ waarin iedereen
uit Horst aan de Maas zijn talenten kan laten zien. De deelnemers

worden daarbij beoordeeld door een
jury die is samengesteld uit bekende
inwoners van Horst aan de Maas.
Uiteindelijk zal in een zinderende
finale ‘Het Talent van Horst aan de
Maas’ gekozen worden.
Op zaterdagavond vindt er een
Promsconcert plaats met vele bekende nummers en een programma
met zang en dans. De zondag staat
in het teken van een muzikaal matinee waarbij men kan genieten van
een gezellig middag met muzikale
omlijsting van verschillende muziekgezelschappen uit de regio.
Voor meer informatie over de
activiteiten in het kader van het
jubileum van Koninklijke Harmonie
Lottum kijk op twitter.com/
KonHarmLottum of neem contact
op met Inge de Leeuw, telefoon
06 46 17 56 72 of ingedeleeuw80@
hotmail.com

De vijf winnende schoolklassen van de Floriade Kids Schoolbattle 2011 zijn afgelopen zondag tijdens Festa Natura
in Venlo bekend gemaakt. De Floriade riep begin dit jaar basisschoolklassen uit heel Nederland en het Duitse
Nordrhein Westfahlen op om een ontwerp te maken voor de ultieme schooltuin. De hoofdprijs: een eigen tuin op het
Floriadeterrein en toegangskaarten voor Floriade 2012.

Floriade Kids is het educatieve
programma van de Floriade, speciaal
voor kinderen van groep 5 tot en met
8 van de basisschool. Het omvat onder
andere een meerjarig lesprogramma,
een eigen website én een jaarlijkse
schoolbattle.

Het Floriadeterrein kent vijf verschillende thema’s, voor kinderen vertaald
in de vijf werelden van de tuinbouw.
Voor de School Battle 2011 konden
schoolklassen van groep 5 tot en met
8 voor elke wereld een tuinontwerp
inzenden.

Het Citaverde College Limburg
en Ithaka Science Center uit Tegelen
hebben ter begeleiding een lesbrief
ontwikkeld. De afgelopen weken
konden kinderen stemmen op www.
floriadekids.nl, waar alle ingezonden
ontwerpen te zien waren.
Een professionele jury heeft vervolgens uit de genomineerde ontwerpen
de winnaars gekozen. Basisschool
Kameleon uit Grubbenvorst won met
een ontwerp voor ‘de Wereld van
Theater & Culturen’ en de School met de
Bijbel uit Venlo tekende voor het beste
ontwerp voor ‘de Wereld van Wonen
en Leven‘. De Hertog Reinoudschool in
Venlo ontwierp de mooiste schooltuin
voor ‘de Wereld van Gezondheid
en Genieten’.In Duitsland viel de
Lambertusschule uit Breyell in de
prijzen voor ‘de Wereld van Toekomst
en Ontdekken’ en tenslotte had
Basisschool de Boomhut uit Arnhem
tenslotte het beste schooltuinontwerp
voor ‘de Wereld van Energie & Handel’.
De winnende ontwerpen van de
schooltuinwedstrijd zullen beurtelings
op het Floriadepark worden gerealiseerd door GOA Groen Zuid Nederland.
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Bergbezinkbassin
onder de Markt in Lottum
Gaat de bouw van een moderne voorziening en de renovatie van de Markt in Lottum wellicht hand in hand? Als
het aan de gemeente Horst aan de Maas ligt gaat na de Paardenmarkt in november de eerste schop in de grond
voor de bouw van een bergbezinkbassin (BBB) onder de Markt in Lottum. Het is de bedoeling dat het bassin vóór de
start van de Floriade in 2012 klaar is.
Nadat een plan voor de bouw van
een BBB op een andere locatie is afgewezen, werd onderzocht wat een alternatieve plek zou kunnen zijn. Dit bleek
tenslotte de Markt in Lottum te zijn.
Bovendien lag er al een aantal
plannen op de plank om de Markt te
renoveren. Deze stuitten echter op problemen in verband met de kosten, die
boven het beoogde budget lagen. Met

de bouw van het BBB kan een deel van
de kosten worden bespaard. Aangezien
de Markt voor de realisatie van het BBB
opengelegd wordt, kan men twee vliegen in één klap slaan. Bijvoorbeeld door
de kosten van herbestrating te delen.
De dorpsraad is blij met deze
nieuwe ontwikkeling. “De nieuwe
situatie biedt weer perspectief voor
de renovatie van de Markt”, zegt een

Vrije markt America
Muziekvereniging St. Caecilia America organiseert op zondag 5 juni
aanstaande een vrije markt en kindermarkt in het centrum van America.
Er is wederom een gevarieerd aanbod aan spulletjes te koop op het
kerkplein en in de Pastoor Jeukenstraat.

opgetogen Rien van Dijk van de dorpsraad in Lottum, “Nu kunnen we wellicht
toch onze wensen werkelijkheid laten
worden.”
De werkgroep Markt Lottum gaat
zich nu opnieuw over de plannen
rondom de Markt buigen. Gezien de
tijdsdruk heeft men echter beperkt
de tijd om het een en ander te laten
bezinken.

Vliegactiviteiten
luchtmachtbasis De Peel
Boven luchtmachtbasis De Peel vinden binnenkort vliegactiviteiten plaats in verband met oefeningen van het
Commando Luchtdoelartillerie (CoLua). De vliegbewegingen kunnen plaatsvinden boven een gedeelte van de gemeente Horst aan de Maas en zijn gepland van maandag 6 juni tot en met woensdag 8 juni tussen 08.00 en 17.00 uur.
Om de vaardigheden van de luchtverdedigingseenheden van het CoLua
te onderhouden en te verbeteren
wordt in de praktijk geoefend onder
omstandigheden die een realistisch
scenario omvatten. De inzet van een
vliegtuig dat als oefendoel kan funge-

ren is voor het realiseren van dergelijke
scenario’s noodzakelijk.
Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/
vliegbewegingen of NOS teletekstpagina 766. Voor nadere vragen en
eventuele klachten kan worden gebeld

met bureau communicatie luchtmachtbasis De Peel, telefoonnummer 0493
59 80 45.
Klachten kunnen eveneens worden
ingediend via www.defensie.nl/
actueel/vliegbewegingen of via het
gratis nummer 0800 022 60 33.

Dit jaar wordt de gezellige markt
extra leuk voor de kinderen: Muzieken Verteltheater ‘De Sprookjesboom’
presenteert een poppenspel met
bekende sprookjes. Bovendien kunnen de kinderen plaatsnemen in een
prachtige sprookjeskoets, waarin ze

HET IS PRETTIG WONEN IN HORST a/d MAAS!
AMERICA
ERICAPLEIN 7

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

HORST
WITTENHORSTSTRAAT 19

vrijdag zaterdag
★ Croissants
€ 0,50 per stuk
★ Muffins
4+1 GRATIS

GRUBBENVORST
BURG. CREMERSSTRAAT 6

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.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige garage
en keurig aangelegde tuin. 4e slaapkamers!
Kortom: Een woning met mogelijkheden!!
Perceeloppervlakte 225 m2.
Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 199.999,- k.k.

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

VRAAGPRIJS € 215.000,- k.k.

als heuse prins of prinses mogen
plaatsnemen. Hiervan wordt een foto
gemaakt die gratis per e-mail wordt
verstuurd.
De vrije markt en kindermarkt is
van 12.00 tot 17.00 uur en de entree
is gratis.

maandag dinsdag
woensdag
★ Deense luxe
3+1 GRATIS
★ Appelcitroenvlaai
van € 9,95 voor € 8,75

Ruime halfvrijst. woning met ruime aanbouw en
luxe keuken (2008). Ruime garage.
Verd. 4 slaapkamers en badkamer. 2e verd.
Vaste trap. 5e slaapkamer mogelijk.
Perceeloppervlakte 213 m². Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ERAMAASREGIO.NL
MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

OPEN HUIS ZONDAG
26 juni 12.30 -16.00 uur

Ruim halfvrijstaand woonhuis met dubbele garage
en carport. Moderne open keuken.
Vrijwel gehele begane grond in 2004 gerenoveerd.
Instapklaar! Perceeloppervlakte 229 m2.
Inhoud 497 m3.

VRAAGPRIJS € 237.500,- k.k.

HORST
LIBRIJE 48

NIEUW

N
AANBIEDZEINWGEEEK

MEERLO
PESCHWEG 10

NIEUW

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). Ruime luxe leefkeuken
(2003). 4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud 494 m3.

Verrassend ruime en zeer goed afgewerkte
vrijstaande woning. Mogelijkh. tot werk aan huis c.q.
levensloopbestendigheid! Luxe woonkeuken, ruime
L-vormige woonkamer. Perceeloppervlakte 415 m2.
Inhoud: ca 650 m3.

Landelijk geheel vrij gelegen vrijstaande woning op
zeer royale kavel. Vrijstaande dubbele garage.
Geheel omsloten tuin v.v. zwembad volledige
privacy. Perceeloppervlakte 2820 m2.
Inhoud ca. 500 m3.

VRAAGPRIJS € 275.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 315.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 375.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

HORST
LIBRIJE 45

NIEUW

VOOR DE

Gemarineerde speklapjes 100 gram € 0,90
Magere rund poulet
500 gram € 5,95
Bij 4 bbc worst 250 gram pasta salade gratis
Leverworst
100 gram € 0,55
Boterhamworst
100 gram € 0,90
UIT EIGEN KEUKEN

Jachtschotel

100 gram

€ 1,65

Kant en klare gehaktballen
met heerlijke kruiden en champignons 100 gram

€ 1,15

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Lentebollen
Modern appartement gelegen op de 3e etage met
eigen parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen
maar liefst 64 m². Gezamenlijke binnentuin.
Lift aanwezig. Woonoppervlakte 120 m².
Inhoud 385³.

KOOPSOM € 275.000,- v.o.n.

Zeer ruim hoekappartement op de 2e etage met
eigen parkeerplaats. Woonkamer met prachtig
lichtinval. Badkamer en keuken kunnen nog naar
eigen wens ingericht worden.
Woonoppervlakte 120 m². Inhoud 445 m³.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

KOOPSOM € 280.000,- v.o.n.

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Maak kennis met de wereld
van transport en logistiek
Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

‘Stap in de Cabine’
bij Bianca van
den Berg BV
Op vrijdag 3 juni zet Bianca van den Berg BV in Lottum de cabinedeuren open voor publiek. Tijdens de landelijke actie ’Stap in de Cabine’ kan
iedereen die dat wil zelf in de cabine van een vrachtauto plaatsnemen en
meerijden.

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen
NIEUW
Spannende Tandempuzzeltocht € 13.00 p.p.
inclusiefReserveren
lunch
€gewenst.
21.95 p.p.
Verhuur van SoleX en huifkartochten.

Tevens uw lokatie voor bruiloften
en partijen.
Reserveren
gewenst.
Frank en Marianne van Lamoen, Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen
Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596 www.deplaggenhut.nl

0493-529596
www.deplaggenhut.nl

1 september openen wij de deuren van onze nieuwe, modern
ingerichte tandheelkundige verwijspraktijk (onderdeel van de
Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Nijmegen) aan
de Gasthuisstraat 89 te Horst.
Wij zijn op zoek naar een:

•
•
•
•
•

Tandartsassistent(e)
Preventie assistent(e) (plus)
Mondhygiënist(e)
Office medewerk(st)er
Interieurverzorg(st)er

In onze praktijk staan kwaliteit, hygiëne, een persoonlijke
benadering naar onze patiënten en een prettige werksfeer
hoog in het vaandel.
Ben je patiëntgericht, flexibel, collegiaal, enthousiast en
minimaal 2 dagen per week beschikbaar?
Richt dan je sollicitatiebrief met CV per post aan:
Mw. A. Bakker, St. Annastraat 255, 6525 GR Nijmegen
of solliciteer per mail: info@pvpin.nl
Meer informatie? Tel. 024-3602401 / www.pvpin.nl

Zonder transport staat alles stil.
Het is dus ook niet vreemd dat je
vrachtauto’s overal tegenkomt. Veel
mensen zijn dan ook nieuwsgierig
naar het werk van de chauffeur. De
onbekendheid met het werk van
chauffeurs kan soms leiden tot onbegrip bij medeweggebruikers. Tijdens
‘Stap in de Cabine’ wil Bianca van
den Berg BV graag het enthousiasme
voor het wegvervoer met het publiek
delen.
Op de actiedag mogen deelnemers niet alleen rondkijken in
de cabine, maar rijden ze ook een
dagdeel mee met de vrachtautochauffeur. Tijdens de rit maakt de passagier

kennis met alle aspecten van het werk
in de transportsector. Het gereed maken en controleren van een vrachtauto
bij vertrek, het laden en lossen, de rit
zelf, verkeersdrukte, files, parkeren,
aflevering en wachttijden, navigeren
en nog veel meer.
’Stap in de Cabine’ staat open
voor iedereen van 16 jaar en ouder.
Aangezien deelnemers een dagdeel
meerijden in een vrachtauto, dienen
ze zelfstandig in en uit te kunnen
stappen en in goede gezondheid
te verkeren. Een vrachtauto biedt
ruimte aan één deelnemer.
Voor meer informatie kijk op
www.zondertransportstaatallesstil.nl

Nieuwbouwplan
hartje Sevenum:
de Heren van Zaerum
Een nieuwbouwplan waarbij de bewoners ‘onder’ de mensen zijn,
terwijl ze toch thuis verblijven. Hun rust vinden, terwijl ze genieten van het
leven om hen heen, zoals van de bedrijvigheid op het Pastoor
Vullinghsplein: vol leuke winkels voor de dagelijkse boodschappen, voor
een compleet nieuwe outfit van top tot teen of voor gezellige hebbedingetjes voor thuis.
CRA Vastgoed uit Eindhoven speelt
in op de ontstane vraag naar woongenot, ondernemerschap en op de maatschappelijke behoefte die in Sevenum
rijst. Samen met de gemeente Horst
aan de Maas en architecten Mulleners
en Mulleners is een integraal plan opgezet om aan deze wensen tegemoet
te komen. Bijvoorbeeld om het Pastoor
Vullinghsplein onuitwisbaar op de kaart
te zetten als woon- en als winkelhart
van Sevenum.
Op de huidige locatie van basisschool de Dobbelsteen wordt een
nieuwbouwplan gerealiseerd onder
de naam ‘De Heren van Zaerum’. Dit
plan bestaat uit acht sfeervolle appartementen, in grootte variërend van
ongeveer 92 m² tot ongeveer 100 m²
en één penthouse van circa 140 m².
Hoogwaardige woningen die van alle
gemakken zijn voorzien, inclusief een
eigen parkeerplaats en een verdiepte

kelder. De verkoopprijzen zijn vanaf
200.000 euro.
De architectuur is klassiek en
tijdloos en in optimale harmonie met
het plein. Duurzame materialen zoals
baksteen en natuursteen zullen de
woningen karakteriseren. Dit is met het
oog op de toekomst.
Alle woningen zijn ruim opgezet
en gelijkvloers. Persoonlijke woonwensen zijn welkom. Aan alles is gedacht.
De architect legt momenteel de laatste
hand aan het definitief ontwerp en
binnen een aantal weken start de
officiële verkoop van de woningen.
Tijdens het Woonevent van Rabobank
Maashorst aan de Spoorweg 2 in
Hegelsom vindt op donderdag 9 juni
om 18.30 uur een eerste presentatie
plaats over hoe het nieuwbouwplan
eruit komt te zien. Daar is voorinschrijving voor deze appartementen ook
mogelijk.

