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Americanen onder elkaar
Tijdens een conferentie in het Friese plaatsje Achlum schudden Jack Poels en Bill Clinton elkaar de hand. Poels was met vijftig andere Nederlanders waaronder Job Cohen,
Frans Timmermans, Pieter van de Hoogeband, Erben Wennemars en Femke Halsema uitverkoren om aanwezig te zijn bij een receptie van de voormalige Amerikaanse
president. De conferentie werd later op de dag door Rowwen Hèze afgesloten met een optreden voor zo’n 2.000 inwoners van Achlum en andere genodigden.

Het Peelvennootschap:
kloppend hart van de Peel
Er is een ei gelegd in de Peel. In deze tijd van het jaar is dat heel gewoon. Het betreft hier echter de geboorte van
een nieuw initiatief: Het Peelvennootschap. Onder deze naam gaat een aantal bedrijven en instellingen samenwerken om meer structuur te geven aan toerisme en recreatie in de Peel. Het gebied waarbinnen Het Peelvennootschap gaat opereren wordt grofweg begrensd door de veendorpen Griendtsveen, Helenaveen en de Deurnese Hoek.
De deelnemende bedrijven en
instellingen willen de krachten bundelen
om de toenemende populariteit van
de Peel als recreatiegebied in goede
banen te leiden. Onder de naam ‘De
Peel Natuurlijk’ zullen arrangementen
ontwikkeld worden, die zijn toegespitst
op de specifieke kenmerken van het
gebied. De keuze aan activiteiten voor
de bezoekers van de Peel wordt overzichtelijker en de ‘drukte’ wordt beter
verdeeld.
“De Peel is van oudsher een natuurgebied dat bekend staat om zijn rust en
uitgestrektheid. Om te voorkomen dat er

te grote groepen mensen door de Peel
gaan wandelen of fietsen willen we de
druk gaan spreiden, “vertelt Gerold van
de Vrande, één van de initiatiefnemers
van het vennootschap. “We proberen bij
het samenstellen van arrangementen
zoveel mogelijk rekening te houden met
de Peel en haar bewoners”.
Het idee voor de samenwerking
onstond in oktober 2010. Zo’n zesentwintig bedrijven en instanties werden
uitgenodigd om te brainstormen over de
toekomst van het toerisme en de recreatiemogelijkheden in de Peel. “Iedereen
die uitgenodigd was, kwam daadwer-

kelijk opdraven en daarmee was de
toon gezet”, aldus van de Vrande, “Op
dit moment wordt vrijwel wekelijks
vergaderd over de koers die we gaat
uitzetten. Het is allemaal nog heel pril,
maar het enthousiasme is groot.”
De komende tijd zal Het Peelvennootschap haar plannen verder gaan
uitwerken. Zo komt er een website en
zal er een duidelijk herkenbaar logo
worden ontwikkeld. Bovendien wordt de
laatste hand gelegd aan een promotiefilmpje dat op youtube wordt geplaatst.
Het wachten is op het moment waarop
deze vogel haar vleugels zal uitslaan.

Brief aan de gemeenteraad

Subsidie-balletje rolt
nog steeds
Bij de harmonisatie van het gemeentebeleid na de herindeling van
2010 komen ook de subsidieregelingen aan bod. Dit leidde onlangs nog
tot wat strubbelingen in de gemeenteraad, toen wethouder Wijnhoven
meldde dat zij 50.000 euro extra wilde uittrekken voor de verenigingen
in Horst aan de Maas. Dat feest ging voorlopig echter niet door en de
verenigingen in Horst aan de Maas waren teleurgesteld.
Namens de gezamenlijke voetbalverenigingen heeft Matthieu Rutten
een brief aan de gemeenteraad
gestuurd, waarin men kenbaar maakt
het voorstel voor extra subsidie te
ondersteunen. In een eerder stadium
werd een aanvraag van de voetbalverenigingen voor aanvullende
subsidie voor leden van achttien tot
vijfentwintig jaar afgewezen.

De verenigingen hebben nu hun
hoop gevestigd op het college. Men
hoopt dat de extra subsidie alsnog
zal worden toegewezen, zodat prijsstijgingen en belastingverhogingen
worden gecompenseerd. De huidige
subsidie staat nog steeds op het
niveau van 2006. Het voorstel van
de verenigingen is nu om jaarlijks de
subsidie met 2% te verhogen.
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Bouwbord woonwijk hof te Berkel onthuld
Afgelopen vrijdag hebben leden van de klankbordgroep het bouwbord
van woonwijk hof te Berkel onthuld. De presentatie van het bord vond
plaats op de hoek van de Dokter van den Meerendonkstraat en de
Venloseweg in Horst. Wanneer het bestemmingsplan wordt goedgekeurd,
kan er vanaf het eerste kwartaal van 2012 gebouwd worden.
De onthulling van het bouwbord is
een vervolg op een samenwerkingsovereenkomst die enkele weken
geleden werd getekend. Op 19 april
zetten de gemeente Horst aan de
Maas, CRA Vastgoed en De Zorggroep
hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst van woonwijk hof te Berkel. En daarmee
werd het startsein gegeven voor de
realisatie van een nieuwe woonwijk in Horst. Binnen de klankbordgroep zitten afgevaardigden van:
omwonenden van het plangebied,
Dorpsraad Horst, Vrienden van
Elzenhorst, Huurdersvereniging
aanleunwoningen, Agenda 22 en het

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

Gehandicaptenplatform. Voorzitter van
de klankbordgroep is Arie Stas.

Woonwijk krijgt een
mix aan bewoners
Volgens projectontwikkelaar Hans
van der Heijden van CRA Vastgoed
beginnen de werkzaamheden aan
woonwijk hof te Berkel in het eerste
kwartaal van 2012. “We beginnen zodra
het bestemmingsplein onherroepelijk
is”, zegt hij. Binnen woonwijk hof
te Berkel wordt gebouwd voor jong
en oud en voor wel en niet zorgbehoevende mensen. “Omdat ze door
elkaar komen te wonen vindt een
goede integratie plaats. Bij de invulling
van de nieuwe woonwijk houden we
rekening met wie waar komt te wonen.
Ook de economische ontwikkelingen en
de veranderende woonwensen worden
meegenomen.
De Zorggroep geeft daarbij invulling aan hun nieuwe visie omtrent
het zorgconcept. Dit betekent werken
aan de toekomstwaarde van nieuw te

Leden van de klankbordgroep onthullen het bouwbord
ontwikkelen woningen in een nieuwe
woonomgeving. Een omgeving die
aansluit en past in een brede ontwikkeling van Horst-centrum en de aangrenzende straten. Een woonomgeving
die zich kenmerkt door een verschil-

Flessenactie voor KWF Kankerbestrijding
De kinderen van groep 7 van
basisschool Onder de Wieken uit
Meterik hebben in de week van 23
tot en met 27 mei hebben een
flessenactie gehouden om geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Aanleiding was het feit dat een
vader van een kind uit groep 7 mee
gaat doen aan Alp d’HuZes. Dit wielerevenement vindt jaarlijks plaatsvindt
op de Alp d’Huez, waarbij de deelnemers proberen een aantal keer de berg
op te fietsen. De actie is een groot
succes geworden. De kinderen hebben
in totaal een bedrag van 722,05 euro
opgehaald. Leerlingen en leerkrachten
danken alle donateurs en wensen de
fietsers erg veel succes op 9 juni.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
rekening van de aanbieder.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

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

VERDELLEN

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten

gemeld. Bij verzuim komen kosten voor

gereed is en de huidige bewoners zijn
verhuisd. Dat zal begin 2014 zijn.
De nieuwe woonwijk wordt in 2017
afgerond, dit is echter afhankelijk van
de verkoop van woningen. Het plan
wordt in fasen gebouwd.

Groep 7 basisschool Onder de Wieken

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

lende samenstelling van doelgroepen”,
zegt Van der Heijden.
Verpleegstersflat de Hoge
Horst wordt begin 2013 gesloopt.
Verpleeghuis Elzenhorst gaat pas tegen
de vlakte wanneer de nieuwbouw

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

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

Telefoon (077) 398 64 26

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Kleuters bieden helpende
hand aan klasgenootje
In basisschool De Kameleon uit Grubbenvorst mag iedere dag één van de kleuters uit groep 1 en 2 het helpend
handje van juf Barbara zijn. Op woensdag 1 juni hebben de kleuters met een sponsorloop laten zien dat zij ook een
fantastisch helpend handje kunnen zijn voor hun ongeneeslijk zieke klasgenootje Roel.

Pinkster uitje!

Met rozijnen
bollen natuurlijk
HORST • MAASBREE

Roel en zijn klasgenootjes na de sponsorloop met het spandoek voor Stichting Roel
De dag van de sponsorloop was
bedoeld om Roel en zijn familie een
hart onder de riem te steken. Maar ook
om als klas samen met Roel een leuke
morgen te beleven. De sponsorloop
vond plaats in het parkje aan de Lage
Weide in Grubbenvorst. Het weer was
geweldig, Roel had een goede dag en
er stonden 27 kleuters en een juf te
popelen om van start te kunnen gaan.
Kortom, alle ingrediënten voor een
fantastische ochtend waren aanwezig.
En dat werd het, Roels helpende handjes renden allemaal ongeveer vijftien
rondjes in het parkje. Het publiek
zorgde voor geweldige support voor de
kleuters en hun juf Barbara. Nadat de
kleuters weer op adem gekomen waren
verzorgden zij samen met niemand
minder dan Christel van W-dreej een
spetterend optreden. Wekenlang studeerden zij op het liedje ‘Wie eine jojo’
samen met juf Barbara. Voor Roel en
zijn familie, maar ook voor het publiek

was dit een geweldige verrassing.
Dankzij de vele sponsoren konden
Roels helpende handjes de familie vele
verrassingen aanbieden. Waaronder
een geweldige taart die de kinderen
daags ervoor zelf gemaakt hadden met
bakker Engels. De kinderen hebben er
samen met Roel heerlijk van gesmuld,
maar ook werden er vele stukken van
verkocht. Tenslotte was het doel om
zoveel mogelijk geld in te zamelen. En
dat hebben Roels helpende handjes
geweldig gedaan, de sponsorloop
en alle nevenactiviteiten hebben het
fantastische bedrag van ruim 5.000 euro
opgeleverd. De opbrengst van deze ochtend wordt gedoneerd aan de Stichting
Energy4all en aan Stichting Roel.
Energy4all heeft als doel het inzamelen
van geld voor onderzoek naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten. Het doel van Stichting Roel is het
inzamelen van geld voor de ondersteuning van patiënten en hun gezinnen die

getroffen zijn door deze verschrikkelijke
aandoening en het ondersteunen van
onderzoek naar de bestrijding van deze
aandoening.
Naast dit geweldige bedrag konden
Roels helpende handjes ook nog een
groot spandoek aan Stichting Roel
overhandigen, gesponsord door Arton
dekkleden & reklame. Deze kunnen zij
bij allerlei acties nog gaan gebruiken.
Voor een beginnende stichting is dit een
geweldige aanwinst. Naast alle geweldige sponsoring hebben Roels helpende
handjes Aartsenfruit Kids Foundation
bereid gevonden om Roel en zijn familie een steuntje in de rug te geven.
Roels helpende handjes, Roel en
zijn familie kijken terug op een fantastische sponsorloop en danken alle
sponsoren en iedereen die op welke
manier dan ook aan deze ochtend heeft
bijgedragen.
Voor informatie of sponsoring mail
naar roelshelpendehandjes@live.nl

Kennisdag voor professionele
boomteeltsector
Om de professionele boomteelt van kennis en informatie te voorzien, wordt 15 juni het evenement Meet &
Green 2011 georganiseerd: een voor de regio unieke kennisdag voor de professionele boomteeltsector. De hele
dag wordt groots uitgepakt met demonstraties en innovaties. Centraal onderdeel van het middagprogramma is
het ‘Initiatief voor duurzame bomenteelt in Limburg’.
Met een omzet van 250 miljoen
euro is de boomteelt in Limburg een
belangrijke economische motor. Als
het aan The Green Connection, het
platform van de boomteelt in Limburg,
ligt wordt dat bedrag in de komende
tien jaar verdubbeld. Dat dit duurzaam
en maatschappelijk verantwoord kan,
bewijst het ‘Initiatief voor Duurzame
Bomenteelt in Limburg’.
Het ‘Initiatief voor duurzame
bomenteelt in Limburg’ geeft telers
praktische tips en adviezen voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het project zorgen de
Limburgse specialisten van Cultus

Agro Advies en Citaverde College voor
de boomteeltkennis. Het internationaal
gerenommeerde bureau Schuttelaar &
Partners bracht haar kennis op het gebied van duurzaamheid in. Het project is
financieel ondersteunt door de Provincie
Limburg. Een succesvolle combinatie,
want dit unieke Limburgse project heet
inmiddels landelijke uitstraling.
Op 15 juni worden de resultaten
van het ‘Initiatief voor duurzame
bomenteelt in Limburg’ gepresenteerd
aan een grote groep genodigden
van binnen en buiten de provincie
zoals handelaren in bomen, banken
en gemeenten. Tijdens de sessie

wordt vooral duidelijk gemaakt
wat duurzaamheid inhoudt op een
boomkwekerijbedrijf, zodat ook de
genodigden in hun dagelijkse werk
daar op in kunnen haken.
Deze unieke innovatiedag vindt
plaats op het terrein van Rötjes
Young Plants te Lottum, die dit
jaar nog genomineerd was voor de
prestigieuze award van ‘Agrarisch
Ondernemer van het Jaar’. Naar
verwachting zullen meer dan 450
bezoekers uit Nederland, Duitsland en
België deze dag bezoeken.
Meer informatie kunt u vinden op
www.thegreenconnection.eu
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Al 10 jaar een begrip
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Ron Seuren

Seuren
Ron Ron
Seuren
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Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Hoera, onze zoon is geboren!
2 juni 2011

Fedde

Henk Arie
Zoon van
Dave en Lonneke Snellen-Peters
Irenestraat 20
5864 ED Meerlo
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Hoera een megje!!

Jans

27 mei 2011
Dochter en zusje van
Marc, Paula & Isa
Verheijen-Peeters
Jan Drabbelsstraat 16
5964 AH Meterik

Wij

gaan trouwen op zaterdag
11 juni 2011.

19 juni Vaderdag!
Lieve, stoere en gekke
cadeautjes voor de
allerliefste papa’s!
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Te koop verse rabarber en kersen.
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
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
Timmerman nodig?
Timmerman biedt zich aan voor al uw
voorkomende timmerwerkzaamheden
T. 06 22 08 55 24
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.

Geboren

Finn

Zoon van
Ron en Gerda
van Helden-Gielen
Lavendelheide 11
5975 TL Sevenum

Enthousiaste, ondernemende mensen
gezocht die willen leren werken als
welzijnscoach. Werken vanuit huis,
eigen uren indelen. Ondersteunende
training en begeleiding.
www.welzijnspraktijksevenum.nl
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar op!
Reparatie, onderhoud, (draadloos) internet, netwerken, overstap/begeleiding
Windows 7. Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Fiets gestolen
In de nacht van 20 op 21 mei is
mijn bruin-zwarte Gazelle op het
Wilhelminaplein in Horst gestolen. Heeft
u iets gezien? Bel dan 06 12 28 24 35.
Ik wil hem graag terug.
B.v.d. Jans Berden.
Levensverhaal op video?
Professioneel videomaker is op zoek
naar mensen die hun levensverhaal
gratis op video willen laten vastleggen
voor familie/nabestaanden.
Bel 06 41 38 96 23 of kijk op
www.kensentme.nl/levensverhaal
Gevonden in sporthal de Berkel, ring
met inscriptie Pieter 5-3-83.
E-mail: Martien-Vervoort@hetnet.nl
Cursus “Financiële Ontwikkeling”
Voor een betere levenskwaliteit.
Info en aanmelden: 06 53 36 41 64
Te koop koffieboeketjes € 2,veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nw Peeldijk 35, America
077 464 13 80.

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
www.spring-kinderopvang.nl

Mees

29 mei 2011
Dochter van
Paul en Monique
Billekens-Hendrix
Den Spittheuvel 15
5976 PV Kronenberg

30 mei 2011
Zoon van
Marijn Mulders en
Elke Reijnen
Doolgaardstraat 54
5961 TS Horst

Hay Clevis
Tonny, kinderen en kleinkinderen
Broekhuizenvorst, juni 2011

Te huur geschakelde woning met
woonkamer, keuken, berging,
2 slaapkamers en garage. Ligging in
buitengebied van Sevenum.
Inlichtingen tel: 077 464 21 61
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
Kennismaken met massage? Kies uit
een rugmassage of een voetmassage.
In juni slechts 25 euro. May Proosten
077 398 61 14 of www.hetstiltehuis.nl
Te huur: woonhuis in centrum van
America. 5 slaapkamers, royale badkamer, twee toilletten, woonkamer en
royale keuken. Voor info: 06 30 44 54 53.
Cursus voor hond en kind
Door onbegrip tussen hond en kind,
gebeuren vaak ongelukken. In deze
cursus leren de kinderen de juiste manier
van omgang met de hond en hoe je leuk
en veilig met je hond kunt spelen.
www.americanis.nl
Vrijwilligerscursus De helende werking
van honden leren kennen? Americanis
start weer de vrijwilligerscursus. Hierna
kun je scholen of instellingen e.d.
bezoeken met je hond als hij hier
geschikt voor is. info www.americanis.nl
Te koop gevraagd perceel landbouwgrond min. 1 ha, voor direct of op
termijn. 06 53 10 43 85

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

www.kdvpoemelke.nl

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
www.briensveld.nl
M 06 - 51 13 53 64

Lynn

Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken,
willen wij u langs deze weg heel hartelijk dank zeggen voor
de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve zorgzame man,
ôzze pap en opa Hayke

Kom jij ook poemelen?

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

Leunen-Venray
T (0478) 51 52 21

Geboren

Dankbetuiging

Dave en Lisette

De huwelijksborrel zal
gehouden worden
van 18.30 tot 20.00 bij
Restaurant Chitanie te Horst.

Geboren
27 mei 2011

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

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

www.theoarts.com

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Geboren 5 juni 2011

Bram

Zoon van
Ramon en Kim Cox-Jacobs
Broertje van Lynn en Giel
De Patrijs 5
5864 BV Meerlo

AL 30 JAAR!

Te koop: kruisbessen
Tel: 077 398 17 45

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

FITNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Toverland wil twee keer
zo groot zijn in 2021
Afgelopen weekend bestond Toverland in Sevenum tien jaar, reden voor een verjaardagsfeestje. Dat werd vorige
week vrijdag en zaterdag samen met bezoekers gevierd. Het attractiepark was extra lang open en het feest werd
zaterdagavond afgesloten met een spetterende vuurwerkshow.

2e Pinksterdag open va

n 11.00 tot 17.00 uur

-AKTIE

Caroline Maessen leeft met hart en ziel voor Toverland
Wat meteen opvalt bij binnenkomst
in Toverland is de ruimte waar de
kassa’s staan en de entreehal. Je waant
je in een oosterse wereld met daarin
de bekende Toverland-attracties. Het
is slechts een deel van alle veranderingen die Toverland de komende tijd
zal ondergaan. Een nieuw logo, nieuwe
huisstijl en website zijn onderdeel van
de vernieuwing. De komende tien jaar
zal ook het park inhoudelijk veranderen van een attractiepark naar een
themapark.

We willen naar
een generatieloos
themapark groeien
“We willen met Toverland een
themapark worden voor de hele familie. Een plek waar kinderen, pubers,
ouders en grootouders zich veilig en
gewaardeerd voelen. Waar je als gast
de aandacht krijgt die je mag verwachten. We willen geleidelijk aan naar een
generatieloos themapark groeien”,
aldus Caroline Maessen, directrice van
het attractiepark.
Op de vraag wie bepaalt welke
nieuwe attracties er in Toverland
komen zegt ze: “Dat doe ik samen
met een ontwikkelteam waarin twee
medewerkers zitten. Maar de definitieve komst van een nieuwe attractie

is er wanneer mijn broer Jean Gelissen,
eigenaar van Toverland, groen licht
geeft. Je moet het zo zien: ideeën
komen voort uit bezoeken aan andere
attractieparken of bijvoorbeeld het
bekijken van films. Ook de bezoekers
van Toverland komen met ideeën. Dit
levert een smeltkroes aan ideeën op
die we tijdens ons tweewekelijks intern
overleg bespreken”, zegt ze.

Water, licht, ijs, vuur
en misschien water
Welke attracties er de komende
jaren nog gaan volgen wil ze niet verklappen. “Ik weet wel dat we iets gaan
doen met de elementen water, licht,
ijs, vuur en misschien ook wind”, zegt
ze. Hoe dat er dan uit komt te zien blijft
nog even geheim. Als voorbeeldpark
noemt ze het Europark in Rust, in het
zuidwesten van Duitsland. “Dat is een
voorbeeld van een prachtig themapark
waar alle bezoekers, groot of klein
en van elke nationaliteit zich thuis
voelen. Zoiets willen wij ook opzetten in Sevenum, misschien wel onder
de naam Themapark Toverland”, zegt
Maessen.
Op de vraag welke attractie ze
graag naar Toverland zou willen halen,
maar wat gewoonweg niet haalbaar
is heeft ze direct een antwoord klaar.
“De nieuwe Harry Potter-attractie. Dat

is een nagebouwd dorp uit de Harry
Potter-film. Bezoekers aan die attractie
krijgen het idee door de film te lopen.
Een beleving die uniek is”, volgens
Maessen. Desalniettemin blijft de directrice nuchter en realistisch en geeft aan
dat Toverland in de toekomst gecontroleerd blijft groeien.