Hof van Meterik
De tuin van de Hof van Meterik aan de Americaanseweg 113 in Meterik is
met Hemelvaart vanaf 13.30 uur extra geopend voor het publiek.
Deze is tevens iedere vrijdagmiddag geopend vanaf 13.30 uur.
De Hof van Meterik is gelegen in
het buitengebied van Meterik en ligt
temidden van de uitgestrekte landerijen en tussen de groente-

en bloemenkwekerijen. De Hof van
Meterik is een sfeervol verbouwde
langgevelboerderij met een grote
tuin van bijna een halve hectare
groot. Meer informatie op
www.hofvanmeterik.nl

Starters
in de regio
Trimsalon DoDogs
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Trimsalon DoDogs
Linda van Ham
Steegstraat 10
Melderslo
06 23 51 72 71
info@dodogs.nl
www.dodogs.nl
Hondentrimsalon
1 november 2010

Activiteiten
Bij Trimsalon DoDogs kan men
terecht voor de complete
trimbehandeling van uw hond.
De vacht van de hond wordt
bekeken waarna de behandeling met de klant wordt
overlegd. Dit kan zijn effileren
(inkorten/uitdunnen), knippen,
plukken, ontwollen of scheren.
Hier hoort natuurlijk ook een
goede wasbeurt bij. Er wordt
hierbij kwaliteitsshampoo
gebruikt die afgestemd is op de
huid en de vacht van de hond.
Tevens worden de oren gereinigd en de nagels geknipt.
Tijdens de ruiperiode kan de
hond geholpen worden door
hem te ontdoen van loszittend
haar. Ook alleen een wasbeurt,
kopje bijknippen of nageltjes
knippen is natuurlijk
mogelijk.
Doelgroep
Trimalon DoDogs behandelt alle
kleine en middelgrote honden.
De hond wordt geknipt volgens
de rasstandaard of naar de
wens van het baasje.
Onderscheidend vermogen
Trimsalon DoDogs is gediplomeerd in het toiletteren van
honden en werkt uitsluitend op
afspraak zodat alle tijd en
aandacht aan de hond gegeven
kan worden. Er wordt voor
gezorgd dat de hond zich
tijdens de behandeling op zijn
gemak voelt. Is de hond wat
gestrest, dan wordt een pauze
ingelast om de hond weer op
zijn gemak te laten voelen,
daardoor kan de behandeling
soms wat langer duren. Tot slot
geeft Trimsalon DoDogs
adviezen over hoe de hond het
beste verzorgd kan worden.
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Ontwikkelingen woonwijk hof te Berkel
In de gemeente Horst aan de Maas wordt de komende jaren volop
gebouwd. Samen met de gemeente is CRA Vastgoed uit Eindhoven diverse
nieuwbouwplannen aan het ontwikkelen en worden bestaande gebieden in
een nieuw jasje gestoken.
In de kern van Horst wordt in
samenwerking met de gemeente en
de Zorggroep een grootschalig plan
ontwikkeld: het gebied rondom woonwijk hof te Berkel wordt aangepakt.
Ter vervanging van verpleeghuis
Elzenhorst wordt er nieuwbouw gerealiseerd en zodra deze klaar is worden
de bewoners overgeplaatst. De ‘oude’
Elzenhorst wordt daarna afgebroken.
Een groot gedeelte van het gebied
wordt ingevuld door marktwoningen:
in de vrije verkoop en in diverse prijscategorieën, zoals vrije kavels, luxere
koopappartementen, patiobungalows,
rijwoningen, vrijstaand geschakeld en
twee-onder-één-kap.
De nieuw te ontwikkelen en te
bouwen woonwijk hof te Berkel in de
gemeente Horst aan de Maas kent een
open en veilig karakter en staat midden in de samenleving. De woonwijk
ligt dichtbij het centrum van Horst.
De verschillende woonvormen zoals
starterswoningen, eengezinswoningen,
appartementen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen
zorgen dat elke leeftijdsgroep er

terecht kan én op eigentijdse wijze kan
(samen)leven en oud worden. Dit om
ervoor te zorgen zolang mogelijk de regie over het eigen leven te behouden.
Ook als bewoners beperkingen
ervaren, kan ondersteuning worden
geboden.
Architecten Mulleners en Mulleners
ontwerpen de woningen op de eerste
vier bouwkavels die in de verkoop
gaan. Deze bouwplannen, oppervlaktes
variërend van circa 375 m² tot 540 m²,
bestaan uit bouwkavels inclusief een
ontwerp van een woning, die naar
eigen wensen nog geheel is aan te
passen.
Het bouwen wordt aan de koper
overgelaten. Prijzen van deze bouwplannen zijn nog nader te bepalen.
Voor meer details over de bouwplannen, de ontwerpen en de verkoop
kunnen geinteresseerden terecht op
het Woonevent van de Rabobank
Maashorst op donderdag 9 juni om
18.30 uur of contact opnemen met CRA
Vastgoed via info@cravastgoed.nl.
Het laatste nieuws over hof te
Berkel, kijk op: www.hofteberkel.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SP: Gemeente Horst aan de Maas bevoordeelt kopers
van kavels in Afhang, fase II
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft onlangs ingestemd met
stimuleringsmaatregelen die een ongelijke behandeling van kopers van
kavels in de hand werkt. Alleen kopers van kavels of woningen in bouwplan de Afhang, fase II kunnen gebruik maken van het woongarantieplan
en zijn dus zeker van verkoop van hun eigen woning. Ook de woonketting,
met bijdragen van bouwondernemingen en de gemeente, wordt alleen
toegepast bij verkoop van kavels in dit bouwplan.
De SP-fractie heeft niet ingestemd
met deze ’stimuleringsregeling’. Frank
Spreeuwenberg: “Het is geen taak

van de gemeente om de woningmarkt
te stimuleren. Dus moeten we ons
daar ook niet direct mee bemoeien. De

gemeente is geen ondernemer. Bij de
bouw van De Smidse hebben we een
uitzondering gemaakt en we zouden
dit “eens maar nooit meer” doen. Dat
‘nooit meer’ is nu blijkbaar alweer
voorbij. Er is een enorme toename aan
vraag naar huurwoningen, maar daar
wordt niet in gestimuleerd. Dat zou de
SP liever zien.”
De wethouder spreekt erg positief
over het vlottrekken van de woning-

markt. Volgens deskundigen landelijk,
maar ook lokaal, blijft de woningmarkt
zeker de komende twee jaar nog erg
vastzitten. Vreemd dat een wethouder
denkt hier met deze stimuleringsregelingen voor een klein stukje in Horst
weer beweging in te krijgen. Daarbij
komt dat het oneerlijk is voor kopers
of verkopers van huizen die niet in de
Afhang willen bouwen. Iemand die in
het nieuwe ontwikkelplan in Meterik

wil gaan bouwen kan geen gebruik
maken van de stimuleringsregelingen.
Er is volgens de SP sprake van ongelijke behandeling. Het plan de Afhang
wordt bevoordeeld ten opzichte van
bouwen in andere kernen. Indirect
wordt het gevoel dat leeft onder inwoners van andere kernen dan Horst
weer opgerakeld: alles naar Horst en
de rest krijgt niks, stront niks.
Frank Spreeuwenberg

CDA positief over voorstel subsidieverlening
In de raadsvergadering van 23 mei is het voorstel tot het vaststellen
van de toetsingskaders subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties
2012-2015 aan de orde geweest. Het voorstel was door het College van
B&W in principe opgesteld binnen de uitgangspunten zoals die vooraf door
de raad waren bepaald. Het college heeft daarnaast voorgesteld om de
subsidiebedragen eenmalig aan te passen aan de prijsontwikkeling sinds
de looptijd van het huidige toetsingskader (2006).
Daarvoor wilde het college
50.000 euro beramen om de subsidies van diezelfde vrijwilligersorganisaties met 7% te verhogen. Het CDA
is van mening dat deze beraming
alleszins acceptabel is en stemde
dan ook, in tegenstelling tot de
overige partijen in de raad, in met dit
voorstel.
Waarom stemde de CDA
daarmee in? Allereerst is in het
CDA-verkiezingsprogramma en in

het coalitieakkoord aangegeven dat
het gemeentelijk beleid erop gericht
moet zijn om vrijwilligersorganisaties,
in dit geval verenigingen, optimaal
te ondersteunen en te faciliteren.
Actieve verenigingen leiden tot sociale
cohesie. Verenigingen zijn voor ons
het fundament en het cement van de
samenleving. Onze gemeente kent een
rijk verenigingsleven waarin heel veel
vrijwilligers actief zijn. Deze verenigingen hebben meer en meer een maat-

schappelijke taak in onze samenleving,
vooral in een wereld die steeds meer
individualiseert.
De subsidies van de vrijwilligersorganisaties waren de afgelopen jaren
niet verhoogd of geïndexeerd. Toch
krijgen ze, net als iedereen, te maken
met prijsverhogingen. In principe
worden de vrijwilligersorganisaties dan
ook, door het NIET verhogen van de
subsidies, gekort. En dat is iets wat wij
niet willen.
De CDA-fractie ziet deze beraming
van 50.000 euro dan ook niet als een
extraatje, zoals de andere partijen
binnen de raad dit benoemden, maar
als een maatschappelijke verplichting
richting de organisaties om hun activiteiten op een goede wijze te kunnen
blijven uitoefenen. Want daar profite-

ren wij uiteindelijk met zijn allen van.
Het CDA wil dan ook NIET bezuinigen
op vrijwilligersorganisaties. Daarom
wilde het CDA deze 50.000 euro nu
beschikbaar stellen. Zo geef je blijk van
waardering en duidelijkheid naar ALLE
subsidieontvangers.
Bovendien wilden de overige
partijen een aantal subsidieontvangers
buiten het kader houden om deze te
heroverwegen. Hierbij werden onder
andere de vrouwenverenigingen, ouderenverenigingen en de kerkgenootschappen genoemd. Het CDA achtte
deze opsomming willekeurig, omdat
er geen argumenten werden genoemd
waarom juist deze categorieën werden
aangewezen.
Kortom: het CDA staat nog steeds
achter haar standpunt om de subsidies

voor de vrijwilligersorganisaties met
7% te verhogen. Als gevolg van het
feit dat de overige partijen het hier
niet mee eens waren, is het voorstel
door een amendement van Essentie
en PvdA/PK gewijzigd en vindt toch
een heroverweging plaats. Hierdoor
blijft er voor verenigingen veel onduidelijkheid bestaan. Het is nu niet zeker of de 50.000 euro extra beschikbaar komt en bovendien zijn er een
aantal verenigingen die niet zeker
meer zijn van subsidie. Verenigingen
dienen met respect behandeld te
worden, duidelijk zijn is hier onderdeel van. Dat we verenigingen nu in
onzekerheid brengen, vindt het CDA
meer dan jammer.
Annemie Craenmehr
Raadslid CDA
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35% korting* op jacks en
aanbiedingen met kortingen
tot wel 70%*

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl

Zóóóóóóveel
te doen!
Eén, twee
drie juli 2011...

cambri
nuskun
stende
buren!
www.cambrinuskunstendeburen.nl

Beleef het festival Cambrinus, Kunst & de Buren
1,2 en 3 juli op de Venrayseweg in Horst!

* tenzij anders aangegeven

Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05
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Poolse arbeidskrachten:
Nederland-Duitsland 1-0
‘Slag om Pool gestart’ kopte de zaterdageditie van 21 mei van de Limburger . Men verwacht een grote uittocht van Polen naar Duitsland. Dit land
heeft onlangs de grenzen opengesteld in verband met een te verwachten tekort aan arbeidskrachten. Paniek bij de uitzendorganisaties en werkgevers in
Noord-Limburg, die duizenden Polen in dienst hebben. Hoe groot de ‘brand’ werkelijk is vertelde Krystyna Gorska aan HALLO.
“Er klinken nog geen alarmbellen“, zegt Krystyna. “ik merk er althans
weinig van.” Krystyna is voor veel
Polen de vraagbaak als het gaat om
wonen, werken en het dagelijks leven
in onze regio. “Mensen komen naar
onze servicewinkel in Meterik met
zeer uiteenlopende vragen, ik ben hun
vertrouwenspersoon”.
Krystyna heeft nog geen signalen
ontvangen dat de Polen massaal naar

Duitsland zullen trekken. “Het is niet
zo eenvoudig als wordt geschetst.
Duitsland spreidt inderdaad haar vleugels, maar dat betekent niet dat iedere
Pool zondermeer aan de slag kan. Veel
Polen kiezen voorlopig het zekere voor
het onzekere. Ik krijg de indruk dat ze
zich steeds meer voor langere tijd hier
in Nederland willen vestigen. Het is
inderdaad eenvoudiger om in Duitsland
een woning te vinden. En het leven is

er op sommige vlakken goedkoper. De
meeste arbeidskrachten in Duitsland
worden echter gevraagd in de bouwsector. In Noord-Limburg werken de
Polen vooral in de agrarische sector.
Bovendien moet je in Duitsland duits
kunnen spreken. Als een buitenlander
zich meldt bij de burgerlijke stand om
zich in te schrijven en hij of zij spreekt
geen duits, dan mag je weer vertrekken”, aldus Krystyna.

Het lijkt er op dat de werkgevers
in de streek zich nog geen zorgen
hoeven te maken. De laatste tijd
komen steeds meer mensen uit het
voormalig Oostblok –zoals Russen en
Slowaken- hier naar toe voor werk in
onze regio. “Voorlopig melden zich nog
regelmatig nieuwe Polen bij mij om te
bemiddelen naar werk of een woning.
Ik maak me dus nog geen zorgen”,
sluit Krystyna af.

VERSLEIJEN OIRLO
Bestrijding
van o.a.
wespenplagen

Parkmachines
en onderhoud

Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

www.ikzoekeencontainer.nl

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

tel. (077) 320 97 00

Bespreking Poll week 20

De campagne voor Sevenum: ‘leukste dorp van Limburg’
verdient brede ondersteuning
Iets meer dan de helft van de stemmers was het eens met de stelling dat
de campagne voor Sevenum: ‘leukste dorp van Limburg’ brede ondersteuning
verdient. Voor initiatiefnemer Ben Dorssers, die in zijn eentje de campagne
voert is dit een aardige score. Als op 7 juni de drie finalisten bekend worden
gemaakt zal blijken of Sevenum een plek in de finale heeft verdiend. Aan de

inspanningen van Ben zal het niet liggen. Om zijn dorp te promoten publiceerde
hij verschillende artikelen in lokale media, ontwierp een speciale poster en
maakte video’s voor de website www.hetleukstedorpvanlimburg.nl Het is nog
steeds mogelijk om te stemmen, dus bij deze nogmaals de oproep van Ben om
allemaal op Sevenum te stemmen.

We kunnen de komkommers uit eigen regio
gewoon blijven eten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Volgens de berichten in de media heerst in Nederland grote onrust over de
besmetting van komkommers met de EHEC-bacterie. Deze bacterie kan dodelijk
zijn voor mensen. In Duitsland zijn inmiddels veertien mensen overleden en liggen tientallen mensen doodziek in het ziekenhuis.
Ook in Nederland zijn mensen besmet geraakt na het eten van komkommers
in het buitenland. De telers in Horst aan de Maas zijn verontrust; de verkoop
is totaal ingestort en ze worden overstelpt met vragen van afnemers. Alleen

komkommers uit Duitsland lijken geïnfecteerd te zijn. Toch worden nu ook in
Nederland komkommers steekproefsgewijs geïnspecteerd op de aanwezigheid
van de EHEC-bacterie. Vooral bij de consument zorgen de berichten voor de nodige
beroering. Winkeliers in Horst aan de Maas markeren komkommers doorgaans
zichtbaar als ‘Nederlands’. Deze ’bacterie-vrije’ komkommers uit eigen regio kunnen we gewoon blijven eten.
Wat vindt u?

Cactus
Column

Kleur

Het is bekend dat een deel van
de Nederlandse kiezers D66
maar een kleurloze partij vindt.
Zonder charisma en alleen
drijvend op de enorme woordenschat van Alexander Pechthold.
Daarom is het zo opvallend dat
de onbekendheid met kleur van
D66 juist door één van de Eerste
Kamer bobo´s werd bevestigd.
In plaats van een rood potlood
gebruikte hij namelijk bij de
stemming voor leden van de
Eerste Kamer een blauw
schrijfinstrument. Hoewel
natuurlijk van kleurenblindheid
sprake kon zijn geweest was de
paniek bij de club zeer groot,
omdat de verwachtte vijfde zetel
niet werd gehaald. Het stembiljet werd door de Kiesraad
ongeldig verklaard. Zo zie je
maar dat het landsbelang af kan
hangen van een kleurtje. Deze
Kiesraad zou natuurlijk in de
toekomst alle stemkleuren vrij
kunnen geven zoals geel voor
CDA , rood voor PvdA, blauw
voor VVD en hemelsblauw voor
de SGP stemmers. Maar dan krijg
je toch weer de vraag wat
moeten de D66 afgevaardigden
doen. Kleurloze potloden zijn er
immers niet.
Bepaald niet kleurloos was
daarentegen de viering van het
vijftig jarig jubileum van de KBO,
Horst en omgeving. De feestmiddag in de bomvolle Mèrthal
op dinsdag 17 mei was iets waar
de organisatoren zeer trots op
kunnen terugkijken. Dan blijkt
opnieuw waar een sterk
verenigingsverband toe in staat
is. De tientallen vrijwilligers en
de bijeengebrachte sponsors
zorgden ervoor dat de leden de
middag van hun leven hadden
waarbij het Seniorenorkest
speelde alsof er een concours
voor de deur stond. En natuurlijk
de vele artiesten die vol humor
werden ingeleid door Jos
Keijsers. Kortom, als er elders
kleuren ontbreken of de wereld
er grijs en grauw uitziet dan is
een herinnering aan het KBO
feest genoeg om weer blijheid
onder de mensen te brengen,
blijheid die zéker gemeentelijke
subsidies waard zijn en die
beslist moeten blijven!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 21) > De gemeente mag niet beknibbelen op verenigingen > eens 55% oneens 45%
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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.

Toos Derks
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

In Melderslo ontmoet onze HALLO-verslaggever de 74-jarige Toos Derks.
Zij verzorgt al sinds 1988 weekblad ‘De Kwaker’ en doet dat met veel
plezier. Een gesprek met een bezige bij, die deze week Geplukt wordt.
Zij vertelt over haar leven dat getekend werd door tegenslag, maar ook
veel goeds bracht.

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.

Slagroomsoesjes
Benodigdheden:
100 ml water
75 gr boter
75 gr bloem
2 eieren
slagroom
2 repen pure chocolade
spuitzak
bakpapier
Bereiding:
· Oven voorverwarmen op 200°C;
· neem een steelpan en zet deze
op een laag vuur, doe het water
en de boter in de pan en laat
dit rustig smelten;
· doe je de bloem erbij en roer
met een houten lepel ongeveer
twee minuten;
· haal de pan van het vuur en
roer de 2 eieren erdoor;
· doe het geheel in een spuitzak
en spuit heel rustig langwerpige soesjes op een bakplaat
met bakpapier;
· zet de bakplaat in het midden
van de oven en bak de soesjes
in 20 minuten gaar en goudbruin;
· pak een pan en vul deze met
kokend water, zet hierin een
kom die goed tegen hitte kan.
Verkruimel de chocolade in de
kom en laat deze rustig
smelten;
· maak ondertussen aan de
onderkant van de soesjes een
opening waar straks de
slagroom ingespoten kan
worden;
· prik de soesjes aan de onderkant (met een vork) in en haal
deze door de gesmolten
chocolade. Laat de chocolade
hard worden;
· klop nu de slagroom tot een
luchtige massa en doe de
slagroom in een spuitzak;
· spuit de slagroom als de
soesjes zijn afgekoeld en de
chocolade droog is aan de
onderkant erin.