Maar wat als Toverland blijft
groeien en Caroline te ver van
Toverland af komt te staan om alles
‘Im Griff’ te houden? “Maak je daar
geen zorgen over, ik waak goed over
de personele en creatieve voortgang. Ik
ben bevoorrecht om leiding te mogen
geven binnen de organisatie. Ik ben
fair en rechtvaardig en ik besef terdege
dat de medewerkers het visitekaartje
van Toverland zijn. Onze medewerkers
zijn het allerbelangrijkste binnen onze
organisatie. Ik zeg weleens tegen hen,
‘Do as I do’, want een goed voorbeeld
doet volgen.”
Toverland wil zich met alle veranderingen die gaan komen nestelen bij
de toppers van de wereld. “We hebben
alle ingrediënten voorhanden. Er is
voldoende ruimte voor uitbreiding en
we hebben uitstekend personeel”,
besluit de sympathieke directrice het
interview.

Het galabal van het Dendron College wordt sinds enkele jaren voorafgegaan door een rondrit door Horst en
omgeving. Uitzonderlijk uitgedost nemen de eindexamenkandidaten plaats in een bonte stoet van heel uiteenlopende voertuigen. Van tractor tot Ferrari, van fiets tot Harley-Davidson. Voor de leerlingen een sensatie, voor het
publiek langs de weg een leuk schouwspel, maar voor de gemeente blijkbaar een doorn in het oog.
stuk naar Froxx lopend moeten afleggen
is voor een betrokken vader van een
van de eindexamenkandidaten een
stap te ver. “Voor diverse evenementen
wordt de Venrayseweg afgesloten en
voor de optocht van het Dendron-gala
zou dat ineens niet mogelijk zijn“, zegt
hij.

B I damesJ AA
NKOOP VAN:
of

3

herenslips

1 Gratis

Ik ben fair
en rechtvaardig

Dendron-gala Optocht met omleiding

De optocht zou te veel verkeershinder op de drukke vrijdagavond
opleveren, waardoor de route dit jaar
drastisch moest worden aangepast.
Voor de deelnemers aan dit
evenement een behoorlijke domper
op de feeststemming. Met name het
feit dat de feestgangers het laatste

ALLE MODELLEN SLIPS

“Nu voert de route over half
verharde wegen in de bossen, wat de
uitstraling van dit evenement tekort
doet.” De optocht voorafgaand aan
het Dendron-galabal vindt plaats op
vrijdag 10 juni en begint om 18.30 uur
vanaf het evenemententerrein
Kasteelpark Ter Horst.

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

SpEcialE
arrangEmEnTEn voor
BEdrijvEn
vakanTiEviEringEn
UiTgEBrEidE
lUncH/dinEr
BorrElkaarT
UiTgaanSagEnda
ziE WEBSiTE
FacEBook
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

slip

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

Kerkstraat 20a , Horst
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Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit

Nel Geurts honderd jaar jong

Zorg dat je geen buikje
krijgt
De pretoogjes verraden het al. Nel Geurts-van den Hombergh geniet zichtbaar van haar honderdste verjaardag.
Je hoeft haar geen vragen te stellen, ze begint gewoon haar verhaal.

Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

START VOORVERKOOP & PRESENTATIE

FESTIVALWEBSITE - GROOT SCHERM
ZONDAG GEEN CONCERT

NUSCONCERTEN.NL
I
R
B
M
A
C

“Ik ben geboren in Lomm, in een
boerderij aan de Rijksweg. Ik kom uit
een gezin met tien kinderen, allemaal
heel verschillend. Vlak voor de oorlog
ontmoette ik Sef Geurts uit Horst. We
verloren elkaar uit het oog, maar na
de bevrijding kwamen we elkaar op de
kermis in Horst weer tegen. Dit heeft
zo moeten zijn, we waren blijkbaar
voorbestemd voor elkaar. In 1947
zijn we getrouwd en in 1949 kregen
we, ’haha, wat waren we braaf!’ een
dochter, Marij en in 1950 onze Pieter.”

Moeiteloos vertelt Nel haar levensverhaal, alsof het allemaal eergisteren
gebeurd is. “Ik heb mijn hele verdere
leven in Horst gewoond. In het begin
was het wennen, want we vonden in
Lomm dat Horst maar een boerengat
was. Sef en ik hebben in zijn ouderlijk
huis gewoond. Het stond op de plek
waar nu Elzenhorst staat. Toen heette
dat nog het Gasthuiskamp. We zijn
daarna meermalen binnen Horst
verhuisd en nu woon ik er al bijna
65 jaar”.

Nel heeft veel meegemaakt, maar
geniet vooral van het leven. “Weet je
dat ik al 26 jaar lid ben van het ouderenkoor? Ik schijn een heel bijzondere
stem te hebben”, zegt ze vol trots. ”En
mijn geloof in de maagd Maria heeft
mij door veel pijn en verdriet heen gesleept, ik ben een echte fan van haar!”
Op de vraag wat haar geheim is
om honderd te worden, antwoordt ze:
“Veel sporten, geïnteresseerd blijven in
wat er in de wereld gebeurt en vooral:
ervoor zorgen dat je geen buikje krijgt!”

Flamingo Casino is een professionele organisatie met een heldere bedrijfsfilosofie en
ondernemingsbeleid, die zich bezighoudt met de exploitatie van 14 speelautomatencasino’s. Met in totaal 200 medewerkers is het bedrijf binnen de provincie NoordHolland leidend in de branche. Kwaliteit is het sleutelwoord waarmee de organisatie zich
wil onderscheiden. Dit komt mede tot uiting door een eenduidige, herkenbare uitstraling
en kwaliteitscertificering.
Wij zoeken voor Flamingo Casino Horst

Casinomedewerkers
voor 7 tot 14 uur per week
vacaturenummer: 37-03
Functie inhoud:
Het verzorgen van speluitleg, het creëren en handhaven van een goede speelsfeer,
het verlenen van service, het wisselen van geld en het voeren van de bijbehorende
administratie.
Uw proﬁel:
U bent 21 jaar of ouder en u hebt een opleiding op LBO/MBO-niveau. U bent representatief, servicegericht, bereid om in weekend- en avonduren te werken in wisselende
diensten en u beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Een EHBO/BHV
opleiding is een pré.
Wij bieden u:
Een zelfstandige functie in een aantrekkelijk bedrijf met uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren:
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan voor 16 juni 2011 een gemotiveerde
sollicitatie met CV aan: Flamingo Casino, afdeling P&O, De Compagnie 45, 1689 AG
Hoorn. Of mail naar: vacature@flamingocasino.nl

14 vestigingen in Nederland. Zie: www.flamingocasino.nl

Schoolreisje Meuleveld naar Irrland
Nog een dikke kus van mama en dan hup de bus in! De kinderen van groep 5, 6 en 7 van basisschool
Meuleveld vertrokken afgelopen dinsdag naar Irrland in Kevelaer, Duitsland. Het jaarlijkse schoolreisje is
iedere keer weer een feest voor de kinderen. Voor de leerkrachten en ouders is het net zo spannend. Het kost
de nodige inspanning en voorbereidingstijd om zo’n reis te organiseren en vooral om de dag voor iedereen
zo prettig mogelijk te laten verlopen. Volgens Teun Cox uit groep 5 was het helemaal super en was de dag
goed verlopen. Hij had alleen zijn toet verbrand in de zon, dus ook het weer was uitstekend!
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Verrassing compleet op sportpark Erica

Twee Koninklijke Onderscheidingen in America
Tijdens het 50-jarig jubileumfeest van de veteranenafdeling van voetbalvereniging AVV America werden twee
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Wim Kleuskens (72) en Piet Vervoort (74) kregen de bijbehorende
oorkonde en versierselen uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Beide zijn benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Een verrassing die de twee voetballiefhebbers in hart en ziel niet snel zullen vergeten. De onderscheiding vond afgelopen vrijdag plaats.

van Elf en bij diezelfde vereniging tot
1990 bestuurslid en penningmeester.
In 1991 werd Piet benoemd tot erelid
van carnavalsvereniging de Turftreiërs.
Zijn betrokkenheid en inzet kwam
ook naar voren tijdens de viering van
het 100-jarig bestaan in 1991 van de
plaatselijke parochie. Sinds 1985 is Piet
ook betrokken bij de diverse toneelvoorstellingen van toneelvereniging
De Vrije Spelers.
Piet Vervoort is onder de indruk van
de onderscheiding. “Wij zijn nog steeds
aan het nagenieten. De felicitaties
blijven maar binnenstromen net als de
bloemen. Ik kan wel een bloemenwinkel beginnen”, lacht hij. Hij wist nergens van maar vond het wel vreemd
dat iemand van de veteranen nog extra
kwam vragen of zijn vrouw ook meekwam naar het jubileumfeest. Maar het
allermooiste vond ik de serenade van
fanfare Sint Caecilia”, aldus Piet.

De felicitaties en
bloemen stromen
binnen
Wim Kleuskens en Piet Vervoort
werden samen met hun echtgenotes in het zonnetje gezet
Zowel Piet Vervoort als Wim
Kleuskens hebben een grote staat van
dienst bij de Americaanse voetbalvereniging. Zo is Piet al sinds 1967 als
vrijwilliger actief bij AVV America. Hij
was bestuurslid van 1967 tot 1992,
scheidsrechter van 1992 tot 1999 en
commissielid Gebouwen en Terreinen

van 1992 tot heden. Vervoort draaide
bovendien tot 2009 bardiensten. In
1999 ontving Piet de Zilveren Speld
van de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB) als blijk van waardering voor zijn inzet. Een jaar later, in
2000 werd hij benoemd tot erelid van
de Americaanse voetbalvereniging.

Naast zijn inzet bij de voetbalvereniging zette hij zich ook in voor andere
verenigingen.
Sinds enige jaren is Vervoort
penningmeester van de biljartclub
voor ouderen in America. Bij carnavalsvereniging de Turftreiërs was hij
van 1964 tot 1966 lid van de Raad

Het feest duurde tot
in de kleine uurtjes
De uitreiking van de Koninklijke
Onderscheidingen was ook bij de vele
aanwezige gasten op het sportpark niet
bekend. Niet iedereen kon daardoor
alles volgen maar dat werd ruimschoots goedgemaakt toen de fanfare
aantrad voor een serenade aan Piet en
Wim in buitenlucht, voor het gebouw.
Daarna werd het feest voortgezet tot
in de kleine uurtjes. Voor Wim en Piet
werd daarmee een onvergetelijke dag
afgesloten.

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

ZONNEPANELEN

GRAT
IS A
AAN DVIES
HUIS

S L I J T E R I J

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

Voor Wim Kleuskens was het
bezoek van burgemeester Van Rooij
eveneens een verrassing. Hij wist
evenmin als Piet Vervoort waarom de
burgemeester met ambtsketen om
aanwezig was. “Ik dacht wel: ‘wat gek
dat die ook hier is. Zou er iemand van
de veteranen in het zonnetje gezet
worden?’ Ik wist echt nergens van maar
het was ‘schon’, aldus Kleuskens.
Wim Kleuskens is net als Piet

Vervoort sinds 1967 vrijwilliger bij AVV
America. Hij bekleedde er van 1967 tot
1977 de functie van voorzitter van het
jeugdbestuur en was bestuurslid van
1977 tot 1982. Ook was hij grensrechter
bij wedstrijden van het eerste elftal van
1977 tot 1982 en leider/grensrechter
over diezelfde periode. Van 1982 tot
1992 was Wim voorzitter van de voetbalclub en van 1993 tot 2000 leider
en grensrechter bij wedstrijden van
de veteranen. Wim Kleuskens is van
1994 tot heden lid van de commissie
Gebouwen en Terreinen.
In 1992 ontving hij als blijk van
waardering voor zijn inzet de Zilveren
Speld van de KNVB. In 2004 werd hij
benoemd tot erelid van de voetbalvereniging. Verder verzorgt Kleuskens
sinds een aantal jaren het wedstrijdsecretariaat van een biljartclub voor
ouderen en verzorgt hij het onderhoud
van de kleedlokalen van korfbalclub
Erica.

DRANKENHANDEL

Floria du Vin
Floria

INTRODUCTIEPRIJS € 5,95

=
VADER GESCHENKEN
IJ WEIJS DENKEN
NU AL AAN SLIJTER

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

bijzondermens
bijzonderinterieur

Gastouderopvang, een uitstekende opvang voor jullie kind!
Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouders thuis. Een
gastouder vangt kinderen op in een gezellige, huiselijke sfeer. Gastouders hebben een groot
hart voor kinderen. Met enthousiasme en warmte zorgen zij er elke dag weer voor dat uw
kind een fijne en veilige plaats heeft om te groeien en te ontwikkelen!

Verschillende gastouders in de gemeente Horst aan de Maas
hebben opvangplekken vrij voor kindjes.
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag
Aandacht, liefde en rust staan centraal binnen hun opvang.
Een uitstekende opvang voor jullie kind!
Heb je belangstelling voor deze vorm van kinderopvang, wil je meer informatie?
Bel dan gerust! We nemen graag de mogelijkheden met je door.

M E U B E L E N R A A M D E C O R AT I E V E R L I C H T I N G A C C E S S O I R E S I N T E R I E U R A D V I E S V E R F V L O E R B E D E K K I N G

W I L H E L M I N A S T R A AT 6

V E N R AY

W W W. T H O M A S S E N - I N T E R I E U R S . N L
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De Golfhorst golfbaan
van het jaar?
Golfvereniging de Golfhorst in America is genomineerd voor de
Golfbaan van het Jaar-verkiezing. Om een van de prestigieuze Golfbaan
Awards te winnen, moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen
op de golfvereniging via www.golfbaanvanhetjaar.nl
De verkiezing gaat om de waardering van de bezoekers van de golfbaan. Bij het uitbrengen van een stem
wordt een waarderingscijfer gevraagd
voor prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid, de speelmogelijkheden en
het clubhuis. Per provincie dingt
vervolgens de golfbaan met de
hoogste gemiddelde score mee naar
de Gouden Golfbaan Award.

Het lijkt wel of heel Horst
hier is
Het was voor de mensen van L!nQ Events nog even spannend of hun plan zou aanslaan om twee dagen na
Alcatrazz ook het bredere Birdman-festival te organiseren. Zo’n 3.500 bezoekers per dag en een prima sfeer hebben
bewezen dat zowel Alcatrazz als Birdman bestaansrecht hebben.

In de eerste week van juli worden
de winnende golfbanen bekendgemaakt. Bij het uitbrengen van een
stem maken deelnemers direct kans
op een golfreis voor twee personen
naar de Algarve in Portugal en mooie
wellness-arrangementen.
Er kan tot en met 30 juni
worden gestemd via
www.golfbaanvanhetjaar.nl

Dorpsraad America
Op woensdag 15 juni is er weer een openbare dorpsraadvergadering
in America, deze start om 19.30 uur in Activiteitencentrum Aan de Brug.
Op de agenda staan naast de
ingekomen stukken en lopende zaken
de volgende onderwerpen:
• VVA

• America in het Groen
• Vrijwilligers vacaturebank
Belangstellenden zijn altijd van
harte welkom in Aan De Brug.

Sportinformatiemiddag
chronisch zieken
Op donderdag 23 juni organiseren het Astma Fonds, de Hart &
Vaatgroep en de Diabetesvereniging gezamenlijk een sportinformatiemiddag voor mensen met een chronische ziekte.
Nederland kent veel mensen met
een chronische ziekte. Voor deze mensen is het belangrijk om te bewegen.
En dat bewegen gaat gemakkelijker
als je het samen doet. Het doel van de
sportinformatiemiddag is het bij elkaar
brengen van mensen zodat ze regelmatig samen gaan bewegen.
Op donderdag 23 juni is iedereen
vanaf 13.00 uur van harte welkom op
de sportaccommodatie van UVB (de
Witte Hel) aan de Dijkerheideweg 4
in Horst. Tot 16.00 uur zullen diverse
verenigingen en instellingen niet
alleen hun sport laten zien, maar
bezoekers ook aanmoedigen het eens
te proberen en zelfs lid te worden van
hun vereniging. De entree is gratis.

Deze sportdag wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Gemeente Horst aan de Maas
in het kader van haar motto ‘Sport
aan de Maas’. Roken is op het gehele
terrein verboden, dus ook op het
terras en het voetbalveld. Omdat veel
mensen met astma en COPD hinder
ondervinden van geurtjes, wordt
bezoekers vriendelijk verzocht geen
eau de toilette, parfum, aftershave en
dergelijke te gebruiken.
Iedereen die samen met hun
partner of mantelzorger deel wil
nemen aan deze middag kan contact
opnemen met dhr. Hans Hagens,
telefoon 077 398 54 92 of e-mail
hans.hagens@hetnet.nl

Hoewel hij doodop is van alle
opruimwerkzaamheden, kijkt organisator Paul van Rengs met een tevreden
gevoel terug op een lang weekend
met de twee muziekfestivals Alcatrazz
en Birdman. “Het was mooi en goed.
Iedereen was zeer te spreken”, aldus
Van Rengs. Dit jaar was gekozen voor
een andere opzet. Alcatrazz richtte zich
op de donderdag vooral op de harde
stijlen van de dansmuziek, terwijl er
zaterdag tijdens het Birdman-festival
ruimte werd geboden aan minder
commerciële genres en zelfs theater.
Een opzet die werkt volgens Van Rengs.
“Ik denk dat we absoluut een nieuwe
doelgroep hebben aangeboord. Bij
Alcatrazz kwamen er bijvoorbeeld niet
meer mensen dan anders, maar ik denk
dat 80% van de mensen nog nooit
eerder hier is geweest. Mensen kunnen
zich nu makkelijker identificeren met
de twee afzonderlijke festivals. Dat
blijkt wel uit het feit dat een heleboel
mensen van ver zijn gekomen.”

Op beide dagen waren er verspreid
over het festivalterrein diverse podia
waar dj’s de meest uiteenlopende
muziekstijlen ten gehore brachten.
Daarnaast had de organisatie dit
jaar extra aandacht besteed aan de
aankleding van het terrein rondom de
kasteelruïne door kunstenaars en architectonische vormgevers in te huren.

Ik kon thuis
meegenieten
Een enkel incident daargelaten
zijn beide festivaldagen volgens Paul
van Rengs gemoedelijk verlopen. Dat
gecombineerd met een lekker zonnetje
zorgde ervoor dat op beide festivaldagen er ondanks de harde muziek en de
dreunende bassen een gemoedelijke
sfeer hing. Tussen het dansen door
rustten veel muziekliefhebbers even
uit bij het strand van de kasteelvijver.
Zo ook de 18-jarige Michelle Geurts uit
Horst, die op zaterdagavond nog even

geniet van de ondergaande zon. “Ik
vermaak me hier wel. Donderdag ben
ik niet geweest, maar dat was meer de
hardere muziek. Birdman is voor iedereen, daarom lijkt het wel of heel Horst
hier is.” Haar vriendin Chantal Cuppen
kon er donderdag ook niet bij zijn.
“Maar ik kon wel thuis meegenieten. Ik
wilde eigenlijk allebei de dagen gaan,
maar ik moet ook nog sparen voor mijn
rijbewijs. Het mooie van vandaag is dat
er ook andere muziekstijlen zijn. Ik heb
net nog naar hiphop staan luisteren”,
aldus Chantal.
Mike van Kreij uit Venray was
wel op zowel Alcatrazz als Birdman.
Hij moet nog even wennen aan het
nieuwe concept van Birdman. “Ik
ben nog nooit naar een dancefeest
geweest. Ik hou meer van hardstyle en
hardcore, maar dit is leuk om een keer
te proberen. Er lopen andere mensen
rond, maar de sfeer is relaxed. Volgend
jaar ga ik zeker weer”, aldus de 23-jarige Venraynaar.

HORTENSIA WEEKEND

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

• Hooikoorts
• Migraine
• Oorsuizing
• Darmproblemen
• Stress

Enthousiast personeel gezocht

Catering van high tea, luxe
hapjes en walking diner
kijk snel op de site

tel: 047 869 23 56

www.eethuisbram.nl

Swolgen

Kelners (vanaf 18 jaar) voor feesten en partijen
Hulp in keuken, snackbar en bar (vanaf 16 jaar)
Voor informatie kun je contact opnemen met
tel. 06-22 67 97 66 of info@hofvanmeerlo.nl
’t Hof van Meerlo,Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo

Met de nieuwe roze Annabelle,
Forever&ever, Magical Corral/Jade
en heel veel andere soorten.