Toos is geboren in het Brabantse
Wanroy en woont vanaf 1978 in
Melderslo. Tot aan haar huwelijk heette
ze Toos Verhoeven. Ze trouwde in 1958
met Lambert Derks, ook uit Wanroy,
en het stel ging in Geffen wonen waar
Lambert zaakvoerder was van de
Boerenbond. Ze verhuisden van Geffen
naar Melderslo waar ze in 1978 een
kalverhouderij begonnen aan de St.
Odastraat. Dat Toos en Lambert naar
Melderslo ‘emigreerden’ kwam omdat
de Limburgse grond goedkoper was
dan de Brabantse. In 1979 kwamen de

eerste kalveren en in dat jaar werd ook
het woonhuis gebouwd.
Lang duurde het geluk in hun
nieuwe uitdaging niet. Lambert stierf
in 1982 op 52-jarige leeftijd plotseling aan een zwaar herseninfarct en
Toos stond er met vijf kinderen alleen
voor. De kinderen waren op dat moment tieners, de jongste was 12 en de
oudste 21 jaar. “Ik besloot het bedrijf
voort te zetten met één werknemer. Na
vijf jaar, toen de jongste 18 werd, heb
ik met de kinderen gesproken over de
overname van het bedrijf. Schoonzoon

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Theo Blenckers voelde er wel wat voor.
We hebben toen samen Maatschap
Derks-Blenckers opgezet. In 1992 werd
de maatschap opgeheven en ging Theo
alleen verder. Toen kwam er voor mij
ruimte voor andere dingen”, zegt Toos.

Vrijwilliger op en top
Ze werd vrijwilliger bij het
Gehandicaptenplatform en was daar
actief bij het onderdeel ‘toegankelijkheid openbare gebouwen en wegen’.
Al snel werd zij door de KBO Melderslo
benaderd voor de functie bestuurssecretaris. Dat heeft ze twaalf jaar
gedaan en op 15 maart van dit jaar trad
ze af. Intussen heeft Toos het secretariaat van de vestigingscommissie, een
onderdeel van de Huurdersvereniging,
op zich genomen. Ook verzorgt
ze als vrijwilliger samen met drie
andere mensen de avondwake voor
overledenen. En natuurlijk weekblad
De Kwaker, dat zij vanaf 1988 overnam van mevrouw Cox en sindsdien
alleen verzorgt. Toos: “Daarnaast doe
ik de kinderrubriek in het landelijk
vakblad De Kalverhouder sinds 1982.
Dat is nog steeds mijn ding”, aldus de
Melderslose.
Toos houdt van lezen, puzzelen,
werken met bloemen en planten en
zich verdiepen in politieke zaken. Met
name de invulling van de sociale kant
vanuit de politiek. Ze woont graag
in Melderslo en vindt de mensen
bijzonder. De saamhorigheid, de pit en
de wil om dingen samen te doen en te
organiseren vindt ze geweldig.
Aan de dorpsgezindheid wil ze
niets veranderen. “Ik ben niet structureel tegen veranderingen maar

Melderslo moet blijven zoals het nu is:
levendig, sprankelend en saamhorig.”
Haar mooiste plekje in het dorp is het
Vlasven. In Horst aan de Maas is dat
de Nachtegaallaan en het natuurgebied daar omheen met de ruïne als
middelpunt. Aan sport doet Toos niet.
“Ik heb een hekel aan inspanningen
in die richting en vind het verloren
tijd. Je mag Toos midden in nacht
wakker maken voor een gesprek met
Mark Rutte, Geert Wilders of Maxime
Verhagen. Het thema ‘Hoe bezuinig je
eerlijk en sociaal’ zou ze dan wel willen
bespreken. “Voor alleen handjes schudden kom ik mijn bed niet uit”, lacht de
Melderslose.

Tot tranen toe
geroerd door
de gemeenschap
Toos gaat altijd samen met haar zus
op vakantie en altijd met eigen vervoer.
“Ik rij zelf want ik heb een hekel aan
bussen en vliegen. We blijven in een
van de ons omringende landen of
in Nederland. Dit jaar gaan we naar
Makkum in Friesland, daar hebben we
een villa aan het water gehuurd. Water
is iets wat ons beiden fascineert.”
Wat haar het meest is bijgebleven
is haar afscheid als secretaresse bij de
KBO in haar dorp. “Ik ben nog steeds
tot tranen toe geroerd als ik denk aan
de warmte, de medewerking en de
waardering die ik mocht ervaren. Als
niet-Melderslose zo opgenomen te
worden in een kleine gemeenschap
raakt me diep”, besluit de sympathieke
vrouw het gesprek.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: De aardappelschil als energiebron

Miene auto reejt soms aardig pet,
Gen energie snel aan de kant gezet.
Oape die moterkap,
Vûr en snelle hap,
En knalt ie wèr op en patatje met!

America

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Is verantwoord beleggen belangrijker dan rendement?
Wat is belangrijk als u besluit om te gaan beleggen? Een hoog rendement of is het belangrijker
om je doelen te behalen? Bij verantwoord
beleggen streef je niet naar een maximaal, maar
naar een optimaal rendement. De economische
crisis heeft hard toegeslagen, ook in beleggingsland. Iedereen die belegt weet dat aandelenkoersen kunnen schommelen maar dat zelfs (staats)
obligaties risicovol kunnen zijn, weten we sinds
problemen in landen zoals Portugal, Griekenland
en Spanje.
Verbeterde advisering
Door de recente ontwikkelingen heeft de

Rabobank besloten om de advieskwaliteit op
een hoger niveau te brengen. “Geboren uit
noodzaak door wet- en regelgeving”, legt Dick
van Esch uit, “maar ook omdat de Rabobank de
verhouding tussen risico en rendement wil
optimaliseren.” De Rabobank levert maatwerk.
“Dat begint met de wensen van de klant en
wat hij met zijn beleggingen wil bereiken. Daar
stemmen we ons advies op af”, zegt Twan
Derijk. Lange termijn beleggen betekent
risico’s inkaderen: minder toppen, maar ook
minder dalen. Beleggers beseffen inmiddels
dat ze niet alleen voor een hoog rendement
moeten gaan. Een goede verdeling binnen een

portefeuille is belangrijk om op veel
scenario’s voorbereid te zijn.
Vermogensmix
Een goede mix is dus erg belangrijk om
risico’s uit te sluiten. Daarbij is het enorm
belangrijk dat een goed evenwicht en
structuur worden aangebracht tussen
aandelen, obligaties en cash (assetmix). “Als
het om aandelen gaat, kijken beleggers nog
steeds te vaak naar een individueel bedrijf
als bijvoorbeeld KPN of Philips, terwijl men
eigenlijk naar de verschillende regio’s en
sectoren moet kijken”, vindt Cees de Waal.
“Belangrijk is om na te gaan waar we ergens
zitten op de economische curve, daar moet
je op anticiperen als belegger.” Ook nemen
de opkomende markten en Azië een
prominentere plek in de totale wereldeconomie in. Zeker 80 tot 90% van het risico en
rendement wordt bepaald door de totale
structuur binnen de portefeuille. Welk
bedrijf binnen een bepaalde sector wordt
gekozen is in veel mindere mate bepalend
voor het resultaat.
Van beleggingsadviseur naar vermogenscoach
Door de recente gebeurtenissen is de rol van
de beleggingsadviseur sterk veranderd. Hij

bewaakt de effectenportefeuille om snel te
kunnen anticiperen op ontwikkelingen.
“Precies daarvoor heeft de Rabobank het
nieuwe beleggingskader ontwikkeld”, aldus
Dick van Esch. Daarmee onderscheidt zij zich
van andere banken. “Het nieuwe beleggingskader zorgt voor een betere begeleiding en coaching omdat we dichter bij de
klant staan en ons beter kunnen inleven in
hun situatie.” Wat zijn de doelen die de klant
met zijn belegging nastreeft? Wat zijn de
risico’s? Is er sprake van wijzigende
omstandigheden? Vragen die de beleggingsspecialisten voortdurend stellen in het
belang van hun klanten. De tijd van alleen
rendement nastreven is voorbij. Het nieuwe
beleggingskader staat voor verantwoord
beleggen om ervoor te zorgen dat de
doelen die de klant zich heeft gesteld ook
daadwerkelijk worden gehaald. Waarom
streven naar 8% rendement met alle risico’s
van dien, terwijl iemand aan 6% voldoende
heeft om zijn doelen te verwezenlijken!
Het volledige interview kunt u lezen in
Dichterbij Maashorst zomereditie 2011
(verschijningsdatum 3 juni 2011).
Voor meer informatie:
www.rabobank.nl/maashorst

V.l.n.r. Beleggingsspecialisten van Rabobank Maashorst:
Dick van Esch, Cees de Waal en Twan Derijk

Gesloten en toch open.
Dat is het idee.
Op tweede Pinksterdag, maandag 13 juni, zijn onze kantoren gesloten.
Regel uw bankzaken 24 uur per dag via www.rabobank.nl/maashorst |

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

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
01 juni 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en gemeentewerken gesloten
Op Hemelvaartsdag 2 juni en vrijdag 3 juni zijn het gemeentehuis en gemeentewerken gesloten.
Gemeentewerken is voor dringende zaken bereikbaar op storingsnummer 06-23498249.
Deze sluitingen hebben geen gevolgen voor de geplande huwelijken.

Kalendergids 2012
Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen t.b.v. de kalendergids 2012 tot 1 september
doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Zwemles door gediplomeerde zwemonderwijzers. De zwemlessen hebben geen dwingend
karakter. Ieder leert in zijn/haar eigen tempo.
Elk jaar vier lesblokken.
Elk lesblok een kijkles voor ouders/begeleiders.
Vier keer per jaar de mogelijkheid om af te
zwemmen tijdens de diplomadag.
Inschrijvingen vanaf 4 jaar.

Nieuws
Pinksteren:
Op zowel 1e als 2e pinksterdag zijn wij gesloten.
ZWEMLES VOOR KINDEREN
Op een leuke en veilige manier leren zwemmen!
In ons waterrijke land is zwemles heel belangrijk.
Wij leiden kinderen op voor het Zwem-ABC, dat
bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s. Hierbij
wordt in het begin veel aandacht besteed aan het
watervrij maken. Zo wordt de basis gelegd voor
het leren zwemmen. Daarna volgt het aanleren
van de zwemslagen. Veel van de oefeningen
worden spelenderwijs aangeboden.
Wij bieden
Eenmaal per week zwemles van ¾ uur.(U kunt
echter ook kiezen voor meerdere keren)

Start nu!!
Gezond en verantwoordt 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, 5961 GZ
Horst. Tel: (077) 477 97 25.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 3 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 4 juni
• LET OP: Inzameling restafval Horst-Oost
• Inzameling oude metalen Melderslo
• 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 6 juni
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 7 juni
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 8 juni
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Donderdag 9 juni
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 10 juni
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 11 juni
• LET OP: Inzameling restafval Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• LET OP: Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen Tienray
• Inzameling oud papier Evertsoord, 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.

Toetsingskader subsidieverlening
2012 - 2015 Horst aan de Maas
In de raadsvergadering van 24 mei 2011 heeft de gemeenteraad het “Toetsingskader subsidieverlening 2012 – 2015” vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad het “Toetsingskader
subsidieverlening hafabra muziekonderwijs 0-18 jaar” vastgesteld. De kaders beschrijven de
regelgeving omtrent de verlening van stimuleringssubsidies. Het toetsingskader en verdere
informatie zijn te vinden op de gemeentelijke website. Daarnaast ligt het toetsingskader ter
inzage in de informatiehoek op het gemeentehuis.

Afsluiting Kasteellaan en omgeving kasteelruïne in verband met Alcatrazz
In de eerste week van juni kan enige overlast in de omgeving van de Kasteelruïne in kasteelpark ter
Horst ontstaan. De directe omgeving van de kasteelruïne (Kasteellaan) is afgezet en gedurende de
periode 30 mei – 7 juni niet toegankelijk voor publiek. De locatie krijgt gedurende deze periode de status van bouwplaats en het is dan ook verboden om de bouwlocatie te betreden zonder toestemming
van de projectverantwoordelijke. Er zal ter plaatse een omleiding aangegeven worden.

7 juni 2011: géén vergadering
van de raad!
Op dinsdag 7 juni 2011 is het gemeentehuis ’s avonds gesloten.
De gemeenteraad vergadert die avond niet.

Vergaderkalender
Dinsdag 14 juni 2011:
Dinsdag 21 juni 2011:
Donderdag 23 juni 2011:
Dinsdag 28 juni 2011:

raadsvergadering: behandeling jaarrekening
commissie ruimte
extra commissie samenleving
commissie samenleving

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

In Melderslo is onlangs (Internet) woonwinkel Siep begonnen met het online verkopen van meubels.
Woonwinkel Siep verkoopt o.a. meubelen in de Scandinavische en Franse stijl via de website
www.woonwinkelsiep.nl. Wethouder Selen bracht persoonlijk een bloemetje bij de ondernemer.

Officiële bekendmakingen
voortaan op internet
De officiële bekendmakingen van de gemeente m.b.t. bijvoorbeeld vergunningen
en regelgeving worden vanaf deze week
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 bilbiotheken in Horst
aan de Maas.
Tot nu toe was de gemeentelijke voorlichtingspagina in Hallo Horst aan de Maas het
officiële publicatiemedium van de gemeente. Voortaan wordt hierin elke week een
samenvatting geplaatst van de bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad terug te vinden zijn.
Degenen die geen toegang hebben tot
internet kunnen in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek
de gedrukte versie van het elektronisch
gemeenteblad lezen.
U kunt voortaan op verschillende manieren op
de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen van de gemeente met betrekking tot
vergunningen en regelgeving.
Elektronisch gemeenteblad (officiële bron)
Het elektronisch gemeenteblad is het officiële
medium waarin alle bekendmakingen aangekondigd worden. Alleen aan de bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd worden, kunnen rechten worden
ontleend.
Het elektronisch gemeenteblad wordt wekelijks uitgegeven als een pdf-bestand en is
vanaf donderdag beschikbaar op de gemeentelijke website.
Geprinte versies van het elektronisch gemeenteblad liggen ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis en in de bibliotheken in

Horst aan de Maas.
U kunt een digitaal abonnement op het
elektronisch gemeenteblad nemen, zodat u
wekelijks op donderdagmiddag een link toegemaild krijgt voor de meest recente uitgave
van het elektronisch gemeenteblad. Op www.
horstaandemaas.nl .leest u hoe u op een
eenvoudige manier een abonnement kunt
nemen.
Zoekprogramma bekendmakingen
(gemakkelijk te raadplegen)
Een gemakkelijke manier om de bekendmakingen te raadplegen is het zoekprogramma
bekendmakingen op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl . U kunt hier
eenvoudig zoeken naar bepaalde bekendmakingen waarbij u kunt filteren op bijvoorbeeld
postcodegebied of soort bekendmaking. De
locatie waar de betreffende bekendmaking
betrekking op heeft is aangegeven op een
gemeentekaartje.
Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
e-Overheid voor burgers
(informatie van alle overheden per kern)
U kunt zich ook abonneren op alle overheidsinformatie voor uw kern. U ontvangt
dan regelmatig alle bekendmakingen van het
rijk, provincie, waterschap en gemeente die
betrekking hebben op uw postcodegebied.
Ga voor meer informatie naar
www.overheid.nl (lokale bekendmakingen).
www.horstaandemaas.nl
Vanaf deze week staat het eerste officiële
elektronisch gemeenteblad op de website
www.horstaandemaas.nl. Op de homepage
treft u een duidelijke verwijzing aan.

Samenvatting in gemeentepagina
Officiële bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Mega Piratenfestijn, America

Lottum
Houthuizerweg 20, Lottum

Broekhuizenvorst
Kerkstraat 34, Broekhuizenvorst
Maasveldweg 5, Broekhuizenvorst

Meerlo
Bergsboslaan, Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat 12, Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 46, Meerlo

Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 33, Griendtsveen
Grubbenvorst
Horsterweg 51, Grubbenvorst
Kerkstraat 23 Grubbenvorst
Witveldweg 9, Grubbenvorst
Hegelsom
Langstraat 75, Hegelsom
Tongerloseweg 28, Hegelsom
Horst
”de Afhang” fase 2, Horst
Venrayseweg 141, Horst
Gasthuisstraat 60, Horst
Americaanseweg 68, Horst
Americaanseweg 80, Horst
Gortmolenweg 19, Horst
Fabrieksstraat 5, Horst
Knorpop
Volleytoernooi 50 jaar Hovoc
Melatenweg 13, Horst
Veld-Oostenrijk 50, Horst
Veemarkt 1, Horst

Melderslo
Blaktweg 71, Melderslo
Denenweg 30, Melderslo
Heuvelweg 17, Melderslo
Koppertweg 5, Melderslo
Meterik
Crommentuynstraat 47
Sevenum
Bedrijventerrein Berghem, Sevenum
Café Metieske, Sevenum
De Sondert 14, Sevenum
Siberiëweg 6, Sevenum
Swolgen
Donkerhoek 4, Swolgen
Tienray
Reijnbroeckerweg 1, Tienray
Spoorstraat 65a, Tienray
Swolgenseweg 32, Tienray

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. Kijk voor verdere informatie op onze website (www.horstaandemaas.nl).

Extra avondopenstellingen
afdeling burgerzaken in de
zomermaanden
Burgemeester Kees van Rooij reikt de beker
voor de eerste plaats uit aan Ron Buis. Plaats
twee en drie waren voor respectievelijk Peter
Hendriks en Isabella Schreuder. Tijdens Funpop
werd het onderdeel Funfactor voor het eerst op
het hoofdpodium gehouden. Funfactor is een
talentenwedstrijd voor mensen met een beperking, de doelgroep van Funpop. Zowel Funpop
als Funfactor was opnieuw een succes. Een
succes, dat werd onderstreept door het applaus
van het 4000-koppige publiek. Men reageerde
enthousiast op de ‘eigen artiesten’ en op de
begeleidingsband FEZZ, die de negen nummers

vakkundig begeleiden. In alle opzichten een
perfect voorbeeld van een geslaagde integratie. Vrijwilligers, bezoekers en artiesten mogen
trots zijn op de prestatie die ze samen een
weekendlang hebben geleverd. De blijdschap
in de ogen van Ron Buis maakte al die inzet
méér dan waar. Horst aan de Maas is trots dat
een dergelijk evenement binnen haar gemeentegrenzen plaatsvindt en wenst de organisatie
nu al veel succes met de voorbereidingen van
Funfactor 2012.

Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan
de Maas weer extra avondopenstellingen
in de drukke zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken
op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Dit betreft de data 16 juni, 23 juni, 30 juni,
7 juli, 14 juli en 21 juli.

U kunt deze afspraak zelf via de website
inboeken. Heeft u op het moment, dat u
deze afspraak wilt maken, geen computer ter beschikking Geen probleem. Belt
u het gemeentehuis (077-477 97 77) en
onze medewerker zal graag voor u deze
afspraak reserveren.

Wist u, dat u ook op woensdag en
donderdag op afspraak terecht kunt?

Fotografie Jos Derks.

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

Openingstijden 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).
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 donderdag 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.
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Nieuwe rekenkamercommissie van start

Rekenkamercommissie onderzoekt
centrumplannen
De nieuwe rekenkamercommissie van de
gemeente Horst aan de Maas (HadM) is haar
eerste ofﬁciële onderzoek gestart. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de
gemeente HadM de centrumplannen efﬁciënt
en adequaat uitvoert. Onderzoeksbureau
Pro-Facto voert het onderzoek namens de
rekenkamercommissie uit. Najaar 2011 zijn de
resultaten van het onderzoek bekend.
Het onderzoek richt zich op het centrumplan van
de kern Horst en op het in uitvoering zijnde plan in
Grubbenvorst. Het kost veel geld om deze plannen te realiseren. Voert de gemeente HadM de
plannen effectief en efﬁciënt uit? Haalt HadM de
gestelde doelen? Met antwoorden op deze vragen
kan de raad lopende en toekomstige plannen - in
de kernen Grubbenvorst en Sevenum – zo nodig
bijsturen.
Onderzoek
De keuze voor het onderzoeksbureau is gevallen
op Pro-Facto, Groningen, vooral door de bestuurlijke en juridische benadering van dit bureau.
Ook geeft het bureau ruimte aan betrokkenen
(bewoners, ondernemers, bestuurders en ambtelijke medewerkers) in de vorm van interviews en
paneldiscussies.

De opdracht voor het onderzoek is al gegeven.
De rekenkamercommissie rapporteert eind 2011
aan de gemeenteraad over de resultaten daarvan.
Rekenkamercommissie
Eind juni 2010 heeft de gemeenteraad van HadM
- vanwege de herindeling - een nieuwe rekenkamercommissie benoemd. De commissie bestaat
uit drie externe leden. De heer J. van Hout uit
Hapert (voorzitter), mevrouw A. Smits uit Venray
en de heer E. Broere uit Grave.
Na de zomer van 2010 startte de commissie formeel met inwerken, inventariseren en oriënteren.
In de eerste maanden van 2011 inventariseerde
zij verschillende onderzoeksonderwerpen.
De gemeenteraad controleert het college van
burgemeester en wethouders. De rekenkamercommissie ondersteunt de raad daarbij door
onderzoek te doen en advies te geven. Per jaar
voert de rekenkamercommissie ten minste één
onderzoek uit.
De rekenkamercommissie kiest onafhankelijk het
onderwerp van onderzoek. De gemeenteraad kan
voorstellen doen voor onderzoek aan de rekenkamercommissie. Ook inwoners van HadM kunnen
onderwerpen aandragen via
rekenkamercommissie@horstaandemaas.nl.

vlnr de heer E. Broere,
de heer J. van Hout en
mevrouw A. Smits

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: Essentie.

Trots… in deze tijden van bezuinigingen!
We doen het goed in Horst aan de Maas
(HadM). Dat durf ik hardop te zeggen! Het zijn
tijden van ﬂinke bezuinigingen, overal om ons
heen wordt fors huisgehouden in uitgaven.
Subsidies gaan omlaag, banen worden geschrapt. Ook in HadM ontkomen we er niet aan
om kritisch naar zaken te kijken. Echter daar
waar nodig blijven we (ﬁnancieel) stimuleren en
ondersteunen.
Daar waar het kan bezuinigen we. We durven
kritisch te kijken naar de eigen organisatie en
vervolgens naar anderen. In mijn ogen hoort
het ook zo. Eerst in eigen huis rondkijken en
daar waar het kan verantwoord bezuinigen en
vervolgens de rest.
Zelfs in deze tijd van bezuinigingen wordt er geinvesteerd. Blijven investeren in vernieuwende
zaken, stilstand kost op voorhand al geld! Zo
komt de Floriade eraan en start er een proef
die als doel heeft de woningmarkt een nieuwe
impuls te geven.

Er worden goed doordachte en verantwoorde
keuzes gemaakt waar we wel en waar we
geen geld aan uit kunnen en moeten geven.
Nog niet zo heel lang geleden, voordat ik
de politiek in ging, had ik ook vast iets aan
te merken gehad op de manier waarop de
gemeente omgaat met de bezuinigingen.
Natuurlijk kun je altijd iets verzinnen dat niet
goed is wat de gemeente doet. Ik durf nu
graag de discussie aan te gaan met mensen
over de manier waarop we in HadM opereren.
Het is een hele grote puzzel, heel veel stukjes, heel veel zaken waar we rekening mee
moeten houden. Alle plannen moeten van
alle kanten bekeken worden. Als er dan keer
op keer goede plannen en nieuwe ideeën uit
komen rollen dan kan ik alleen maar zeggen
dat ik trots ben op de manier hoe HadM zich
door deze (eerste) slag van bezuinigingen
heen slaat!
Bianca van den Berg
Raadslid Essentie

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 24 mei 2011
Op dinsdag 24 mei 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. De volgende
punten kwamen aan de orde.

Spreekrecht raadsleden
De heer Van der Weegen vroeg aandacht voor de
klachten van omwonenden over Trafﬁc Port Venlo.
Het college van burgemeester en wethouders
(B&W) deelde mede dat de betrokken gemeenten
binnenkort met elkaar overleggen over de vergunningsvoorwaarden. Daarna vindt een bijeenkomst
plaats met omwonenden, om hen te informeren over
wat wel en niet mag.
Naar aanleiding van het spreekrecht van de heer
Van der Weegen over de ﬁnanciële tegemoetkoming
voor sportrolstoelen werd toegezegd dat HadM
onderzoekt of onze gemeente in regionaal verband
afwijkt met deze tegemoetkoming.
Mondelinge beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op de vraag van de SP om het Bestuursakkoord
van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
met de regering over de Wsw af te wijzen, antwoordde B&W dat HadM in een brief aan de VNG heeft
laten weten niet in te stemmen met dit akkoord. Door
de ﬁnancieel-economische crisis is - vooral voor de
Wsw en de wet werken naar vermogen - onduidelijk
wat de gevolgen van de verschillende maatregelen
zijn. De raad ondersteunde het B&W-standpunt.
De door de Pvda-PK ingediende motie over dit
onderwerp werd raadsbreed aangenomen. De motie
roept het college op om in de verdere communicatie rondom het Bestuursakkoord 2011-2015 het
standpunt mee te nemen – en actief uit te dragen dat overheveling van taken naar gemeenten zonder
bijbehorend budget onaanvaardbaar is en dat het
zelfstandig optreden van gemeenten bij het armoedebeleid niet beperkt mag worden.
Actieve informatie B&W
Wethouder Van Rensch meldde kort de stand van
zaken over de urenverdeling van Sporting ST in de
sporthal Meerlo. De problemen zijn opgelost.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• D66 over brief Stichting Werkgroep Behoud de
Peel over subsidie 2010. Antw: B&W: deze vraag
komt terug bij agendapunt Toetsingskader
subsidieverlening.
• D66 over brief Mondiaal Platform HadM over
zienswijze toetsingskader subsidies. Antw: B&W:
het subsidiebedrag – een vast bedrag per inwoner - wordt niet aangepast aan het inwoneraantal
van de nieuwe gemeente HadM.
• Essentie over brief Milieudefensie over raadsadres duurzaam inkoopbeleid hout. Antw: B&W:
HadM voldoet aan bepaalde criteria duurzaamheid. Maar HadM wil daarin nog een stap verder
gaan en komt op een later moment met een
raadsvoorstel hierover.
• D66 en Essentie over brief Wecycle over benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste).
Antw: B&W: de cijfers blijken niet te kloppen,
omdat door de herindeling op verschillende
plaatsen elektrische apparaten werden ingeleverd
en die zijn waarschijnlijk niet meegeteld. Terwijl de
cijfers wel uitgaan van een gemeente met 40.000
inwoners.
• CDA en D66 over brief NLW-Groep over begroting
en rekening Schap. Antw: B&W: de raad ontvangt
hierover schriftelijk antwoord.
Verslag raadsvergadering 12 april 2011
Het verslag werd unaniem vastgesteld.

Toetsingskader subsidieverlening 2012-2015
Door de herindeling heeft de gemeenteraad in 2010 de
“hoofdlijnennota harmonisatie subsidies” en de nieuwe
algemene subsidieverordening vastgesteld. Nu stond
het Toetsingskader subsidieverlening 2012 - 2015 op
de agenda. De fracties Essentie en PvdA-PK dienden
samen een amendement in om voor 1 november 2011
opnieuw te bekijken of een aantal subsidieontvangers
nog wel voor subsidie in aanmerking komen, zodat
geen 50.000 euro uitgegeven hoeft te worden voor
een extra indexering. Deze motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen. De raad heeft het
Toetsingskader 2012-2015 geamendeerd (gewijzigd)
vastgesteld.
Kadernota harmonisatie minimabeleid 2011
Na de herindeling moet ook het minimabeleid van
de voormalige gemeenten geharmoniseerd worden.
Nu zijn er nog verschillen op het gebied van langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en participatieregelingen. In de kadernota staan voorstellen om
deze verschillen recht te trekken. De raad heeft deze
kadernota harmonisatie minimabeleid 2011 unaniem
vastgesteld.
Nieuwe stimuleringsmiddelen De Afhang
Dit voorjaar start de verkoop van bouwkavels en
woningen in De Afhang, fase II. Maar, sinds de kredietcrisis functioneert de woningmarkt niet optimaal. De
bestaande stimuleringsmiddelen die hiervoor worden
ingezet zijn de starterslening, woningbouwsubsidies
en andere instrumenten en maatregelen. De nieuwe
stimuleringsmiddelen zijn de garantieregeling en de
woonketting. Met meerderheid van stemmen ging de
raad akkoord met deze nieuwe stimuleringsmiddelen.
BP Woning Bergsboslaan, Meerlo
De raad van de voormalige gemeente MeerloWanssum heeft eind 2009 een motie aangenomen om
het bestemmingsplan (BP) Kern Meerlo aan te passen
voor perceel G848. De raad heeft dit BP unaniem
vastgesteld.
BP Mgr. Jenneskensstraat 12, Meerlo
De kinderopvang in Meerlo is verplaatst naar de “brede
school” (basisschool Megelsheim). Om het perceel van
de voormalige peuterspeelzaal geschikt te maken voor
woningbouw is het noodzakelijk de bestemming te wijzigen van ‘Maatschappelijke doeleinden’ naar ‘Wonen’.
Unaniem stelde de raad dit BP vast.
BP De Locht
Tegen BP Museum De Locht is beroep aangetekend
bij de Raad van State. De Raad van State heeft in
januari 2011 een tussenuitspraak gedaan dat HadM
inzichtelijk moet maken waarom met de bestemming ‘Maatschappelijk’ een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat is gegarandeerd. De raad heeft unaniem
ingestemd met de voorgestelde motivering in de vorm
van een onderzoek naar geurbelasting.
BP Bedrijventerrein Berghem, Sevenum
De huidige planologische regeling voor Bedrijventerrein
Berghem bestaat uit twee BP. Deze BP verschillen en
zijn verouderd. Ook het BP Bedrijventerrein Berghem
stelde de raad unaniem vast, zodat voor het hele
bedrijventerrein dezelfde systematiek gaat gelden.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u
de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat
het verslag van de vergadering is vastgesteld (in de
volgende vergadering), kunt u de vergadering in het
digitale archief raadplegen als videobestand en ook als
schriftelijk verslag.
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Open dag ‘t Zoemhukske
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’ t Zoemhukske opent zondag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur haar deuren
voor het publiek.. Die middag kunnen de imkers van Horst u van alles vertellen over de solitaire bijen.
In tegenstelling tot de alom bekende honingbij, die met duizenden soortgenoten samenwoont, leeft de solitaire
bij helemaal alleen.
Solitaire bijen steken niet en
zondag wordt gedemonstreerd hoe u
voor deze insecten gemakkelijk een

nestgelegenheid in de tuin kunt maken.
Bovendien kunt u die middag nader
kennis maken met hommels.

GEZOND LEKKER / VERSE BROODJES
Vers bereid en klaar terwijl U wacht.
NIEUW AARDBEIEN-STICH
ook in punten verkrijgbaar

Hoe zien ze eruit, hoe maken zij hun
nest en hoe is hun levenscyclus?
Een boeiende middag voor jong en
oud, waar u echt bij moet zijn. U kunt
dan tevens een bezoekje brengen aan
de drachtplantentuin.
De volgende openstelling is op
zondag 3 juli met als thema honingslingeren. Voor meer informatie kijk op:
www.zoemhukske.nl
Let op: in verband met een groots
evenement rondom de kasteelruïne is
de normale toegangsweg naar
’t Zoemhukske afgesloten.
U kunt het beste via het Parkhotel het
wandelpad volgen langs het water richting het praktijkcentrum. De toegang
is gratis.

5 KRENTENBOLLEN HALEN 4 BETALEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

130 JAAR

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

21e Maashorst Senioren
Songfestival Horst
Op woensdag 1 juni vindt voor de 21e keer het Maashorst Senioren Songfestival plaats. Het festival, dat wordt georganiseerd door het Ouderenkoor Levensvreugd te Horst, is niet meer weg te denken uit de kringen van de ouderenen seniorenkoren binnen de gemeente Horst aan de Maas en Sevenum.

Horst, juni 2011

Aan alle
Aan het Maashorst Senioren
Songfestival nemen zeven koren deel,
waarbij in totaal zo’n 180 zangeressen
en zangers op de bühne van
’t Gasthoës in Horst verschijnen. Per
koor worden vier werken uitgevoerd.
Deelnemers zijn het gemengd
zangkoor De Peelgalm uit America,
de seniorenkoren Grubbenkoor uit
Grubbenvorst, Herleving uit Hegelsom,

Levensvreugd uit Horst, Vlasgalm uit
Melderslo, Zanglust uit Meterik en de
Sevenplussers uit Sevenum.
De meeste koren hebben een
ledenbestand van rond de 25 personen,
het koor uit Horst schiet daar bovenuit
met 43 leden. Alle koren hebben met
elkaar gemeen dat ze elke week met
veel plezier musiceren tijdens de
repetities en optredens. Er wordt met

overgave gezongen, maar er is geen
prestatiedrang. Zingen moet wel leuk
blijven. Het repertoire gaat van klassiek
naar modern.
In totaal worden tijden het
Maashorst Senioren Songfestival 28
liederen ten gehore gebracht. De toegang is gratis en iedereen is van harte
uitgenodigd om te komen luisteren en
kijken. Het festival begint om 13.30 uur.

Kolckconcert met vier jubilarissen
te Broekhuizenvorst
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen houdt op zondag 5 juni om 13.30 uur hun Kolckconcert op hoeve De Kolck
aan de Swolgenseweg 23 in Broekhuizenvorst.

klanten van Horst.

Wij heten U als ex-expert klant van harte welkom in onze winkel.
Bij ons staat service al 50 jaar hoog in het vaandel en daarom willen
wij juist U, als nieuwe klant, van onze service laten mee profiteren.
Als enige dealer van merken als Loewe en Bose in Horst en
omgeving, willen wij U graag kennis laten maken met onze winkel,
ons assortiment en onze service!
Aarzel dus niet en neem de stap naar de echte expert!

COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388

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

2 t/m 13 juni Tuinfair 12 dagen tuinideeën!
Een dagelijks afwisselend programma met
o.a. tuinontwerp, tuindokter en demo’s.
Haal je voordeel!
Elke dag nieuwe acties.

Tuinfair actie:
Lavendel

d
o
o
g
l
e
e
F

Tegen inlevering van
deze advertentie
Van 2,25

Bij het concert worden tevens
vier jubilarissen gehuldigd voor hun
lidmaatschap van de fanfare: Jan
Thijssen en Math Thijssen (beiden
40 jaar) Erik van Leendert en Ingrid

Batenburg (beiden 25 jaar). De
jeugdfanfare BMBM, de kinderen in
opleiding uit Melderslo, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Maashees, zetten
eveneens hun beste beentje voor.

Het concert krijgt een internationaal
tintje met Musikverein Wetten uit
Duitsland en aansluitend speelt joekskapel Kleugzaat uit Lottum ook op het
Kolckconcert. Toegang is gratis.

voor

0,99
geldig t/m 13-06-2011 max. 10 per klant

www.leurs.nl
Straelseweg 370 Venlo | 077 321 60 00

Elke
zondag
open
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Grote jaarmarkt in
centrum Sevenum
Zondag 5 juni wordt in Sevenum een jaarmarkt georganiseerd.
Deze markt vindt plaats rondom de Wingerd, aan de Maasbreeseweg en
aan Den Eigen.
De jaarmarkt bestaat uit tachtig
kramen met onder andere hobbyisten,
oude ambachten, kunstnijverheid,
cadeau-artikelen en diverse stands
met versnaperingen. Op verschillende
plaatsen staan kinderattracties, een
podiumwagen met familie-entertain-

ment Clown Cees, een draaimolen enzovoort. Op het plein voor de Wingerd
kunnen bezoekers genieten van gezellige accordeonmuziek en vanaf 15.00
uur is er een optreden van de band
Timbershop met Ierse folkmuziek.
De markt is van 11.00 - 17.00 uur.