Zaterdag 11 en zondag 12 juni

Beide dagen geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
Gratis entree, de koffie staat voor u klaar.
’t Veld Tuinplanten
Gespecialiseerd in hortensia’s
Oude Heldenseweg (naast!!! 13a) Maasbree
Enjee decoratie’s voor binnen en
buiten is ook aanwezig.
Dit weekend diverse aanbiedingen,
meer info: www.veld-tuinplanten.nl
06-40327108 / 0774653283

Zondag 12 juni
Rommelmarkt

Carbootsale Horst kasteellaan
8.30/16.00 u A 73 afrit 10

Maandag 13 juni
Rommelmarkt

Carbootsale Beringe kanaalstr.
Bij het INT Blaaskapellenfestival
9.00/16.00 u

www.carbootsalehorst.nl 06-54345123
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DECULTUURRECENSENT
De Cultuurrecensenten: Evely Reijnders (16) en Jurriaan Keijsers (18)
Evenement: Birdman festival, 4 juni 2011
Het festival was: “Erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!”
De Cultuurrecensenten zijn dit keer ’t Gasthoes uitgestapt en hebben het
Birdman-festival in Horst bezocht. Dit festival vond voor de eerste keer
plaats en bood een combinatie van muziek, theater en vormgeving. De
Cultuurrecensenten hebben de organisatie, vormgevers en enkele artiesten
opgezocht en vragen op hen afgevuurd.

Vormgevers Birdman-festival
Linda van Neerven en Tom Reijnders
Hoe lang van tevoren beginnen jullie
met de vormgeving?
Linda: In november vorig jaar zijn we
begonnen met de brainstormsessies en
rond maart/april zijn we echt begonnen met de ontwerpen en zijn we de
podia gaan vormgeven. De laatste
weken in aanloop naar de opbouw zijn
echt ‘keihard knallen’.
Zijn jullie tevreden over het resultaat?
Beiden: Ja.
Linda: De sfeer kun je van tevoren niet
proeven, het wordt pas echt wat wanneer de dj’s en de mensen er staan en
je ziet dat mensen genieten, ziet dat
het gewoon een prettige plek is om

een feestje te vieren en dat er voor
ieder wat wils is. Het is denk ik wel
gelukt dat neer te zetten.
Tom: En er liggen al veel plannen klaar
voor komende jaren.
Hoe ervaren jullie een dag als
vandaag, wanneer het eindelijk
zover is?
Tom: Het is heel dubbel, van de ene
kant is het gewoon een werkdag
omdat je aan het kijken bent wat
goed gaat en wat beter kon. En aan de
andere kant, je ben een week keihard
bezig geweest met opbouwen en dat is
nu dus wel even genieten, het is echt
een feestje.
Linda: Ik kwam later binnen via de

achteringang en dan staat het daar gewoon propvol met mensen, dan denk
je echt van ‘Yes, het is gelukt’. En niet
alleen voor ons maar voor alle mensen
die eraan gewerkt hebben. Je weet dat
het niet voor niets geweest is.
Zitten er acts bij die jullie wilden
zien en gezien hebben of nog graag
zouden willen zien?
Linda: Dat is best grappig, want dit is
niet ons genre. We kennen wel een
aantal dj’s die bekend zijn, maar het
is eigenlijk niet ons ding. In de muziek
zijn wij meer wat alternatiever, maar
we kunnen hier zeker goed een feestje
vieren!

Artiest Boef en de Gelogeerde Aap
Juriaan, Nathalie en Evely

Artiest Nathalie Baartman
Voor de mensen die jou nog niet
kennen, hoe zou je jezelf introduceren?
Ik probeer een soort fantasiewereld neer
te zetten. Een wereld waar gedanst en
gezongen wordt en daar gebruik ik mijn
eigen absurde fantasie voor. Ik hou van
een spontane wereld met een dagindeling waarbij je gewoon kijkt wat er op
je pad komt, een soort sprookje waarin
wonderlijke dingen plaatsvinden.
Waar haal je de inspiratie voor shows
vandaan?
Uit de dingen die ik zelf meemaak.
Bijvoorbeeld toen ik laatst in de trein
naast een meisje zat, vroeg ik haar
waarom ze met een koekblik in haar tas
reisde. In plaats van iets te zeggen als
“Bemoei je met je eigen tas”, vertelde
ze me dat er vier Bossche bollen in
zaten. Ik hou van zo´n momenten.
Wat doe je wanneer mensen niet
reageren zoals je gehoopt had bij een
show?
Ik ga gewoon door. Ik doe wat ik doe,

ik ben wie ik ben en ik kan mezelf niet
anders gaan voordoen. Toen vandaag
een hele groep bij een van de liedjes
wegliep, vroeg ik mezelf wel af of ik
er wat van moest zeggen. Maar als
mensen iets niet leuk vinden moeten ze
gaan, ik vind het wel leuk. En uiteindelijk kwamen er allemaal mensen binnen
die het wel leuk vonden.
Heb je nog vreemde rituelen voor een
show?
Eerst zei ik altijd “Dat heb ik niet” en
dat terwijl ik niet wist wat ´dat´ was.
Helemaal in het begin luisterde ik altijd
naar Rammstein, met de discman heel
hard. Ik was dan ook wel een vreemde
verschijning, ik had altijd een lange,
blauwe jurk aan met pofmouwen en
ik had rode lippen. Dan liep ik door de
gang met Rammstein zo hard dat iedereen het kon horen. Ik had die harde
muziek nodig om niet na te denken,
was erg onzeker en had het gevoel dat
ik weg wilde rennen. Ik wilde als een
kind op het toneel staan.

Hoe zou je jullie muziek omschrijven?
We maken een kruising tussen dubstep
en hip-hop. Dubstep is een genre dat
sinds een jaar of vier, vijf echt aan het
opkomen is. Wij kwamen ermee in
aanraking op het Dour Festival en toen
dachten we: “Hier kun je zoveel kanten
mee op”, dat we die invloeden hebben
gepakt en daar onze eigen draai aan
hebben gegeven.
Hoe kwamen jullie bij de naam Boef
en de Gelogeerde Aap?
Zomaar, toen Boef opstond uit de bank
en dacht: “We hebben nog een naam
nodig, een soort werktitel.” Hij kwam

op het idee om “... en de Gelogeerde
Aap” te gebruiken. Toen zei Aap: “Nee
man!” Daarna kwam Boef met “Boef en
de Gelogeerde Aap”. En een dag later
vonden we het allebei wel vet klinken,
uniek, een beetje raar.
Wanneer is jullie optreden een
succes?
Als er mensen zijn die echt voor ons
komen, ook al zijn het er maar twintig.
En als we zelf na de show, in de vijf minuten dat we nog vol adrenaline zitten,
zoiets hebben van: “Het ging lekker.”
Er zijn altijd dingen die beter kunnen,
maar als wij zien dat mensen genieten,
dan zijn wij ook tevreden.

Waar zijn Boef en de Gelogeerde Aap
over tien jaar?
Ik hoop dat we dan aan een soort van
meesterwerk aan het werken zijn.
Misschien dat we naar het buitenland
kunnen met wat we nu aan het doen
zijn, richting Duitsland of Engeland.
Gewoon Nederlandstalig, ik denk dat
daar wel kansen voor zijn.
Als we een paar albums hebben
uitgebracht, dan zou ik het tof vinden
om de grens over te gaan. En ik zou
het leuk vinden dat als mensen dan
de naam Boef en de Gelogeerde Aap
horen, denken: “Ja, dat was nieuw, dat
was vet.”

Organisator Paul van Rengs
Hoe kwam je op het idee om het
Birdman-festival te organiseren?
Birdman is een voortvloeisel van
Alcatrazz. Eigenlijk wilden we altijd al
iets op grote schaal voor een breed
publiek organiseren, maar Alcatrazz
bood daar geen platform voor. Het had
de schijn van een harde muziekstijl over
zich, terwijl het concept van Birdman er
eigenlijk altijd al in zat. De doelgroep
leest dan ‘Alcatrazz’ en denkt: “Daar
hoef ik niet te zijn.” Daarom hebben we
afgelopen jaar besloten om het Birdman
festival op te zetten.
Hoe kwam je op de naam Birdman?
De naam Birdman stamt ook af van
Alcatrazz. Het is dus niet helemaal los
van elkaar. Birdman was een gevangene van Alcatrazz en die man hield
vogeltjes. Dit hebben we aangegrepen
om hier de vrijheid van het nieuwe
festival aan te koppelen.
Wanneer begonnen de voorbereidingen?
In november, meestal is het na het

festival zelf zo’n 2 á 3 maanden rust en
dan gaan we ons weer oriënteren op de
volgende festivals. Daar is een fulltimer
een heel jaar mee bezig.
Wat is je favoriete act op het Birdman
festival?
Dat is lastig te zeggen, ik vind namelijk
heel veel dingen leuk. Maar ik ben dan
meer van de live-optredens, dus Mason,
Boemklatsch, de Drum-‘n-Bass acts, die
wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Dolf
Jansen, die wil ik ook zien. En ik ben
benieuwd naar Gili, dat is namelijk een
vreemde eend in de bijt.
Hoe denk je dat de toekomst van het
Birdman festival eruit ziet?
Dat is koffiedik kijken, maar ik denk dat
het een kansrijk evenement is, anders
waren we er niet aan begonnen. En
als je het hebt over schaalgrootte, dan
zouden we het liefst tussen de zevenen tienduizend man krijgen, dan is het
mooi. Groot genoeg voor grote artiesten, maar niet té groot.

Evely en Juriaan met Boef en de Gelegeerde Aap (foto: Twan van Lieshout)

Artiest Boemklatsch
Hoe beviel het optreden?
Het was een heel leuk feestje. Het
was lekker weer en dan ook nog een
hele mooie zonsondergang, vooral de
zonsondergang was echt super gaaf.
Hoe hebben jullie elkaar leren
kennen?
Dan gaan we echt ‘way back’, we
zaten allemaal bij elkaar op de
basisschool, niet bij elkaar in de klas
trouwens. En we zaten samen op basketball. De een kon heel goed dunken,
de ander was echt waardeloos in de
verdediging.
Hoe ziet de zomer er voor jullie uit?
Een beetje zoals vandaag (naast
Birdman-festival stonden de jongens

van Boemklatsch 4 juni ook op
Amsterdam Open Air) en dan echt
veel en veel meer. Dus we zijn veel
onderweg met de bus.
En waar luisteren jullie dan naar als
jullie onderweg zijn?
In de bus qua muziek? We luisteren
jaren naar muziek uit de jaren
negentig, hiphop en heel veel nieuwe
gigs. Eigenlijk gewoon heel veel leuke
muziek.
Wat zouden jullie nog graag willen
bereiken?
Wereldberoemd worden. We willen
ook gewoon nog meer van dit en als
het even kan nog veel groter en veel
meer. En ik zou heel graag willen trou-

wen later, met een heel leuk meisje
enzo, dat geldt denk ik voor ieder van
ons.
Waar halen jullie je inspiratie
vandaan?
Uit de natuur. Je gelooft het misschien
niet maar het is echt zo. We kijken
naar planten en dan maken we een
liedje, heel simpel dus. Het is geen
grap, het is gewoon echt waar.
Waar komt jullie naam Boemklatsch
vandaan?
Vroeger draaide we alleen maar
hiphop, dat is ongeveer tien jaar geleden. En in de hiphop heb je de ‘boem’
en de ‘klatsch’ en dat is dus uiteindelijk onze naam geworden.
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Euregionale betrekkingen Citaverde
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Op 25 mei heeft een delegatie van het Berufscollege uit Straelen een
bezoek gebracht aan de Horster locatie van het Citaverde College. De ontwikkelingen binnen Greenport Venlo hebben het Citaverde College ertoe
aangezet om de betrekkingen met Duitse zusterscholen aan te halen. Een
eerste resultaat hiervan was het bezoek van het Berufscollege.

Samenwerking Gaellus
Open Air en Weistock
Aanstaande zondag organiseert OJC Gaellus in Tienray het jaarlijkse Gaellus Open Air. Eén week later is het
jaarlijkse festival van de soos in Lottum: Weistock. Een reden voor de twee sozen om de handen ineen te slaan.

De leerlingen lieten zich de aardbeien goed smaken
Deze delegatie van het Berufscollege uit Straelen bestond uit een
15-tal leerlingen onder begeleiding van
twee docenten. Vijf mbo-leerlingen van
de Greenport Business Opleiding hebben
deze groep begeleid tijdens twee excursies naar tuinbouwbedrijven in de regio.
Hierbij werd aandacht besteed aan twee
vormen van ondernemerschap.
Bij Fortaplant in Maasbree was
te zien wat schaalvergroting doet
met moderne tuinbouwbedrijven.
Kostenbeheersing staat hier centraal.
Bij Het Aardbeienland in Horst was
een andere ondernemersvorm te zien.
Door zich te richten op innovaties in de
markt onderscheidt deze ondernemer
zich op een geheel eigen manier. Deze
twee bedrijven laten zien dat er geen
standaard ondernemersvorm is, maar
dat de individuele ondernemersvisie
uiteindelijk het resultaat bepaalt.
Het was opvallend hoe gemakkelijk de Citaverde-leerlingen contact
maakten met de Duitse leerlingen.

Nadat de eerste schroom door een kennismakingsspel was verdwenen werden
de contacten al snel uitgebreid. Aan het
einde van de middag waren er diverse
Hyves- en Facebook-adressen uitgewisseld. Het bezoek van de Duitse school
was een eerste kennismaking tussen
twee tuinbouwscholen die hemelsbreed
nog geen 25 kilometer uit elkaar liggen,
maar die van elkaars bestaan nauwelijks wisten. Nu deze eerste contacten
zijn gelegd, kunnen beide opleidingscentra hun contacten verder uitbreiden,
waarbij de leerlingen hun eerste grensoverschrijdende contacten leggen.
Het project Jump Across Borders
biedt zowel Nederlandse als Duitse
leerlingen de mogelijkheden om hun
horizon aan beide zijden van de grens
te verbreden in de vorm van uitwisselingen en stages. Andere voorbeelden
zijn een uitwisseling tussen dierverzorgers op 15 juni en een bezoek van
vmbo-leerlingen aan een Hauptschule
in Mönchengladbach.

2e Pinksterdag open van 12.00 tot 17.00 uur

Na het lage aantal bezoekers wilde
de organisatie van Weistock het dit jaar
anders doen. Wouter Wagemans van
de organisatie van Weistock: “Vorig jaar
vond Weistock tegelijk met verschillende andere feesten plaats en was de
opkomst laag. Dit jaar hebben we het
festival enkele weken eerder dan normaal gepland, maar nu zaten we dus
maar één week na Gaellus Open Air. We
hebben toen geïnformeerd bij Gaellus
of zij daar iets op tegen hadden.” Sjuul
Stultjens, een van de programmeurs
voor Gaellus Open Air: “Ik dacht meteen
dat we daar wel iets mee konden doen.
We kunnen elkaar beter helpen dan in
elkaars vaarwater gaan zitten, toch?”
Gaellus Open Air was vorig jaar
dan wel tevreden met het aantal
bezoekers, maar manieren om de
kosten te drukken zijn natuurlijk altijd
welkom bij de organisatie. Zo hebben de organisaties overlegd over de
programmering. Ronald Thijssen van de
organisatie van Weistock: “We hebben
wel eens dezelfde bands als Knorpop

gehad, dat is natuurlijk saai voor de
bezoekers. Door samen te werken
voorkom je zulke dingen.” Maar niet
alleen met de line-up hebben de sozen
samengewerkt. Samen hebben ze een
banner laten maken om beide festivals
tegelijk aan te kondigen. Maurice
Janssen, voorzitter van Gaellus Open
Air: “En gaan we bijvoorbeeld posters
plakken? Dan plakken we ook meteen
een poster van Weistock erbij. En zij
natuurlijk andersom. Ook wisselen we
vrijwilligers uit om te tappen bij elkaar.”
Tot nu toe verliep de samenwerking
vlekkeloos. Ook andere sozen worden
bij de festivals betrokken: zo zijn dj’s
van OJC Niks (Horst) en OJC Walhalla
(Sevenum) ingehuurd om als pauze-dj
stiltes te vullen met muziek. Wouter:
“Ik heb eigenlijk geen idee waarom dit
niet eerder is gebeurd!” Maurice: “We
hebben het wel eens over een festival
gehad met alle sozen in de omgeving,
maar dat ligt nog ver in de toekomst.”
Toch heeft de Lottumse soos Canix al
vaker uitwisselingen gedaan: onlangs

nog met KPJ Melderslo. “Wie weet is dit
een start van sozen-samenwerking?”,
aldus Sjuul. De samenwerking zorgt in
ieder geval voor vernieuwing. Weistock
is dit jaar gerestyled: een nieuw terrein
(Rijhal Hoogveld), een tent minder en
de entreeprijs omlaag. Gaellus Open
Air zorgt voor een overdekt terrein,
mochten de weergoden niet meewerken. Dreksbak volgt beide festivals
met de webcam. Natuurlijk worden
beide festivals zoals altijd weer prachtig
aangekleed: “Gaellus Open Air heeft
een vogel-bekendheden-boom! En
Weistock heeft een snorrenspiegel!”
Gaellus Open Air vindt aanstaande
zondag 12 juni plaats, de entree is
gratis. Met onder andere Nobody beats
the drum, Tenement Kids, Concubine en
Hunting the robot. Weistock is zaterdag
18 en zondag 19 juni bij Rijhal Hoogveld
in Lottum met beide dagen een entree
van 7,50 euro. Hier spelen onder
andere Plork en de Aannemers, Aux
Raus, Three Amigos en Rammstein- en
Foofighters-tributes.

Afsluiting Dendron Top 3-Project
Dinsdag 24 mei werd het Dendron Top 3-project afgesloten met een bezoek van schrijver Rom Molemaker. Het
Dendron Top 3-project is een leesbevorderende activiteit van BiblioNu, het Kernteam en de mediatheek van het
Dendron College voor VL2.

25% korting* op de
voorjaarscollectie,

35% korting* op jacks en
aanbiedingen met kortingen
tot wel 70%*

* tenzij anders aangegeven

Verkoop, onderhoud en reparatie van race- en
MTB fietsen, dealer van Thompson en Fuji
Thijssen Wielersport
Hillenweg 6 Hegelsom
077-8503129
www.thijssenwielersport.nl

In de maanden juni en juli
GRATIS opmeten van race of ATB
met het Bikefiting meetsysteem.
Kijk op onze website www.thijssenwielersport.nl

Rom Molemaker vertelde vooral
over zijn boeken en vooral hoe die
tot stand kwamen. Hij wil altijd eerst
zelf deel uit maken van gebeurtenissen of ruimtes om dit goed te kunnen
beschrijven in zijn boeken. Bijvoorbeeld
voor zijn boek ‘De gang met de gele
deuren’ heeft hij een jeugdgevangenis bezocht. Hij heeft gesproken met

jongeren, de gebeurtenissen in hun
leven en hun gevoelens op dat moment. Ook legde hij uit hoe dit boek
aan zijn titel was gekomen. VL1 had
gezamenlijk het boek ‘Deze straat is
van ons‘ gelezen en leerlingen van VL2
hadden allemaal individueel een boek
van Rom Molemaker gelezen. Hiervan
werd vervolgens een stripverhaal

gemaakt. De drie beste stripverhalen
werden door Rom geselecteerd.
Winnaar werd Louise Horselenberg
uit VL2A, Henri Suykerbuyk uit VL2B
werd tweede en Marion Heiligers uit
VL2B eindigde als derde. De winnaars
mochten alle drie een boek uitzoeken
van Rom Molemaker en dit uiteraard
laten signeren.
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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

Yasmine Najja
17 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Talent? Ehm. Mijn ouders betalen maar
mooi alles. Ha ha, nee, ik wil later
mensenrechten gaan studeren en wil
dan graag in ontwikkelingslanden of
derdewereldlanden gaan werken.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb een vreselijke hekel aan Duits,
bah! Die, das, der. Daarom heb ik het nu
ook niet meer. Ik kon er echt niks van.
Zelfs tien woordjes Duits-Nederlands
leren lukte niet, dan haalde ik met een
wonder een drie. Mijn favoriete vak is

geschiedenis. Daar sta ik ook het beste
voor. Ik vind het heel interessant om te
weten wat er vroeger allemaal gebeurd
is. Vaak moet je ook de geschiedenis
snappen om te begrijpen wat er tegenwoordig gebeurt.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ja, maar ik heb meerdere beste vriendinnen. Sanne die ik al vanaf groep 1
ken, Ahlem en Siham. Maar ik heb ook
een topvriendinnengroep. We doen
heel leuke dingen samen en het is altijd
gezellig omdat we veel verschillende
karakters in onze groep hebben. Alle
vriendinnen zijn bijzonder, omdat ze
allemaal van elkaar verschillen.
In het weekend ben jij te vinden in?
In het weekend ben ik in het leukste

jongeren 13

aan
Yasmine Najja
plaatsje van Horst, mijn bed, ha ha.
Verder sta ik achter mijn poetskarretje
centjes te verdienen en doe leuke dingen met mijn vriendinnen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een zak chips en borrelnootjes. Oh, en
als het kan gaat mijn broertje naar zijn
kamer, lekker rustig.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou een deel aan de mensen in Darfur
schenken. De rest bewaar ik voor mijn
rijbewijs of voor vakantie. Anders is het
toch binnen een paar dagen op.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik was voor het eerst bij een vriendin
van mij en liet een vaas kapot vallen.
Die vaas was trouwens best wel duur.
Hmm, goede eerste indruk. Toen wilde
ik echt door de grond zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
De pinpas van mijn ouders, dan komt
alles goed. En mijn nicht Ahlem, dan
heb ik een topvakantie. Als ik ergens
op vakantie ga zonder haar, kijk ik er al
tegen op.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik hou van alles wat te spaaien is, ha ha.
Behalve spaghetti. Toch eet ik het liefst
pittig eten. Heerlijk, een brandende
tong. O-ja, en water drinken helpt dan
niet. Dan moet je iets zoets of iets
warms drinken.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn trainingsbroek. Maar als ik naar
buiten ga, moet het er wel een beetje
leuk uitzien.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd ben ik wel kwijt aan
school en werken. Ik werk gemiddeld