Oranje Fonds steunt
accommodaties
gemeenschap
Ten behoeve van het functioneren van het nieuw op te zetten
Steunpunt Gemeenschapshuizen in de provincie Limburg heeft het Oranje
Fonds aan het bestuur van de Vereniging Kleine Kernen Limburg een
bijdrage toegekend van 20.000 euro. Als de tussentijdse evaluatie
positief uitvalt is het fonds bereid eenzelfde bedrag voor het tweede
projectjaar beschikbaar te stellen.
Eerder al had de provincie Limburg
voor dit project aan de vereniging
een bijdrage toegezegd, waardoor
het project binnenkort daadwerkelijk
van start kan gaan. Mede dankzij deze
steun is de Vereniging Kleine Kernen
Limburg in staat op professionele
wijze ondersteuning te bieden aan
meer dan 250 gemeenschapsaccommodaties in de provincie Limburg en
dat zal de leefbaarheid in vele dorpen
en wijken zeker positief beïnvloeden.
Gemeenschapshuizen vervullen
in toenemende mate een centrale rol
op het terrein van welzijn, zorg en
cultuur. Talrijke nieuwe activiteiten en
projecten worden in gemeenschapshuizen ondergebracht om ze daarmee

dichter bij de bewoners te brengen.
Er komt daardoor ook steeds meer
bij kijken om een gemeenschapshuis
goed te runnen. Nieuwe projecten,
nieuwe wet- en regelgeving, soms
een tekort aan vrijwilligers om al het
werk gedaan te krijgen.
Gemeenschapshuizen vragen terecht om meer ondersteuning bij hun
werk en daarom is het goed dat er
een provinciaal steunpunt komt. Dat
wordt nu mogelijk dankzij deze steun
van het Oranje Fonds. Het bestuur van
de Vereniging Kleine Kernen Limburg
en alle aangesloten gemeenschapsaccommodaties zijn uiteraard zeer
ingenomen met de royale steun van
het Oranje Fonds.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Ter ondersteuning Muziekvereniging Concordia

Groot vriendenoffensief
in Meterik
Vorige week woensdag is in Meterik de stichting ‘Vrienden van Concordia’ opgericht. De nieuwe stichting start
tussen 5 en 8 juni met een grote actie om inwoners er toe te bewegen vriend van Concordia te worden. Met het
verspreiden van een huis-aan-huisfolder wil de muziekvereniging het huidige aantal van 85 vrienden opkrikken.
In de folder wordt aan alle inwoners van Meterik een financiële bijdrage gevraagd.
Volgens de voorzitter van de
nieuwe stichting Toon Rambags heeft
Muziekvereniging Concordia de financiële steun van de Meterikse bevolking
hard nodig. “Muziekverenigingen hebben het niet gemakkelijk vandaag de
dag. Dure instrumenten en opleidingen
voor jonge muzikanten kosten handen
vol geld”, zegt Rambags. Naast de
nieuwe voorzitter, vormen Willemien
Geurts (secretaris) en Huub van Rengs
(penningmeester) het bestuur van de
nieuwe stichting.
Muziekvereniging Concordia bestaat
uit een fanfare, een drumband, een
jeugddrumband en een jeugdorkest. In
totaal heeft de vereniging 135 leden.
Concordia werkt samen met basisschool
‘Onder de Wieken’. Kinderen van groep
3 tot en met groep 6 krijgen Algemene
Muzikale Vorming (AMV). Op de school

blijven leveren aan de Meterikse gemeenschap zoekt de nieuwe stichting
vrienden. Vrienden die Concordia een
warm hart toedragen.
Met de grote vriendenactie wil de
stichting mensen bewegen zich aan te
melden als ‘Vriend van Concordia’. Ook
alle nieuwkomers die zich in Meterik
gevestigd hebben worden benaderd.
“Onder nieuwkomers versta ik mensen
of gezinnen die van buiten Meterik naar
ons dorp zijn verhuisd. Die mensen
willen we ook graag bij onze vereniging betrekken”, zegt Toon Rambags.
Om ‘Vriend van Concordia’ te kunnen
worden moet een jaarlijkse bijdrage
van 25 euro worden betaald. Daarvoor
krijgt men dan het clubblad ‘Neut
Zaat’, uitnodigingen voor concerten van
fanfare en drumband en een speciaal
vriendenconcert.

Zomerworkshop ´Blij met bloemen´
Als afsluiting van het bloemschikseizoen biedt Groei & Bloei, afdeling Noord-Limburg de zomerworkshop
‘Blij met bloemen’ aan. Tijdens de workshop wordt in een mooie vaas een uitbundig zomerboeket gemaakt.
Groei & Bloei, afdeling NoordLimburg heeft zo’n 680 leden en is
één van de 150 afdelingen van de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde in Nederland. De Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
is een landelijke vereniging voor tuinen plantenliefhebbers. De vereniging
draait volledig op vrijwilligers en is niet

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

commercieel gericht. De belangrijkste
doelstelling van de vereniging is het stimuleren en ondersteunen van mensen
met een groene hobby. De lezingen,
activiteiten en cursussen die de vereniging organiseert, zijn zowel voor leden
als voor niet-leden toegankelijk.
De workshop wordt op 16 juni om
13.30 en 19.30 uur gehouden in Café

´t Kruuspunt aan de Americaanseweg
105 in Meterik en om 09.30 uur in de
Muziekzaal aan de Mgr. Jenniskensstraat
7 in Meerlo. Aanmelden voor 5 juni.
Voor meer informatie en aanmelding
kijk op
www.noord-limburg.groei.nl of bel
Marlies Jacobs op telefoonnummer
077 382 05 71.

Nieuw
Open Huis zaterdag
4 juni a.s. 11-12 uur

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

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

HOORCENTRUM HORST

kies voor couNselliNg!

a u d i c i e n

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Linders
Linders

worden muzieklessen gegeven die door
de muziekvereniging en de basisschool
verzorgd worden. “De kinderen maken
zo op een speelse manier kennis
met muziek en muziekinstrumenten.
Wanneer ze zich dan ook nog eens bij
onze muziekvereniging aanmelden, zijn
wij verzekerd van continuïteit binnen
onze vereniging”, zegt Rambags.
Daarnaast is Concordia een vereniging die altijd present is wanneer er
iets gevierd of herdacht wordt binnen
de Meterikse gemeenschap. Of het
nu gaat om een kerkelijk feest of een
jubileumfeest van een club. Ook zijn de
muzikanten aanwezig bij de intocht van
Sinterklaas en het Sint Maartensfeest.
“Eigenlijk zijn we altijd van de partij
wanneer er iets te doen is in Meterik”,
zegt Rambags. Om ook in de toekomst
een muzikale bijdrage te kunnen

OOIJENSEWEG 9 BROEKHUIZENVORST
Een gevoel van heerlijk buiten en binnen leven: dat biedt deze
karakteristieke geheel gerenoveerde langgevelboerderij met royale
vrijstaande garage en o.a. leefkeuken, sfeervolle woonkamer, opkamer,
4 slaapkamers en badkamer. De tuin met vrije achterom is
Vraagprijs
in 2006 aangelegd. Bouwjaar ca. 1910,
€
299.000,k.k.
3
2
inhoud 540 m , perceelsopp.765 m .

Mind & Body Care
Openingstijden:
maandag gesloten

U hoort er toch ook bij!

Font logo: Insignia Roman

Loop gerust binnen voor een gehoortest.
Pantone 382

Folie: Avery 985 Springtime Green

Pantone 424 of Zwart 65%

Folie: Avery serie 820 en 720

dinsdag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.00 uur

Veemarkt 1b, 5961 ER Horst Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl Website: www.hoorcentrumhorst.nl

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

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com
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Opening Blakterbeek
Op zondag 29 mei presenteerde Stichting Vrienden van Christopher (VvC) uit Sevenum zich bij de opening van
het Blakterbeekpark. VvC sloot hierbij aan bij een activiteit van de 15-jarige Groengroep Sevenum, met wie de
stichting al jarenlang een nauwe band heeft.
Er was behoorlijk wat belangstelling bij de presentatie van VvC. Vooral
de Suncooker trekt veel mensen. Er
werd maar liefst 5 liter pindasoep op
warm gemaakt en de soep vond gretig
aftrek. In de tent waren Ghanese spullen te koop en er waren filmbeelden te
zien. Ook daarvoor was er doorlopend
belangstelling.
De nauwe band tussen VvC en
Groengroep Sevenum ontstond al tijdens de eerste reis in 1999 toen Trudie
en Ans van der Beele en Ron Janssen bij
het reisgezelschap hoorden. Zij stonden
aan de wieg van VvC. Sindsdien zijn er
meerdere projecten geweest waarbij
de opbrengsten van millenniumbomen,
gedenkbomen en andere boomplantactiviteiten ten goede kwamen aan
het werk van VvC. Recent ontving de
stichting nog een gift op de boomplantdag 2011. De Groengroep geeft
daarmee meerdere malen blijk van een
mondiaal bewustzijn.
Op korte termijn zullen nog enkele activiteiten volgen. Op eerste en
tweede Pinksterdag (12 en 13 juni)
presenteert VvC zich op het vijfde festival Rakuvaria-Live. Ed en Ine Knops die
dit festival organiseren, steunen al enkele jaren de pottenbakkende vrouwen
van SWOPA (Sirigu Women Organization
of Pottery and Art) na een reis met

Fietsen in
de streek
van Rowwen
Hèze
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Geslaagde Nationale
Hengeldag HSV de Put
Voor het eerst in haar bestaan organiseerde HSV de Put in America
afgelopen zaterdag een dag in het kader van de Nationale Hengeldag.
Veel belangstellenden brachten de vijver een bezoekje of deden mee aan
het koppelvissen.
Iedereen mocht een dobbertje
uitgooien onder het motto ‘iedereen
vist mee op Nationale Hengeldag’. Het
hoogtepunt van deze vismiddag was
natuurlijk het bezoek van de presentator van Vis TV Marco Kraal aan de
vijver. Alle kinderen mochten op de
foto met deze hengelsportgigant en
ze kregen ook nog allemaal een handtekening. Aan het vissen ging een

VvC naar Ghana. Voor meer info kijk op
www.knopsclay.nl
Op woensdagavond 29 juni houdt
VvC de jaarlijkse Ghana-presentatie.
Er zijn op deze avond twee reisgezelschappen die hun verhaal willen doen.
De negen reizigers nodigen iedereen
uit om hun verhaal te horen over hun
ervaringen in Ghana. Meer informatie volgt binnenkort. In aanloop naar
deze presentatie is er een nieuwsbrief
verschenen. Deze zal binnenkort naar
onze achterban verzonden worden en
is inmiddels op www.vriendenvanchristopher.nl gepubliceerd.

In het najaar van 2011 wil VvC
weer een reisgezelschap voor een reis
naar Ghana samenstellen. Op www.
vriendenvanchristopher.nl is informatie
te vinden over deze reis. De ervaring is
dat een reis naar Ghana een geweldige
ervaring is voor mensen die eens in
contact willen komen met mensen op
het Ghanese platteland. En voor mensen die het interessant vinden om te
zien of en hoe de hulp werkt die VvC in
Ghana verstrekt. De Ghana-presentatie
op 29 juni is een ideale gelegenheid
om van ervaringsdeskundigen te horen
hoe zo’n reis naar Ghana gaat.

prachtige wandeling vooraf waarbij
voorzitter Marcel Kleuskens de nodige
info verstrekte. Na het vissen kon
iedereen genieten van een heerlijke
barbecue en een koud drankje.
De organisatie kan terug kijken op
een zeer geslaagde eerste deelname
aan de Nationale Hengeldag waar
iedereen, maar vooral de jeugd, zich
kon vermaken.

COMPLETE BARBECUE

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

9chts5 p.p.

sle

Dansshow in
Melderslo
Dansvereniging All For You uit Melderslo houdt op zaterdag 11 juni een
wervelende show in MFC de Zwingel in Melderslo.

TWC Oranje uit Horst organiseert op zondag 12 juni gezinsfietstochten onder de naam ‘Fietsen in
de streek van Rowwen Hèze’. Een
mooi evenement dat vorig jaar
ruim 1.000 deelnemers trok.
Er zijn fietstochten van 30
kilometer, 45 kilometer en 60 kilometer. Dus is er voor iedereen een
geschikte afstand. Alle routes lopen
door het prachtige landschap tussen
de Peel en de Maas en gaan over
verkeersarme wegen. De routes zijn
duidelijk aangegeven met pijlen en
verder ontvangen de deelnemers een
complete routebeschrijving. Tevens is
er een materiaalwagen op de route.
Verder is het bij de start- en pauzeplaatsen goed toeven op het terras.
Deelnemers doen ook nog gratis mee
aan een loterij met prachtige prijzen.
Inschrijven is mogelijk in zowel
Horst als Sevenum tussen 10.00 en
14.00 uur. De kosten van deelname
bedragen 2,50 euro per persoon en
1 euro voor deelnemers jonger dan
16 jaar. In Horst kunnen deelnemers
starten bij Parkhotel Horst aan de
Tienrayseweg 2 en in Sevenum bij
horecagelegenheid de Sevewaeg aan
de Markt 3. Voor nadere informatie
neem contact op met Giel Smets,
telefoon 077 467 25 85 of kijk op
www.twcoranje.nl

Vergeldt & Bouten Boomkwekers BV is een goed gemechaniseerde boomkwekerij van
vrucht- en sierbomen / struiken, opgekweekt in de volle grond en doorgeteeld in pot op
een oppervlakte containervelden van ca 6 ha. Ons team bestaat op dit moment uit 10
medewerkers. Door de jaarlijkse groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een :
ﬂexibele, enthousiaste

Medewerker boomkwekerij
met leidinggevende capaciteiten
Wij vragen
Iemand die zich thuis kan voelen in een informele soms hectische omgeving. Ervaring in de
branche is een pre. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een grote mate van flexibiliteit
en zelfstandigheid die op den duur leiding kan geven aan een kleine groep medewerkers.
Wij bieden
Een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een
professionele doch informele werksfeer. Je wordt hiervoor beloond volgens CAO
voor de boomkwekerij Open teelten.
De arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie van 40 uur. We bieden je hiervoor een goed salaris en
uitstekende arbeidsvoorwaarden.

All For You bestaat louter uit
enthousiaste vrijwilligers. Dat dansen
populair is blijkt wel uit de ledengroei. In drie jaar tijd verdubbelde het
aantal leden bij All For You tot 115. De
leeftijd van de leden varieert van 4 tot
16 jaar.
Tijdens de show van zaterdag is
onder meer te zien wat de leerlingen hebben opgestoken tijdens een

dansworkshop van Laurent Flament,
bekend van ‘The Ultimate Dance
Battle’ en ‘So you think you can
dance’. Daarnaast kunt u genieten van
breakdance, streetdance en moderne
dans.
Zaal MFC de Zwingel gaat zaterdag
11 juni om 18.30 uur open. Entree bedraagt 5 euro. De kaarten zijn te koop
bij De Spar in Melderslo.

Contact informatie
Je kunt je sollicitatie per post of e-mail sturen naar; Vergeldt & Bouten Boomkwekers bv,
De Hanenberg 3, 5973 RM Lottum of info@vergeldtenbouten.nl
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Twan Bouten, tel. 077-3270708.
Bezoek onze website voor een eerste indruk van ons bedrijf www.vergeldtenbouten.nl
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Wittenhorst naar de ﬁnaleronde
Door: Piet Nabben
Afgelopen zondag speelde Wittenhorst de returnwedstrijd tegen Herpinia uit Herpen. De 1-0 uitwinst voor
Wittenhorst was een mooie basis om het karwei in Horst af te maken.
In een wedstrijd waarin de bezoekers voor lijfsbehoud vochten moest
Wittenhorst alert zijn. Het venijnige
schot van aanvoerder Leo Hopman
boezemde enige vrees in. De thuisclub
kwam direct daarna wat beter in de
wedstrijd en had in de 8e minuut een
voorsprong kunnen nemen toen Gijs
Hagens alleen voor doelman Ralf van
Son verscheen. Laatstgenoemde was
de winnaar.
Een tweede mogelijkheid deed
zich voor toen een breedtepass net
mislukte. Herpinia kon alleen met
lange ballen voor wat gevaar zorgen.
Het betere aanvalsspel was weggelegd
voor de thuisclub. Een uitbraak over
links van Kevin de Mulder had ook
geen succes. Zijn schot werd door de
doelman tot corner verwerkt.

Het venijn zat toch nog in de
staart. In blessuretijd werd over rechts
de bal voorgezet en Gijs Hagens kon
het net laten bollen: 1-0. Amper
was de secondewijzer rond geweest
toen de thuisclub de snelle Cyriel van
Heemst in de diepte aanspeelde.
Met gevoel plaatste hij de bal in het
doel: 2-0.

Het venijn zat
in de staart
Na de pauze was het weer
Wittenhorst dat had kunnen scoren.
Gijs Hagens ontsnapte en leek, nadat
hij de doelman was gepasseerd, de bal
in het lege doel te plaatsen. Echter op
de doellijn kon een speler van Herpinia
de bal alsnog pareren.