vier keer per week als schoonmaakster
en ga vijf dagen in de week naar school.
Het liefst doe ik natuurlijk niks, lekker
Comedy Central kijken. Als je wilt lachen
op een saaie dag, dan moet je dat echt
kijken. Maar met familie of vriendinnen
iets gaan doen vind ik ook altijd leuk.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou zorgen voor meer activiteiten en
bezienswaardigheden voor jongeren, te
beginnen met een Mac, ha ha. Maar als
je Horst vergelijkt met andere dorpen
kan ik niet klagen. We hebben eigenlijk
alles wel, zelfs drie Chinese restaurants.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ehm. Het ligt denk ik aan mijn bui. Ik
vind alles wel goed, horror, comedy,
meidenfilm. Maar met een film over
vroeger krijg je me echt niet meer weg
voor de tv. Vooral over de Grieken en
Romeinen, Troje of Spartacus.
Ge-weldig.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou een oude vriend opzoeken.
Ik ben hem ooit met een vriendin
tegengekomen in de trein, maar nu is
hij spoorloos. We hebben een keer naar
zijn werk gemaild, maar nooit iets terug
gekregen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis gaat
naar?
Mijn vliegreis gaat naar de mooiste
plek op de wereld, Hurghada in Egypte.
Ik ben er echt verliefd op. Later wil ik
er denk ik ook wel een paar jaar gaan
wonen. Zuid-Amerika lijkt me ook heel
mooi, naar de Inca’s. Ik hou wel van cultuurvakanties, ben niet zo van zon-zeestrand. Als ik langer dan tien minuten op
het strand lig, ga ik me vervelen.

Mies
Column
Facebookvriend
Facebook, volgens
sommigen de sociale hemel
waar je met iedereen vrienden
kunt worden, ook al ken je ze
niet, en waar je alles leuk kunt
vinden met de ’vind ik leuk’knop. Klinkt inderdaad
hartstikke leuk allemaal. Toch
hoorde ik laatst angstaanjagende feiten over
Facebook.
Facebook schijnt alles over je
te weten. Natuurlijk vul je een
heleboel persoonlijke gegevens
in, daar ben je gewoon zelf bij.
Maar Facebook schijnt meer te
weten dan dat. Eigenlijk weten ze
alles over jouw computerleven.
Heb je een site bezocht waar de
’vind ik leuk’-knop op te vinden
is, staat dat meteen
geregistreerd. Je hoeft niet eens
op de knop te klikken, dat is niet
nodig.
Alles wat ze over jou weten
vertellen ze stiekem door aan
bedrijven die graag willen dat jij
hun producten koopt. Ze weten
precies wat jij leuk vindt,
daardoor kunnen ze een selectie
reclamefilmpjes maken die
vervolgens op jouw
computerscherm verschijnt. Heel
leuk dus, Facebook, maar wel de
boosdoener van alle gekmakende
reclamefilmpjes die over je
scherm stuiteren. Klinkt eng
allemaal, dat ze alles over je
weten. Maar eigenlijk, toen ik er
langer over nadacht, misschien
ook wel weer handig. Als er dan
toch reclamefilmpjes over m’n
scherm moeten springen, dan
ook maar over dingen die ik
interessant en leuk vindt. En als
ik dan een reclamefilmpje wel
leuk en grappig vind, kan ik er
natuurlijk voor zorgen dat deze
vaker voorbij komt. Gewoon heel
vaak die site bezoeken en hup; ik
word gestalkt door mijn favoriete
filmpje.
Ja, zo ga ik dat doen. Ik ga
gewoon de computerreclame op
mijn computer zelf sturen. Heel
veel leuke dingen ’vind-ikleuken’ en vooral niet op saaie
sites komen. Kijk, dan is
Facebook stiekem toch wel weer
handig.
Mies
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Het Kapitaal verder als
SalaryPeople

Open
dagen
Flores in
Terra

Vanaf heden is de naam Het Kapitaal gewijzigd in SalaryPeople. Het bedrijf in Hegelsom biedt diensten aan op
het gebied van salarisadministratie en P&O (personeel en organisatie).

Exotenkwekerij- en groothandel Flores in Terra aan de
Slooierweg 13 in Melderslo heeft
tot en met maandag 13 juni van
10.00 tot 17.00 uur haar deuren
geopend.
Het bedrijf levert normaal
uitsluitend aan detaillisten en tuincentra. Plantenliefhebbers kunnen
dit weekend rondlopen in de kassen
van elfduizend vierkante meter,
waar ruim honderd verschillende
soorten planten in alle soorten
en maten zijn te bewonderen.
Bezoekers kunnen allerhande
vragen stellen en volop gebruik
maken van de vele aanbiedingen.
Flores in Terra heeft een goed jaar
achter de rug. Het bedrijf levert aan
de showtuinen van Appeltern en is
daarnaast hofleverancier van het
RTL-programma ‘Eigen Huis en Tuin’,
waar het bedrijf bij drie tuinen de
planten heeft verzorgd. Alle kassen
zijn toegankelijk en de toegang is
gratis. Voor meer informatie:
www.floresinterra.nl

Het team van SalaryPeople
over de reden van de naamswijziging.
“Salarisadministratie en advisering op
het gebied van personeel en organisatie groeien naar elkaar toe. Wij gebruiken webbased software die uitstekende
kansen biedt om deze twee aspecten
van goed personeelsbeleid in één omgeving te organiseren, te beheren en

De focus van SalaryPeople ligt
op het adviseren van ondernemers,
het besparen van kosten en het
verbeteren van de prestaties van het
personeel. Het team is versterkt naar
zes personen, waardoor een ruimere
dienstverlening mogelijk is.
Ivo Oolthuis van SalaryPeople

te sturen. Het biedt ondernemers in het
MKB kansen om kosten te verminderen
en de prestaties van het personeel te
verbeteren.”
Met de nieuwe naam presenteert
SalaryPeople ook een nieuw logo en
website. Voor meer informatie kijk op
www.salarypeople.nl

1990 | 2011

COMPLETE BARBECUE

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

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

077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl
GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen
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sle

Gevraagd
hulp in de bediening
(betreft alle voorkomende werkzaamheden o.a. bardienst en serveren)
voornamelijk in het weekend

(eet) cafe Zaal 't Kruuspunt
Americaanseweg 105 Meterik
077-3981396

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

Metalproducts BV is
importeur / distributeur
van aluminium & RVS
plaatmateriaal,
toegepast in o.a.
lucht / ventilatietechniek,
voedingsmiddelen – en
grootkeukenindustrie.
Onze hoofdactiviteit
is de produktie en
internationale verkoop
van staalvezels als
wapening in industriële
betonvloeren, tunnelbouw
en prefab-elementen.

Metalproducts BV
Postbus 6152
5960 AD Horst

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

Atelier Chantal
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start:

obiliteite! te
m
n
i
r
e
Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
Zwarte |Plakweg
9 America |
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Starters
in de regio

Expeditiestraat 13
5961 PX Horst
Tel. 077 – 352 0356
Fax. 077 – 467 1977

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij een

Product Manager Aluminium & RVS
Functie-inhoud:
• Bezoeken van (potentiële) industriële afnemers
voornamelijk op de Nederlandse markt;
• Technische advisering;
• Actieve acquisitie;
• Opstellen en onderhouden van (afroep)contracten;
• Uitbrengen en vervolgen van offertes en opdrachten.
Wij zoeken:
• Een zelfstandig, resultaatgericht en ambitieus ingesteld persoon;
• MBO+ / HBO opleiding;
• Leeftijd 30 – 50 jaar;
• Ervaring in de aluminium branche en / of plaatverwerkende industrie is een pré;
• Goede contactuele eigenschappen.
Wij bieden:
• Interessante en zelfstandige fulltime baan;
• Werken in een enthousiast team;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Gelieve uw schriftelijke sollicitatie vóór 17 juni 2011 te richten aan:
Metalproducts BV
t.a.v. Rik Janssen, Postbus 6152, 5960 AD Horst
e-mail: rj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

Atelier Chantal
Chantal Janssen
Houtstraat 12
Meterik
06 53 61 79 88
info@atelierchantal.nl
www.atelierchantal.nl
kleding veranderen
of repareren
1 april 2011

Activiteiten
Bij Atelier Chantal zijn
mensen aan het juiste adres
voor het innemen, inkorten of
vermaken van al hun kleding
en accessoires. Dit gebeurt
zowel voor particulieren als
modezaken. Naast reparatie
van kleding, kunnen mensen
ook terecht voor het op maat
maken van hun bruidsjurk of
avondkleding. Tevens kunnen
klanten ook bij Atelier Chantal
terecht voor hun creatieve
ideeën en verder alle werkzaamheden die met stof te
maken hebben. Denk aan
naailessen, workshops, carnaval
of toneelgroepen.
Doelgroep
Bij Atelier Chantal kunnen
zowel particulieren als modezaken terecht. Confectiekleding
kan aangepast worden aan de
persoon. Tevens kunnen er
kleine of grote reparaties
uitgevoerd worden. Natuurlijk
kan de kleding ook ’opgepimpt/versteld’ worden naar
het laatste modebeeld. In het
atelier wordt ervoor gezorgd
dat de kleding perfect past.
Modezaken in de regio kunnen
ook terecht bij Atelier Chantal.
Voor deze modezaken biedt het
atelier de service om één of
twee keer per week het
verstelwerk op te halen en
retour te brengen.

Hoge kwaliteit
tegen
een goede prijs
Onderscheidend vermogen
Door een diploma coupeuselerares in combinatie met
jarenlange ervaring bij een
toonaangevende mode- en
bruidszaak in de regio is bij
Atelier Chantal een hoge
kwaliteit te verwachten tegen
een goede prijs.
Bij Atelier Chantal krijgt
men vakkundig advies over het
repareren en verstellen van
kleding. Tevens worden in het
atelier de creative ideeën van
de klant ten uitvoer gebracht.
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Peter en Truus Weijs presenteren ‘Floria du Vin’

Het geheim
van de slijter
Wekenlang stond er een geheim bordje in de etalage van drankenhandel
en slijterij Weijs in de Herstraat in Horst. Maar dinsdagmiddag 7 juni is er
een eind gekomen aan alle speculaties. Speciaal voor de Floriade in 2012
stelden Peter en Truus Weijs een duo van een rode en een witte wijn samen.
Met de pakkende naam ‘Floria du Vin’ maken ze een prachtige woordspeling
naar het grootse evenement dat in 2012 in onze regio zal plaatsvinden. Op
deze zonnige dinsdagmiddag werd het eerste kistje wijn officieel overhandigd aan Ger Driessen, een van de drijvende krachten achter Floriade 2012.