De wedstrijd kreeg hierna een
rommelig verloop. Er waren met name
aan Wittenhorst-zijde veel blessures.
Enkele wissels waren noodzakelijk. Het
spel vertoonde hierdoor wat haperingen. Herpinia wilde wel, maar kon niet
beter.
De scheidsrechter wist het ook
niet zo goed meer. Hij floot in de 87e
minuut af en telde daar zeker geen 5
minuten blessuretijd bij. Wittenhorst
maalde hier niet om en kan zich
gaan opmaken voor de beslissende
twee wedstrijden voor een plaats in
de tweede klasse. Donderdag 2 juni
speelt Wittenhorst thuis tegen Nooit
Gedacht uit Geffen, dat SV Budel twee
keer klopte. Dus het zal geen walkover worden. Zondag 5 juni volgt de
returnwedstrijd.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

C1 Erica kampioen
Het damesjeugdteam C1 van Korfbalvereniging Erica uit America
is in de competitie 2010/2011 kampioen geworden. Zowel in de zaal
als op het veld en bij de najaars- en de voorjaarscompetitie. De
laatste wedstrijd tegen V.I.O.S. uit Ottersum werd overtuigend
gewonnen met 14-3, waardoor dit team ongeslagen kampioen werd
in de tweede helft van de veldcompetitie. Voor deze prestatie
krijgen de dames een receptie aangeboden op woensdag 8 juni van
19.00 tot 20.00 uur in de kantine van sportpark Erica.

Hovoc Jongens B en C
bij topteams Nederland
Door: Niels Hendrix
Hovoc Jongens B (JB) en Jongens C (JC) hebben op zaterdag 28 mei
deelgenomen aan de Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschappen(NGJK),
die jaarlijks door de Nederlandse volleybalbond NeVoBo georganiseerd
worden en dit jaar in Den Haag plaatsvonden. De twee jeugdteams van
Hovoc streden daar om de Nederlandse titel.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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 van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

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

Het is nog steeds

ASPERGETIJD
Heerlijke verse
asperges te koop
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Heeft u overdag
weinig tijd?

,
Wij zijn s maandags
geopend
tot 21.00 uur!

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Door kampioen te worden in de
NeVoBo-competitie mochten Jongens
B en Jongens C deelnemen aan de
Regiokampioenschappen. Nadat beide
Horsterse teams ook tot kampioen van
de regio Zuid-Oost gekroond waren,
hadden ze zich zeker gesteld van een
plaats voor de gesloten clubkampioenschappen in Den Haag.
Daar troffen JB en JC de regiokampioenen uit de andere regio’s van
Nederland. Verdeeld in twee poules
van vier teams maakten de acht regio’s
daar onderling uit wie de Nederlands
kampioen zou worden. De eerste twee
teams uit elke poule gingen daarbij
door naar de kruisfinales, maar zover
zouden de Hovoc teams niet komen.
Jongens B werd vijfde, Jongens C werd
zevende. De Hovocteams JB en JC horen
bij de top van de volleyballende jeugd
van Nederland.
Jongens B van Hovoc startte haar
eerste wedstrijd tegen Gemini-S uit
Hilversum, dat gemakkelijk met 2-0
werd verslagen (25-19, 25-14). In de
tweede poulewedstrijd tegen Sliedrecht
Sport speelde Hovoc te gespannen en

kwam niet in haar ritme. De tactisch en
technisch sterke tegenstander won met
0-2 (11-25, 14-25). De laatste wedstrijd
tegen Florie/NVC moest gewonnen
worden om de kruisfinales te bereiken.
Ondanks de sterke start met hoge
servedruk wist Nieuwegein puntje voor
puntje terug te komen en de set te
pakken. Ook de tweede set ging verloren en daarmee de wedstrijd. Hovoc
Jongens B behaalde met deze resultaten
een vijfde plaats. Bij de Jongens B won
uiteindelijk Sliedrecht Sport het NGJK.
Hovoc Jongens C speelde tegen
de eerste tegenstander Rheeze/
Kangeroe uit Hardenberg gelijk met
1-1 (25-22, 19-25). Ondanks dat Hovoc
een goede tweede wedstrijd speelde
tegen Set Up uit Ysselmuiden werd er
met 0-2 (22-25, 21-25) verloren. De
laatste poulewedstrijd tegen Set-Up
’65 uit Ootmarsum werd helaas ook
met 0-2 (10-25, 17-25) verloren. Hovoc
JC vocht voor elke bal en als team gaf
Hovoc zich niet zomaar verloren. Bij
de Jongens C ging Prima Donna Kaas
uit Huizen er met de Nederlandse titel
vandoor.
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Vijftig jaar Americaanse
voetbalveteranen
De voetbalveteranen America bestaan 50 jaar. Deze mijlpaal wordt op feestelijke wijze gevierd in het weekend
van vrijdag 3 en zaterdag 4 juni aanstaande.

Succes bij dan-examens
voor Budoclub Horst
Budoclub Horst verscheen op zaterdag 21 mei met twee kandidaten bij
de judo-examens voor de eerste, tweede en derde dan (zwarte band) in
Born. De twee kandidaten waren Sjors Hegger en Jeroen Kleeven. Sjors
ging samen met zijn trainingsmaat Sjuul Hegger op voor de eerste dan en
Jeroen ging samen met Johan Camps op voor de derde dan.

Johan Camps, Jeroen Kleeven, trainer
Jan Peters, Sjors Hegger en Sjuul Hegger
Sjors startte samen met zijn broer
Sjuul als een van de eersten aan het
examen. Ze begonnen met het nageno-kata, een serie verplichte technieken. Daarna werd Sjuul met heup-,
schouder- en beenworpen naar de
grond geworpen. Als laatste werd Sjuul
op de grond gecontroleerd met behulp
van armklemmen, verwurgingen en
houtgrepen. De intensieve training
van een jaar werd beloond en Sjors
mocht de bruine band inwisselen voor
een hele mooie zwarte band (met
Limburgse vlag).
Jeroen moest lang wachten en was
als allerlaatste aan de beurt. Hij begon

Het begon allemaal in 1961 toen
een groepje enthousiaste ouderen het
plan opvatte om een veteranenafdeling
voor AVV-America voetbalvereniging- op
te richten. Mannen van het eerste uur
waren bakker Jo Ummenthun, Sjang
Kleuskens, Toon Poels, Berend Holtjer en
natuurlijk Jan Gijsen. Jan organiseerde
de wedstrijden en alle activiteiten
daaromheen.
Zo’n vijftien spelers van rond de
dertig had men snel genoeg bij elkaar.
Her en der voetbalden er namelijk al
wat ‘oudjes’ in de lagere elftallen. Het
groepje speelde hun eerste wedstrijd
tegen Panningen, waar Jo Ummenthun
vandaan kwam. De opstelling maakte

men gezamenlijk bij iemand thuis,
waarna snel genoeg de toepkaarten op
tafel kwamen.
In de loop van de jaren zijn de veteranen ook actief geweest bij allerhande
activiteiten in het dorp. Maar ze voetbalden vooral en feestten veel en vaak. Dit
is in de loop van de jaren niet veranderd.
In het 50-jarig bestaan zijn er veel
‘oudjes’ actief geweest bij de veteranen.
Nog steeds is de veteranenafdeling een
actieve club binnen de vereniging AVV
America.
Het feestprogramma begint vrijdag
3 juni om 19.00 uur met een grote
receptie en aansluitend een reünie voor
alle oud-leden. Er is een flink aantal

oude foto’s te zien en een film met
opnamen uit de oude doos. Plaats van
handeling: de kantine van AVV op sportpark Erica. Aansluitend is er livemuziek
met Astonish.
Op zaterdag 4 juni kunt u ze nog
een keer zien schitteren, de oudjes van
AVV. Dan spelen ze speciaal voor deze
gelegenheid tegen Ald VVV. De aftrap zal
worden verricht door enkele spelers, die
er in 1961 ook al bij waren. De wedstrijd
begint om 16.00 uur op het sportpark in
America. Na de wedstrijd is er een gezellig samenzijn met dj John.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om dit Americaanse voetbalfeest bij te
wonen.

zijn examen met het nage-no-kata
(staande technieken) waarmee hij
enkele weken geleden nog Limburgs
kampioen werd. Daarna werd het
katame-no-kata (grondtechnieken)
nagenoeg foutloos uitgevoerd.
Vanwege de goede kata’s zat Jeroen in
een positieve flow waardoor het werpen in de vrije vorm uitermate goed
ging. Toen de jury in beraad ging wisten Jeroen als Johan al dat het examen
goed was gegaan en dat Jeroen zijn
derde dan dik verdiend had. Met deze
prestatie is Jeroen de derde judoka in
de geschiedenis van Budoclub Horst
die deze dangraad behaald heeft.

De Senioren 3 van Korfbalvereniging ODOS uit Hegelsom behaalden in de 2e helft van de veldcompetitie het kampioenschap in de
4e klasse.

Is op zoek naar

ZOMERCURSUS
SHOWDANS en HIPHOP
In vijf lessen kennismaken met Hip Hop of
Showdans en een hele nieuwe dans aanleren!
Danservaring is niet verplicht!
Dinsdag 7, 14, 21, 28 juni en 5 juli
19:00 Showdans zomerlessen (vanaf 8 jaar)
Woensdag 15, 22, 29 juni, 6 en 13 juli
18:30 Hip Hop zomerlessen (vanaf 10 jaar)

een machine operator m/v
Voor deze functie is technisch inzicht een absolute must. Je helpt mee met het
instellen van de dozenopzetlijn en houdt toezicht op de voornamelijk Poolse ploeg
uitzendkrachten. Basiskennis Duits en/of Engels is noodzakelijk. Een technische
vooropleiding op LTS/(V)MBO-niveau is wenselijk. We zoeken iemand die flexibel is
in zijn werktijden, dus geen 9 tot 5 mentaliteit.
De functie is per direct beschikbaar voor langere tijd. Bij gebleken geschiktheid kun je
je ontwikkelen tot rechterhand van de bedrijfsleider.
Ben jij de juiste kandidaat om je steentje bij te dragen in deze nog jonge onderneming?
Stuur dan een cv met motivatiebrief naar: info@sun-power.nl
Of bel voor meer info met Huub Coenen: 06-511 992 97
Je kunt ook reageren via de vacature op onze website: www.sun-power.nl

Kosten: cursus van 5 lessen: € 40,00

Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, A73 afrit 10
tel: (077) 4770111 . www.froxx.nl

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO
Restaurant “Gewoon Bourgondisch”
in juni... Het verrassingsmenu € 19,50

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

Uw unieke partner in flexwerk.

T 0478 691 283
E info@brugeind.nl

W www.brugeind.nl

Voor elk feestje groot of klein moet je in ‘t brugeind zijn!
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Voetbalteam De Schakel naar
districtsﬁnale KNVB
Het jongensteam van basisschool De Schakel uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft WANNEER de regiofinale
in Blerick gewonnen. Het team speelt op 4 juni de districtsfinale in Susteren.

Er werd twee keer gewonnen
en twee keer gelijkgespeeld in de
poule. Hiermee werd het team van De
Schakel tweede in de poule.
Dit betekende dat de jongens in de
halve finale tegen de nummer één van
de andere poule mochten spelen: De
Springbeek uit Hout-Blerick.

Een team dat alle wedstrijden
moeiteloos in de poule had gewonnen.
Het werd een spannende wedstrijd die
werd gewonnen door De Schakel.
Hierna volgde de finale. Deze
moest gespeeld worden tegen
de Brink uit Ottersum. Van deze
school had De Schakel in de eerste

poulewedstrijd met veel geluk weten
te winnen. De tegenstander was dus
gebrand op revanche. De Schakel wist
echter met een prachtige treffer te
scoren en de voorsprong tot het einde
toe prima te verdedigen. Het team
speelt op 4 juni de districtsfinale in
Susteren.

RKSV Melderslo promoveert
Door: Jeroen Surminski
Een gelukwens vanuit Sydney. Dat verschijnt op het mobieltje van international A. de Swart omstreeks kwart
voor twee op deze zondagmiddag. ”Jullie gaan het halen”, verzekert Marcel Peeters, oud-topvoetballer.
En hij kreeg gelijk! Melderslo promoveert naar de vierde klasse.

Finale
nacompetitie
voor plaats in
de 2e klasse:

DONDERDAG 2 JUNI
14.30 uur

It’s Clean

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

WITTENHORST
•
NOOIT GEDACHT
Return volgt op zondag
5 juni in Geffen.
Het wordt in dit 75-jarig jubileumjaar
een bijzondere wedstrijd. Na afloop is de
feesttent open, met muziek van een DJ.
Kom allemaal naar Sportpark Ter Horst!

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

Wow wat is dit sjiek! Melderslo
promoveert naar de vierde klasse, wat
een prestatie! En manmanman wat
een feestje erachteraan, ik denk dat
vele Melderslonaren er vanmorgen
mos aan hadden met opstaan…
Het vlaggenschip van Melderslo
is niet gezonken, integendeel het is
ge-upgraded naar een vier-sterren
vlaggenjacht. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn, Arcen had de meeste
kansen om te scoren, maar als je Ruud
van Hoeijmakers-Jeu tegenover je hebt
dan weet je dat je eigenlijk al verloren
hebt.

Arcen had een aantal goede
kansen om te scoren, vooral wanneer
vrijetrappenspecialist Valckx de bal
voorgaf was het spannend. Zo ook
vlak voor rust: een diepe bal naar
voor waarbij de spits van Arcen alleen
afstormde naar de keeper. De 500
meegereisde supporters hielden hun
hart vast. Gelukkig verzuimde de spits
om te scoren. Hij passeerde wel de
doelman maar schoot voorlangs. Ook
na rust was het Arcen dat een 100%
kans kreeg.
Arcen maakte in de 76e minuut
de 1-0 en 8 minuten later was het

‘goldenboy’ Bart die de bal heerlijk in
de goal pinkelde. 1-1 en nog maar een
paar minuten te voetballen. Spannend.
Uiteindelijk klonk het eindsignaal
van scheidsrechter Claessen.
En toen was het feest, groot feest! De
kers op de taart van Gé Ummenthun
en Chrit Verlinden smaakte heerlijk.
Potverdikkie wat was het gezellig,
het ganse dorp was uitgelopen om
de Heren 1 van RKSV Melderslo toe te
juichen! Want na twintig jaar hebben de kanjers van Ummenthun en
Verlinden promotie naar de vierde
klasse behaald.
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Hovoc Heren 1 promoveert naar regiodivisie
Het eerste herenteam van de Horster volleybalvereniging Hovoc is gepromoveerd naar de regiodivisie (voorheen
de derde divisie). Het team wist zich half april, na het behalen van de tweede plaats in de promotieklasse, tijdens
haar deelname aan de nacompetitie niet omhoog te werken. Maar doordat een aantal teams zich niet hebben
ingeschreven en er extra promoties zijn, zijn er plaatsen vrijgekomen.

Kampioenschappen (NGJK), die op
28 mei in Den Haag gespeeld worden,
zijn voor de jeugd het hoogst haalbare
toernooi.
Er was dit seizoen ook succes voor
Dames 1, dat voor het tweede jaar op
rij het kampioenschap op haar naam
wist te schrijven. Door deze prestatie is
het team nu vanuit de promotieklasse
naar de tweede divisie opgeklommen.
Henk Berkhout, die ook volgend jaar als
Hovoc-coach de dames aan zal sturen,
denkt dat Hovoc een mooi seizoen
tegemoet gaat.

Er was dit seizoen
ook succes voor
Dames 1

Ook het tweede damesteam van
Hovoc is op eenzelfde wijze alsnog
gepromoveerd. Hovoc D2 speelt daardoor volgend jaar in de promotieklasse.
Naast deze onverwachte promoties

van Dames 2 en Heren 1 kende Hovoc
in het 50e jaar van haar bestaan meer
sportieve successen. Binnen de jeugden recreantenafdeling werden maar
liefst zes teams kampioen. Zo hebben

de Jongens C en Jongens B van Hovoc
zich via de regiokampioenschappen
zeker gesteld van een plaats voor
de gesloten clubkampioenschappen. De Nederlandse Gesloten Jeugd

Binnen de herenafdeling is er
nog ruimte voor aanvullingen. Zoals
vermeld speelt Hovoc H1 in het seizoen
2011/2012 in de regiodivisie. Heren 2 is
een stabiele factor in de eerste klasse en
is ook een team dat voor de prestaties
gaat. Natuurlijk is er binnen Hovoc ook
voldoende ruimte voor de meer recreatieve volleyballers.
De technische commissie van de
heren laat bij monde van Stefan Bouten
weten: “Er zijn een paar lege plekken die we graag snel opgevuld zien
worden. Zo is er bijvoorbeeld nog geen
nieuwe coach voor Heren 1 vastgelegd.
Daar wordt op dit moment druk aan

gewerkt. Maar ook binnen het eerste en
tweede herenteam is er nog ruimte om
de selectie uit te bereiden. We hopen
voor de start van het seizoen enkele
nieuwe spelers te mogen verwelkomen
of voormalig Hovoc-leden terug in de
gelederen op te kunnen nemen.”
De laatste jaren is de doorstroming
vanuit de jeugd wat achtergebleven.
Hovoc heeft zich voorgenomen dit
ontstane gat te dichten door middel
van een versnelde doorstroming van
talentvolle spelers. Binnen de meisjes
is dit succesvol tot uitwerking gekomen
onder de noemer ‘Talenten Training
Dendron’. En voor de jongens is de
vereniging afgelopen seizoen onder de
naam ‘Fort Hovoc’ gestart met aanvullende trainingen voor talentvolle jongeren. Hierbij wordt met name gedoeld
op spelers uit jongens B1, maar ook op
talenten uit andere teams. Door de inzet
van hoog gekwalificeerde trainers als Jac
Jenniskens en Jac Tacken wil Hovoc het
maximaal haalbare uit elke speler halen.
Als aanvulling op Fort Hovoc richt Hovoc
zich met het nieuwe ‘Fort Hoog’ binnenkort ook op de oudere jeugdspelers
in de regio Horst aan de Maas. Met dit
talentenplan moet de aansluiting richting divisieniveau gewaarborgd blijven.
Voor meer informatie over volleybalvereniging Hovoc kijk op www.
hovoc.nl of neem contact op met de
technische commissie (heren) via
tcheren@hovoc.nl
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Onderhoud
lease-auto?

ICEERD
GECERTIF

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

George & Robert Nabben
Verhuur

GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

Door: Inge Simons
De meiden A2 van Hockeyclub Horst (HCH) speelden afgelopen zaterdag tegen de meisjes A4 van Hockeyclub
Eindhoven (HCE). Een gelijkspel was voldoende om de meiden uit Horst kampioen te maken. Maar het kampioenschap kwam pas laat in de competitie in zicht.

DOOR:

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

VOOR AL UW
EVENEMENTEN!

MA2 Hockeyclub Horst kampioen
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Na een moeilijke strijd tegen de rivalen van Hockeyclub Helmond stonden
de meiden van Horst voor aanvang van
het laatste competitieduel twee punten
voor op het team uit Helmond. Vol
spanning begon MA2 aan de wedstrijd
van het jaar, wetende dat wanneer ze
gelijk speelden of verloren ze geen
kampioen konden worden.
Langs de lijn stond veel publiek.
Eindhoven opende de wedstrijd met
een sterke aanval waardoor er toch wel

een beetje schrik in zat bij Horst. Deze
verdween snel toen de eerste goal voor
Horst viel.
Vlak voor het einde van de eerste
helft werd bijna een goal afgekeurd,
maar nadat de dames verhaal haalden
bij de scheidsrechter, werd deze toch
goedgekeurd. In snelle tijd volgden
daarna nog twee goals. De ruststand
was 4-0 voor Horst.
De dames begonnen goed aan de
tweede helft en alle aanvallen ver-

liepen soepeltjes. De verdediging had
niet veel te doen. De meiden deden
het even wat rustiger aan, maar toen
het eindsignaal klonk bij een stand van
7-0 barstte het feest op het veld los.
De champagne spoot rijkelijk en na de
korte huldiging door het bestuur, werd
die avond nog lang door gefeest. De
dames bedanken de trainsters Lisa en
Paulien, die tevens de coach is, voor
een onvergetelijk gezellig en sportief
seizoen!

RKSV Meterik organiseert
Familie/Vriendentoernooi
RKSV Meterik organiseert voor de 17e keer het Familie/Vriendentoernooi dat dit jaar op zondag 5 juni gespeeld
gaat worden.
RKSV Meterik startte in 1995 met
het Familie/Vriendentoernooi. Wat
begon als een toernooi met tien met
moeite bij elkaar gesprokkelde teams
is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een toernooi met 22 teams.

Op zondag 5 juni wordt er weer
gestreden voor de eerste plek. De
heren starten om 10.00 uur met hun
eerste wedstrijden. Rond 17.00 uur
staat de finale gepland. Tijdens het
toernooi wordt ook weer een tombola

gehouden waarmee mooie prijzen te
winnen zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen op
zondag 5 juni op Sportpark de Vonckel
in Meterik.

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

Merels E2 en E3 kampioen
De jonge dames van de teams E2 en E3 van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo zijn kampioen
geworden. Beide teams speelden hun kampioenswedstrijd tegen Erica uit America. Het waren spannende
wedstrijden, waarbij beide teams wonnen en dus ook beiden kampioen werden. Staand van links naar
rechts: Jesse, Guusje, Kyra, Maartje, Mirthe, Evy, Sanne, Britt, Shanique, Pien. Zittend van links naar
rechts: Marie-Louise, Miriam en Nelke
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Sleutelen aan succes
Bob de Boer steekt al zijn geld en vooral tijd in zijn zelfgebouwde racemotor. Hij moet heel wat opofferen voor
zijn sport, maar dat begint zijn vruchten af te werpen.

“Soms zijn we ’s nachts nog aan
het sleutelen, vooral in de week voor
een race. Het is wel eens voorgekomen dat we om twee uur ’s nachts
nog op een testbaan rondreden”, aldus
de coureur uit Broekhuizenvorst. De
motor van De Boer wordt samengesteld uit bestaande onderdelen van
andere motoren. Sommige onderdelen
maakt hij zelf, zoals de benzinetank
die hij zelf heeft gelast. Voor het spuitwerk van de kappen is vader Paul de
Boer verantwoordelijk. Het sleutelwerk
gaat niet onverdienstelijk, want voor
de leek zou de zelfbouwmotor van één
van de bekende merken afkomstig
kunnen zijn. Ook op sportief vlak hoeft
Bob zich niet te schamen, integendeel.
“We hebben het motorblok voor deze
motor speciaal laten maken door een
monteur in Duitsland. Dat heeft zijn
vruchten afgeworpen, want onlangs
werd ik nog twee keer tweede tijdens
een race op het circuit van Assen en
inmiddels sta ik tweede in het kampioenschap.”

Bob de Boer op zijn motor voor de akker waar het motorracen ooit begon

Moeilijk om aan een
sponsor te komen

Bob de Boer (21) uit Broekhuizenvorst begon met racen toen hij zo’n
zes jaar oud was. “Ik reed toen met
een crossmotor op het land bij onze
rozenkwekerij. Later heb ik mijn eigen
minibike (een kleine racemotor, red.)
in elkaar gezet. Met die motor deed ik
vanaf mijn veertiende jaar mee aan ra-

ces in de zelfbouwklasse. Dat heb ik vijf
jaar gedaan, totdat ik klaar was voor het
grote circuit.” Inmiddels zit Bob de Boer
op een grootformaat-motor. Een ééncilindermotor met een inhoud van bijna
700cc en zo’n 75 pk vermogen. Een echt
merk heeft de motor niet, want net als
bij de kleine motoren heeft De Boer ook

deze zelf in elkaar gezet, samen met
vader Paul. Bob de Boer gaat één dag
in de week naar school en werkt de
rest van de week bij installatiebedrijf
Van Tilburg in Horst. Het sleutelen aan
de motor gebeurt dus in de avonduren,
maar die term dekt niet helemaal de
lading.

Bob de Boer rijdt in het Duitse kampioenschap in de Supermono-klasse.
De reden dat hij met onze oosterburen
meerijdt is omdat de licentie voor
deelname aan de races in Duitsland
een stuk goedkoper is dan voor het

Nederlandse en vooral het Europese
kampioenschap. Behalve zijn werkgever Van Tilburg heeft Bob de Boer niet
veel sponsoren. De Boer: “Vooral bij het
Europese kampioenschap kom je motoren tegen van een ton. Terwijl rijders
zoals ik een budget van tussen de vijfen twaalfduizend euro hebben. ”Ook in
zijn eigen zelfbouwklasse heeft Bob de
Boer al te maken met de beperkingen
die zijn budget met zich meebrengt.
“De nummer één in het kampioenschap
heeft veel geld. Op zijn motor zit een
voorvork die twee keer zo duur is als
mijn hele motor. Het is best frustrerend
als je de rijder voor je in een bocht kunt
inhalen, maar dat hij op het rechte stuk
bij je weg rijdt omdat hij budget heeft
om betere onderdelen te kopen.”
Omdat de coureur uit
Broekhuizenvorst alles zelf moet
betalen, moet hij ook vrijwel alles zelf
doen. Tijdens de races krijgt hij sinds
dit seizoen de hulp van Gijs Hagens uit
Horst. Die zorgt ervoor dat de motor
klaar staat voor de race en dat De Boer
zich helemaal kan concentreren op de
race.
Bob de Boer hoopt dat hij ooit in
een professioneel team terecht komt.
“Ik krijg wel eens vragen als ’Hoe lang
train je hier al?’, terwijl ik dan pas voor
de eerste keer op die baan rijd. Ik merk
dat ik door teams in de gaten word
gehouden. Bij zo’n raceteam terechtkomen, dat is echt mijn droom.“

Indoorspeel- en kinderboerderij

‘t Platteland
Zondag 5 juni open dag
van 11.00 tot 18.00 uur
entree gratis
KOM SPELEN!
Dinsdag t/m zondag, open van 11.00 tot 18.00 uur

Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

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
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ireen van Deelen
15
Broekhuizen
Dendron College

Waar word jij later een
talent in?
Als ik klaar ben op het Dendron College
wil ik graag een opleiding gaan doen
die veel te maken heeft met toerisme.
Het lijkt me heel leuk om later in het
buitenland te werken met toeristen.
Dan leer je elke keer weer heel veel
over dat land, dat lijkt me echt interessant. En het omgaan met mensen en
met grote groepen op reis gaan lijkt me
heel leuk.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een superleuke vriendinnengroep met heel veel meiden. Ze zijn
allemaal even leuk. Verder heb ik ook
nog twee hele goede vriendinnen,
Malou en Veerle. Met hen kan ik echt
alles delen en heel veel plezier hebben.
Ik heb ook een vriend, Nilis. En met
Koen en Thomas ben ik ook heel goed
bevriend, met hen verveel je je nooit.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn vreselijkste vak is zeker wiskunde.
Toch ga ik het kiezen volgend jaar,
haha. Dat komt omdat de keuze in opleidingen dan veel groter wordt. Als je
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aan
Ireen van Deelen Mies
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Een laptop kopen. Dan hoef ik daar
tenminste niet meer voor te sparen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
De hele vriendinnengroep. En natuurlijk een hoop geld om mee te gaan
winkelen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pasta met roomsaus en salade.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een fleurig
truitje en een vestje, lekker standaard,
haha.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik denk aan school. Niet dat school leuk
is, maar ja. Het liefst besteed ik mijn
tijd aan het leuk hebben met vriendinnen of andere mensen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou een uitgaansgelegenheid laten
bouwen. Ik ben het fietsen naar Horst
wiskunde laat vallen kun je veel minder om een paar uurtjes uit te gaan toch
vervolgopleidingen doen. Mijn favoriete wel moe.
vak is aardrijkskunde, omdat je het dan Languit op de bank, popcorn, chips,
over ander dingen dan normaal hebt.
welke film hoort hierbij?
Ook is het heel handig voor als ik later
Dat maakt me niks uit, als hij maar
iets met toerisme wil gaan doen.
eng is.
In het weekend ben jij te vinden in?
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
Soms in De Lange, maar ook vaak bij
bestemming?
mijn vriendinnen of bij Nilis.
Naar de stad en heel veel nieuwe
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
kleren kopen zodat de auto op de
een gezellige avond?
terugweg propvol zit.
Chips, M&M’s en een grote fles cola.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
Bij welke situatie zou jij door de
gaat naar?
grond willen zakken?
Curaçao! Het is echt zo mooi daar met
Als je flink aan ’t roddelen bent over
al die witte stranden en die supereen leraar terwijl diezelfde leraar achter blauwe zee. Daar zou ik echt graag naar
je staat, haha!
toe willen.

Column

Rollatorspreekuur
Een paar weken geleden
ging ik als goede achter-kleindochter op bezoek bij mijn
overgrootopa en -oma in het
bejaardentehuis. De bekende
geur en sfeer die daar hangt
hoef ik, denk ik, niet verder uit
te leggen, dat is bekend. Wat
me wel opviel was een interessant bordje in de lift.
Slalommend tussen alle kaartende grijze hoofdjes, rolstoelen
en wandelstokken had ik
eindelijk de lift gevonden. Met
diepe gedachten over wat deze
mensen toch de hele dag zouden
doen stapte ik lift in. Een
opvallend bordje sprong meteen
in m’n oog en gaf me antwoord
op alle vragen die door mijn
hoofd spookten. Dinsdag- en
vrijdagmiddag 13.00-14.30:
Rollatorspreekuur. Huh? Kunnen
die dingen ook klachten hebben?
Of is ’t meer een praatuurtje
over welke rollator het beste
bevalt onder de 80-plussers? En
wanneer is dan het spreekuur
voor de mensen zelf? Dat staat
nergens. Als ik verder lees kom
ik erachter dat rollators hier hartstikke hot zijn. Er is zelfs een
rollatorshow op zaterdagmiddag
en dinsdag is rollatordag. Als ik
het goed begrijp draait zo’n hele
bejaardenweek dus om hun
rollator. Ja, ik kan er op zich ook
wel inkomen. Dat ding is
natuurlijk hun reddende engel.
Zonder komen ze nergens.
Aangekomen bij opa en oma
bevestigt het welkomstcomité
van twee rollators mijn gedachte. De voordeur kan amper
open en ik moet moeite doen
om binnen te kunnen komen, de
rollators staan recht voor de
deur. Klimmend en ontwijkend
ben ik eindelijk binnen en hoor
opa praten over zijn scooter. Met
zijn scooter gaat hij boodschappen doen en naar afspraken bij
de dokter. Het was me niet
helemaal duidelijk waar hij het
precies over had? Scooter?
Jongens van 16 rijden op een
scooter, opa toch niet?
Eindelijk kreeg ik in de gaten
waar opa het over had. Oké, met
veel fantasie zou je het kunnen
vergelijken met een scooter ja.
Maar ik moest toch even goed
nadenken en doorvragen
voordat ik in de gaten had dat
hij het over zijn rollator had, in
plaats van over een echte
scooter. Hmm, volgens mij ziet
zo’n ding er toch heel anders
uit..
Mies
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Hoeden in de Locht Pinksterweekend
Op zondag 5 juni bruist Museum de Locht van de activiteiten.
Die dag is er onder meer een
demonstratie hoeden maken en een
presentatie van zelfgemaakte
hoeden. De maaksters hebben daarbij zichtbaar hun fantasie gebruikt.
Elders op het terrein is er een
demonstratie likeuren maken; uiteraard is er dan ook gelegenheid om
te proeven. Verder kunnen kinderen
onder deskundige begeleiding
vlinders maken van vilt.
In de ruimte voor de wisselten-

toonstellingen is een prachtige
tentoonstelling ingericht over de
emigratie vanuit onze regio naar
Noord-Amerika in de periode van
1870 tot 1935 met de titel: Toen wij
uit Rotterdam vertrokken.
In het daglonershuisje staat een
fototentoonstelling, die laat zien
‘Hoe mooi ons Limburg is’.
Het museum is geopend van
11.00 - 17.00 uur. Voor algemene
informatie: www.museumdelocht.nl

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,

Grubbenvorst vol spektakel
Tijdens het pinksterweekend staat Grubbenvorst geheel in het teken van de Witte Dame en het aspergefeest.
Op zaterdagavond 11 juni om 20.00 uur vindt op het Pastoor Vullinghsplein de opening plaats van het tweejaarlijkse Witte Damefeest. Een dag later, op zondag, wordt om 11.00 uur het startsein voor het jaarlijkse aspergefeest
gegeven. Een weekend waar veel inwoners uit Grubbenvorst en omgeving naar uitkijken.

Het Witte Damefeest is een
tweejaarlijks feest dat in de oneven
jaren plaatsvindt. De eerste editie was
in 2005. Voorzitter van Grubbenvorst
Promotion Roy Knelissen: “Het verhaal
wil dat een knappe jonge vrouw ronddoolt bij de ruïne van het Gebroken
Slot. Er rust een vloek op haar. Om
haar van die vloek te verlossen
proberen we haar naar het Pastoor
Vullinghsplein te halen. We willen haar
laten zien dat er veel veranderd is in
Grubbenvorst en zien haar als ‘hoedster’ van ons dorp.”

graszoden en mediterrane planten Veel geheimen in
Grubbenvorst

groot assortiment nieuwe
perkplanten eigen kweek

alle soorten winte
rgroente en fruitp
lanten
al voor € 0,10 per
stuk. Chrysanten
stekken
pus 2.2
grote winterharde palmen trachycar
voor € 149,meter hoog, dikke stam van € 295,Lavendel € 0,49 per stuk

diverse soorten aardbeienplanten

gratis een tuinplan laten

maken

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

Hij vervolgt: “Om het geheel in stijl
te laten verlopen vertrekken we om
21.30 uur vanaf het plein in fakkeloptocht naar het Gebroken Slot. Daar
vindt dan een opvoering plaats van de
wederkomst van de Witte Dame die
twee jaar lang over Grubbenvorst mag
waken. In optocht trekken we tegen
23.00 uur weer naar het plein waar de
Grubbenvorster All-Stars Band het feest
compleet maakt. Een avond waar veel
Grubbenvorstenaren naar uitkijken”, aldus Knelissen. Hij voegt er wel aan toe
dat het Witte Damefeest niet van de
hand van Grubbenvorst Promotion komt
maar van Aspergedorp Grubbenvorst.
“Ere wie ere toekomt”, aldus de voorzitter. Wie de rol van de Witte Dame dit
jaar vertolkt is nog geheim.
Een dag later begint om 11.00
uur het aspergefeest met een grote
aspergemarkt. Kort na de opening door
burgemeester Kees van Rooij, wordt
de naam van de nieuwe promotiestichting inclusief logo bekendgemaakt. De
stichtingen Aspergedorp Grubbenvorst,
Parel aan de Maas en Grubbenvorst
Promotion fuseren per 1 januari 2012.
In de aanloop daar naar toe wordt op
pinksterzondag de nieuwe stichting aan
de Grubbenvorster bevolking voorgesteld.

één kant van de weg komt een stalen
afbeelding van de Witte Dame en
aan de ander kant een afbeelding
van De Plaggenhouwer. De figuren
krijgen op den duur een roestbruine
kleur en verwelkomen bezoekers
aan Grubbenvorst. Tom Rutten is de
grote initiator achter de figuren welke
vervaardigd zijn aan de hand van tekeningen van Hans Kepser.
“Er vindt op deze dag ook een
verrassing plaats waarover ik niet mag
uitwijden”, zegt Knelissen. Na deze

verrassing wordt ‘Grubbenvorstenaar
van het Jaar’ bekendgemaakt. Hij of zij
mag dan de ‘Golde Aspergestaeker’ in
ontvangst nemen. Tevens vinden die
middag de nationale asperge-schilwedstrijden plaats. Men kan zich hiervoor
nog opgeven tot 5 juni via www.
aspergefeest.nl Ook wordt tijdens deze
middag een nieuwe asperge-ambassadeur bekendgemaakt. De dag wordt
afgesloten met de Fashion Showband
en een optreden van Jan Keizer en
Anny Schilder.

Hemelvaartsdag:
Marialof in Tienray
Het dorp wordt al sinds 1440 bezocht door mensen die er komen bidden
tot Maria. In 1874 werd Tienray Lourdesplaats van Nederland.
Het bedevaartstoord –dat ook wel
Klein Lourdes wordt genoemd- is bij
uitstek een geschikte plaats om Maria
op bijzondere wijze te eren. Men wil op
Hemelvaartsdag ook deze gelegenheid
aangrijpen om het bedevaartsoord

nieuw leven in te blazen.
In de kerk van Tienray wordt dan
vanaf 15.00 uur het Marialof gehouden
voor allen die op zoek zijn naar rust en
bezinning. De dienst zal muzikaal omlijst
worden door het Gemengd Koor Tienray.

Toegangswegen met
grote figuren
Enige tijd later worden aan de
Venloseweg twee welkomstfiguren onthuld. De bedoeling is dat in totaal bij
vier toegangswegen naar Grubbenvorst
deze figuren worden geplaatst. Aan

Nieuw bij Froxx: showdans
Tot op heden werd er nog geen les in showdans gegeven in Horst. Feesterij en Danserij Froxx gaat daar
verandering in brengen. Samen met internationaal kampioen en showdanstalent Sharella Meulendijks uit
Grubbenvorst biedt Froxx vanaf dinsdag 7 juni een zomercursus showdans aan.
In vijf weken tijd kan kennis
worden gemaakt met deze vorm van
dans. De kosten voor vijf weken les
(45 minuten per les) bedragen
40 euro per persoon. De eerste les
is op dinsdag 7 juni om 19.00 uur.
Iedereen vanaf 8 jaar is van harte
welkom om de eerste les vrijblijvend

mee te doen. Voor aanmelding bel met
077 477 01 11.
Showdans is een stijl die zeer vrij
en breed gedanst kan worden. Vaak
wordt er bij showdans gekozen voor
een bepaald thema of een lied dat
dan wordt uitgebeeld in de dans. Er
zitten veel elementen van (jazz)ballet

en streetdance in. Ook is showdans
zeer verwant aan het gardedansen,
maar showdans is aan veel minder
regels verbonden en veel vrijer in
keuze van muziek, danselementen
en lifts. Showdans is dan ook een
stuk moderner en gaat zeer snel met
de tijd mee.
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Hemelvaart Muziekweekend
in d’n Toerstop
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Expositie Anita Ebbing
Bij de vestiging van BiblioNu aan de Librije 60 in Horst is van 6 juni
tot 2 juli werk te zien van ontwerpster en kunstenares Anita Ebbing uit
Venray.

Vrijdag 3 juni treedt het Blues and Rock Trio BART uit Brabant op tijdens het Hemelvaart Muziekweekend in het
café van d’n Toerstop.

Als schilderend kunstenaar werkt
zij op een impressionistische manier
aan landschappen in acrylverf op
grote panelen, portretten in olieverf
en tekeningen met aquarel en kleurpotlood. Verder houdt zij zich bezig
met de toegepaste kunst in de openbare ruimte, zoals de aankleding van
verkeersrotondes, pleinen, beelden
en kunstopdrachten. Als stedenbouwkundig en ruimtelijk ontwerpster
werkt zij samen met Anjo Verhoeven

uit Maashees. Zij werken als duo
onder andere aan kwaliteits- en
beheersplannen en de herinrichting
van stad en landschap. Het afgelopen
jaar behaalde zij een eervolle vermelding voor hun inzending, de ijzeren
hoptuin, van de door de Floriade
uitgeschreven vakprijsvraag ‘kantoortuin anno 2012.’
Donderdag 2 juni (Hemelvaart) en
maandag 13 juni (Pinksteren) zijn alle
vestigingen van BiblioNu gesloten.

Erotische humordichteres
op Birdman festival
Quinty Leeuwenvacht schrijft poëzie vanaf het moment dat ze kan
schrijven. De laatste jaren maakte ze er serieus werk van en schreef ze
een groot aantal erotische gedichten.

BART brengt een uitgebreid en zeer
afwisselend repertoire van Gary Moore
tot Bryan Adams en van Otis Redding
via Stevie Ray Vaughan tot zelfs een
gewaagd eigen arrangement van een
ABBA-hit. BART is een trio dat bestaat
uit ervaren muzikanten die het plezier
in muziek maken voorop stellen. Een
avond is pas geslaagd als het publiek
tevreden is. Door de jaren heen hebben
de afzonderlijke muzikanten veel erva-

ring in binnen- en buitenland opgedaan.
Dus….. volop muziek van gevoelige
ballad tot beukende boogie en alles wat
daar tussen zit.
Op zaterdag 4 juni staat Jack’s on
Five op het podium. Is het dan toch
waar dat de muziek die je in je jeugd
hoort je het beste bijblijft? In het geval
van Jack’s on Five gaat dat zeker op. Vijf
doorgewinterde muzikanten brengen
rocksongs uit de jaren ’70 en ’80 met

hoorbaar en zichtbaar enthousiasme
opnieuw tot leven. In een avondvullende show brengt de band een mix
tussen bekende en minder bekende
klassiekers. Van AC/DC tot ZZ top en van
’Almost cut my hair’ tot ’Sweet home
Alabama’.
Het café van d’n Toerstop bevindt
zich aan de Broekhuizerdijk 27 te
Melderslo. Aanvang van beide avonden
is om 21.30 uur en de toegang is gratis.

Een selectie van de gedichten,
die ze schreef tussen juni 2004 en
februari 2008, is gebundeld in ‘Losjes
gebonden’. Eerder publiceerde ze
gedichten in een viertal weekbladen
en las ze diverse malen voor uit eigen
werk.
Na een opleiding Toerisme werd
Quinty filiaalleidster bij een bekend
modehuis. Tijdens een bezoek aan de
modevakbeurs in Antwerpen leerde
ze haar huidige partner kennen. Vanaf
hun eerste samenzijn schreef Quinty
haast elke avond een gedicht. Zo nu
en dan was er één goed genoeg om
naar haar vriendinnen te mailen.

Eén van de vriendinnen bewaarde
de gedichten en gaf ze aan een
bevriende uitgever. Deze zag er wel
brood in en gaf Quinty de mogelijkheid de bundel ‘Losjes gebonden’ uit
te brengen.
Quinty is special guest tijdens het
optreden van ‘De Jonge Heren’ op het
Birdman-festival in Horst.
De Jonge Heren is een ‘light
vers’ cabaretgezelschap gevormd
door Michèl de Jong, Theo Danes en
Venlose dichter Quirien van Haelen.
Op 4 juni om 14.45 uur is dit
gezelschap te bewonderen in de theatertent op Birdman festival.

Welkom bij De Paddestoelerij
JUNI = ACTIE MAAND

Lunchproeverij:
€ 1,50 korting
Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

Elke week een andere
lunchproeverij!
Deze actie is geldig van
maandag t/m vrijdag.
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

Flores in Terra BV

De specialist in exoten en mediterrane planten

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

Bel: 0478-584359 of 06-21436253

WWW.NOTTELMAN.NL

OPEN DAGEN 2011
Kijk voor info en aanbiedingen
www.floresinterra.nl

zaterdag 4 juni t/m maandag 13 juni
Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Slooierweg 13, 5962 AX Melderslo
tel. 077 466 41 54
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Toegankelijk en entreevrij muziekfestival
in Tienray

Nobody Beats
The Drum maakt
Gaellus Open Air
compleet
Het gratis festival Gaellus Open Air staat voor de deur. Het evenement is drie jaar geleden begonnen als entreevrij popfestival om
beginnende en gevorderde bands een podium voor een groter publiek te
bieden. Na derde editie van vorig jaar, met meer dan duizend bezoekers
is de organisatie druk in de weer om van de komende editie ook een
mooi festival maken. Gaellus Open Air 2011 vindt plaats op zondag
12 juni op het festivalterrein naast OJC Gaellus.

Galaoptocht Dendron College
De examens zitten erop. Voor veel kandidaten een spannende periode. Tijd dus voor ontlading en het
jaarlijkse galafeest. Het is inmiddels een terugkerende gewoonte dat dit feest vooraf wordt gegaan door een
ludieke galaoptocht. Dit jaar vindt deze optocht plaats op 10 juni.
Om de optocht goed te kunnen
organiseren wordt op het Dendron
College ieder jaar een nieuwe werkgroep samengesteld die bestaat uit
leerlingen en docenten. Aan de hand
van een draaiboek wordt de galaoptocht en het galafeest op poten gezet.
Met name de optocht is de publieke
uitlaatklep van de leerlingen. Ze leven
ernaar toe, genieten ervan. Uit de
hoge bezoekersaantallen (duizenden
mensen) van de laatste jaren blijkt dat
ook de gemeenschap hiervan geniet.
De hoge bezoekersaantallen

hebben mede tot gevolg dat de
organisatie omvangrijker wordt. Er
moeten keuzes gemaakt worden met
betrekking tot de route, veiligheid,
berichtgeving, inhuren van personen
en materialen enzovoort. Dit heeft
er toe geleid dat tijdens de optocht
vier verkeersregelaars in touw zijn,
een securitybureau is ingeschakeld,
dranghekken worden geplaatst en de
deelnemers weten aan welke regels
ze zich moeten houden.
Op 10 juni vertrekt de stoet om
18.30 uur vanaf het evenemententer-

rein in Kasteelpark Ter Horst richting
Parkhotel. De leerlingen stappen
ter hoogte van het zandstrand uit.
Iedereen is welkom om te komen
kijken. De organisatie verzoekt belangstellenden om zoveel mogelijk
met de fiets te komen. Auto’s kunnen
geparkeerd worden op het evenemententerrein. Volg de aanwijzingen
van de verkeersregelaars en security.
Belangstellenden wordt geadviseerd
op tijd te komen, zodat ze rustig een
leuk plekje langs de route kunnen
uitzoeken.

Melderse examenfuif:
Zo’n toèt beer veur en dubbeltje
Op vrijdag 8 juli is het weer zover: De Melderse Examenfuif. Dit jaarlijks terugkomende festival vindt net als
voorgaande jaren plaats aan de St. Odastraat in Melderslo.

De organisatie ontving een afzegging van The Deaf. De band rondom
gitarist Spike van Soest van Di-Rect
heeft besloten om de studio in te
gaan met Di-Rect in die periode. Zij
zullen niet optreden tijdens Gaellus
Open Air 2011.
Zij worden vervangen door het
Utrechtse breaks, electro en hiphop
collectief Nobody Beats The Drum.
Dit trio bestaat uit Jori Collignon
(sampler en toetsinstrumenten),
Sjam Sjamsoedin (draaitafels en
sampler) en Rogier van der Zwaag
(vj). Samen versmelten zij electro,
techno, breakbeats en hiphop met
livevideobeelden tot een beleving
waarbij de toeschouwer niet stil blijft
staan. Na hun debuutalbum ‘Beats
Work’ tourde het trio de hele wereld
over en releasten ze een remixal-

bum met remixes voor artiesten als
Etienne de Crecy, Jack Parow and
Distrakt. Op dit moment zijn ze bezig
aan een nieuw studioalbum.
Op de afterparty zorgen de
Cultuurbarbaren & Eargasm ervoor
dat het feest nog even doorgaat. Zij
zijn een jong collectief uit Venray die
in hun korte bestaan al menig feest
en festival op hun kop hebben gezet
met een set vol electro, techno en
dubstep. Ook overdag op het terrein
is voldoende te beleven. Tussen de
bands door zullen diverse acts tussen
het publiek optreden. Zo zal singer en
songwriter Mathijs Luyten ’s middags enkele sets ten gehore brengen.
Naast dit akoestische intermezzo zijn
Canix Allstars, Niks Draait Door en
Dansvoer bereid gevonden om plaatjes te draaien op het dj-podium.

ZONNEPANELEN
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www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Nieuw Kronenbergerhof
à la carte en specialiteiten restaurant

Ton en Karin Welten
Kronenbergweg 19
5976 NV Kronenberg
www.nieuwkronenbergerhof.nl
Tel: 077 467 01 76

Na het succes van de afgelopen
edities van de examenfuif met bands
als Random, Rattlesnake Shake en
Schandalica zal dit keer de Lottumse
band 30 past 7 de livemuziek tijdens
de Melderse examenfuif verzorgen.
Achter de draaitafels staat dit jaar The
D.Y.P.
Net als vorig jaar is ook dit jaar een
verandering doorgevoerd betreffende
het drankbeleid van de examenfuif.
Door regels van hogerhand is de
organisatie genoodzaakt vanaf heden
bonnen te verkopen.

Er mogen namelijk geen ‘all-in-feesten’
meer worden gegeven. Op het terrein
kunnen consumptiebonnen gekocht
worden voor de schappelijke prijs van
0,10 euro per consumptie. De garderobe zal kosteloos zijn.
De voorverkoop voor hét tentfeest
van de regio begint op maandag 6 juni.
De kaarten kosten 16 euro in de voorverkoop en 18 euro aan de dagkassa
(consumptiebonnen niet inbegrepen)
en zijn verkrijgbaar bij IJssalon Passi in
Horst en Café ’t Tunneke in Melderslo.
Na ‘Doe een wens’ en ‘Ride for

Duchenne’ wordt dit jaar geld ingezameld voor Stichting Salto Adelante. Rob
Surminski, één van de commissieleden
van Melderse Examenfuif, vertrekt
22 augustus naar Nicaragua om daar
acht weken in de hoofdstad (Managua)
in een krottenwijk docenten te coachen
op het gebied van vakdidactiek. Dit
jaar zal ‘de emmer’ rondgaan voor
dit goede doel. Voor meer info kijk op
www.saltoadelante.com
Op www.kpjmelderslo.nl/
examenfuif staat alle informatie over
de examenfuif.

Eerste lustrum zomercarnaval
Wat als een grap begonnen is, is niet meer weg te denken uit de Horster gemeenschap: het zomercarnaval.
Zaterdag 9 juli is het weer zover. Het Horster zomercarnaval wordt dit jaar voor de vijfde keer in café De Beurs
georganiseerd.
Op zaterdag 9 juli wordt om
19.00 uur begonnen met de receptie
van het prinselijk trio onder leiding
van prins Rogé, prinses Marian en zijn
adjudanten Glenn en Koen.
Na de receptie gaat het grote
feest beginnen met optredens van

joekskapel ‘Ut keumt waal’, het
gouden duo Frank en Ivan, H4, De Do
Noren, nag naat achter de oere, Anja
en de megjes, De Cornetto’s, Martin
Gaus Combo (mission), Thijssen en Co
en natuurlijk nog een surprise-act.
Tijdens het zomercarnavalsfeest

wordt er ook een tombola gehouden
met grote prijzen en er is dit jaar ook
een grandioze optocht.
Iedereen die wil deelnemen
aan deze optocht kan zich elke
maandagavond opgeven in café
De Beurs.
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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
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

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

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

service 35

do 2 juni 10.30 uur
Start: kerkplein

Kerkdiensten

Melderslo

America

Kronenberg

Hemelrit oldtimertoertocht

Hemelvaart
muziekweekend

zondag

Heilige mis

vr 3 en za 4 juni 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

Broekhuizen

Hoeden maken

Broekhuizenvorst
zaterdag

The Kleptomaniacs

zo 5 juni 13.00 uur
Locatie: De Locht

zo 5 juni 14.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Meterik

Vrije markt

zo 5 juni 12.00 – 17.00 uur
Organisatie:
Muziekvereniging St. Caecilia

Broekhuizenvorst
Kolckconcert

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

zo 5 juni 13.30 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: De Kolck

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

Birdman

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

Open dag

Horst

Familie/Vriendentoernooi
zo 5 juni 10.00 uur
Locatie: de Vonckel

Sevenum
Rommelmarkt

za 4 juni 14.00 – 01.00 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zondag

Opel Kadett C treffen

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Kronenberg

zo 5 juni 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

do 2 t/m zo 5 juni
Organisatie:
Opel Kadett Club Nederland
Locatie: evenemententerrein bij
Manege d’n Umswing

Expositie Anita Ebbing

Jaarmarkt

Meerlo

ma 6 juni t/m za 2 juli
Locatie: BiblioNu

zo 5 juni 11.00 – 17.00 uur
Locatie: centrum

zondag
donderdag

Venlo

Zomer Darts Horst 2011

Melderslo

di 7 juni 20.00 uur
Locatie: Café De Lange

Tienray

(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

do 2 juni 15.00 uur
Locatie: kerk

zaterdag
maandag
donderdag

Huisartsenpost

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 3 juni Tandarts Tjan
De Kievit 8, Meerlo
T 0478 69 22 31
4 t/m 9 juni Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Verloskundige zorg
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

Marialof

19.00
11.15

09.45

09.30

Horst (Lambertus)

Rumoer 11
vr 3 juni 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

19.15

Griendtsveen

Jubileumfeest Toverland
vr 3 en za 4 juni
Locatie: Toverland

09.45

Grubbenvorst

Hegelsom

M@xx Dance Night
za 4 juni 20.00 uur
Locatie: B2

Heilige mis

do 2 juni 13.00 – 17.00 uur
Organisatie: SETA
Locatie: clubgebouw Stapvast

Alcatrazz
do 2 juni 14.00 – 01.00 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zondag

10.00

zaterdag

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
zondag

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer

112
T

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

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