Ger Driessen: “Het is mooi om
te zien, hoe ondernemers uit de
regio nu al inspelen op de Floriade.
Het evenement moet onze regio een
extra economische impuls geven. Dit
soort initiatieven draagt daar positief aan bij.” Volgens Truus Weijs viel
het nog niet zo mee om een goede
combinatie van een witte en een rode
wijn samen te stellen. “Na tientallen
leveranciers over de vloer te hebben gehad en even zoveel wijnen
te hebben geproefd kwamen we
uiteindelijk op deze twee wijnen van
hoge kwaliteit uit. Een goede prijs/
kwaliteitsverhouding stond van meet
af aan voorop, dus kozen we voor
deze witte Ugni Blanc-Chardonnay

en een rode Carignan-Merlot “, aldus
een apetrotse Truus. Het resultaat is
een heerlijke frisse witte wijn en een
mooie, jeugdige rode wijn, beiden
met een fleurig boeket. Naast de
Florian -het speciale brood van bakkerij
Derix- hebben we nu dus een tweede
‘Floriade’-initiatief van een winkelier
uit Horst aan de Maas.
Even leek het erop dat het feest
niet door kon gaan. Ger Driessen werd
vlak voor de presentatie gebeld door
de directeur van Floriade 2012. Hij was
bang dat de wijn de –beschermdemerknaam Floriade had gekregen.
Gelukkig bleek dit niet het geval,
anders waren de druiven voor Peter en
Truus Weijs erg zuur geweest.
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Résidence La Vie en Rose
in ﬁnale
Résidence La Vie en Rose opende in juli 2009 in Rozendorp Lottum voor het eerst haar deuren. Deze Bed &
Breakfast ontving ruim een maand later definitief vijf tulpen: de hoogste classificatie die Bed & Breakfast Nederland
uitreikt. En nu is résidence La Vie en Rose in de race voor de eretitel ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2011’.

De drie beste Bed & Breakfasts
van Nederland zijn genomineerd op
basis van de classificatie, een bezoek
van een mystery guest en uiteraard de
ervaringen van gasten.
Naast résidence La Vie en
Rose zijn ook La Gourmandise,
Bemelen (Limburg) en Buitenplaats
Natuurlijkgoed, Oosterwolde

(Gelderland) genomineerd.
Bed & Breakfast Nederland is
de branchevereniging voor Bed &
Breakfast-eigenaren. Ruim 4.000 Bed
& Breakfasts zijn hierbij aangesloten.
De kwaliteit en beoordeling van een
Bed & Breakfast wordt aangeduid
met het aantal tulpen dat de Bed &
Breakfast heeft. De tulpen kunnen wor-

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

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
groot assortiment nieuwe perkplanten eigen kweek

grote winterharde palmen trachycarpus
2.2 meter hoog, dikke stam van € 295,- voor

€ 149,-

alle soorten wintergroente en fruitplanten
al voor € 0,10 per stuk. Chr ysanten stek
ken

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

den gezien als sterren en lopen op een
schaal van een tot en met vijf. De beste
Bed & Breakfast heeft vanzelfsprekend
vijf tulpen, net als de drie finalisten.
Op dinsdag 5 juli maakt Bed &
Breakfast Nederland bekend welke van
de drie genomineerde Bed & Breakfasts
zich een jaar lang de allerbeste van het
land mag noemen.
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GEPLUKT

Lau Wijnhoven

het werk gezien in Museum De Locht in
Melderslo. Ik bewerkte daar boomstammen, in vaktermen het ‘behakken van
boomstammen’ genaamd. Toen was
mijn interesse in het werken met hout
gewekt en heb ik mijn talent verder
ontwikkeld”, aldus Lau. Hij leerde zich
de houtbewerkingstechnieken aan en
bezocht de afgelopen jaren meerdere
malen een professioneel houtsnijder in
Oostenrijk.

In Meterik loopt onze HALLO-verslaggever Lau Wijnhoven tegen het lijf.
Lau is geboren in Baarlo maar vanaf 1966 woonachtig in Meterik. Een man
met een bijzondere hobby. Hij bewerkt hout en maakt fraaie sculpturen van
boomstronken.

Tonnenmaker en
kuiper bij museum

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.

Intussen geeft Lau twee keer per
week les in het houtsnijden vanuit het
hobbygilde. Dat doet hij op maandagavond en vrijdagochtend in ’t Gasthoes
in Horst. Lau gaat één keer per week
naar het Limburgs Openluchtmuseum
Eynderhoof in Nederweert-Eind. Daar is
hij actief als tonnenmaker, ook wel kuiper genaamd. “Maar ik ben niet alleen
maar met houtsnijden bezig, ik zing
ook nog bij gemengde zangvereniging
Vivente in Venlo.”
Lau en Ria komen de week prima
door met al hun bezigheden. Over zijn
echtgenote Ria zegt hij: ‘Zij is als vrijwilligster heel actief in en rond Meterik
zelf. Ria doet vrijwilligerswerk bij de
bieb en een verpleeghuis. Het weekend
is er vooral voor de kinderen en kleinkinderen”, meent opa Wijnhoven.

Mijn favoriete plek is
het Schadijker bos
Lau woont graag in Meterik. “Het
dorp heeft alles wat mijn geboortedorp
Baarlo niet meer heeft. Vroeger was

Het is niet vreemd dat Lau houtsnijden tot één van zijn hobby’s heeft
gemaakt. Hij stamt af van een echte
timmermansfamilie. Sinds 1850 is de
familie Wijnhoven actief binnen de
timmermanswereld. Lau is getrouwd
met Ria die net als hijzelf 68 jaar oud
is. Samen kregen ze vier kinderen: drie
dochters en een zoon. Lau en Ria hebben zes kleinkinderen en de zevende is
in aantocht. “Alle kinderen zijn het huis
uit en ik kan me helemaal uitleven op

mijn hobby’s”, zegt Lau. Naast houtbewerken met hamer en beitel, zingt en
wandelt hij graag. Elke ochtend is hij te
vinden in de Schadijkse Bossen waar hij
zijn conditie op peil houdt. Weer thuis,
geniet hij van z’n ontbijt, het kopje koffie en de krant om zich vervolgens toe
te leggen op het bewerken van hout.
“Zo’n twintig jaar geleden bracht ik
een bezoek aan een oude houtsnijder
die zei dat ik een talent had in het bewerken van hout. De man had me aan

PUZZEL

Sudoku

Baarlo een rustige en dorpse gemeenschap. Nu heerst er in het dorp een
bijna stadse mentaliteit door invloeden
van mensen die van buiten Baarlo
in het dorp zijn komen wonen.” In
Meterik daarentegen vindt Lau die rust
en vooral ook het dorpse wel. Zijn favoriete plek in Meterik is het Schadijker
bos en in Horst aan de Maas is dat de
Loswal in Broekhuizen. Lau kijkt graag
naar natuurfilms, luchtige amusementsprogramma’s of een goede film,
het liefst films zonder geweld. Aan
moderne ‘pulpprogramma’s’ en roddelshows heeft hij een hekel.
Wijnhoven ergert zich vreselijk
aan oppervlakkig gedrag van mensen.
“Overal om je heen zie je mensen met
mobieltjes communiceren. Ondertussen
hebben ze geen tijd meer om je te
groeten of de hand te schudden. Dat
ervaar ik als een heel vervelend iets”,
zegt hij. We mogen Lau ’s nachts wakker
maken voor een heerlijk bord Italiaanse
tortellini. Uitgaan doet Lau niet of nauwelijks. “Alleen naar de schouwburg,
wanneer het Nederlands volksdanstheater optreedt, maar deze groep komt
slechts eenmaal per jaar naar Venlo of
Venray. Verder bezoek ik regelmatig
concerten van koren en fanfares. Echt
uitgaan doe ik zelden.”
Op de vraag wat hem het meest
is bijgebleven over de aflopen jaren is
zijn antwoord kort maar krachtig. “Dat
is de geboorte van onze kleinkinderen.
Ik vergeet nooit meer dat we in twee
maanden tijd twee keer het bericht
kregen dat Ria en ik grootouders
werden. Dat was echt een supermoment dat ik nooit meer zal vergeten”,
sluit de houtsnijder het interview af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Dieven slaan toe bij rosarium Lottum

Beej zon bericht mot Rix slikke,
Goan zo nou ok al roëze pikke?
Stelletje malloote,
As ze d’r á zoote,
Daat ze zich duchtig deeje prikke!

Aardbeienslof
'n bodem van Bretoens zanddeeg
boordevol zomerkoninkjes van het
Aardbeienland

€

7,95

€

2,00

Rozijnen broodjes

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

heerlijk bij ontbijt of onderweg
5 stuks voor

Boerenvlaai met appel
Authentiek Limburgs recept met
verse appels uit Horst aan de Maas

Oplossing vorige week:

€
Derix
Kerkstraat 14, tel. 077-3981085, HORST

6,95

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
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.

Tomaten
Tarte Tatin
voor ± 6 personen
Benodigdheden:
5 plakjes bladerdeeg
1 kilo trostomaten
goede olijfolie
fleur de Sel (verkrijgbaar bij
specialiteitwinkels)
verschillende verse kruiden
(rozemarijn, tijm, basilicum en
oregano)
vers gemalen peper
85 gram zwarte olijven tapenade
150 gram chèvre (zachte, Franse
geitenkaas)
Bereiding:
• Oven op 180°C voorverwarmen en
een quichevorm van 25 centimer
licht invetten met olijfolie;
• tomaten halveren, zaadjes en
vruchtvlees eruit halen en zorgen
dat de tomaten niet te nat blijven.
Leg de tomaten in de quichevorm
met het vel naar beneden en
besprenkel ze met gehakte
kruiden, olijfolie en zout en peper
naar smaak;
• bak de tomaten een halfuurtje in
de oven tot ze zacht zijn. Laat
ondertussen de plakjes bladerdeeg ontdooien en besmeer ze
vervolgens met de tapenade;
• haal de tomaten uit de oven en
verdeel de geitenkaas in stukjes
over iedere holte;
• leg het bladerdeeg, met de
tapenade naar beneden, over de
tomaten. Dit vraagt om een beetje
knip- en plakwerk. Zorg dat het
deeg zoveel mogelijk gelijkmatig
over de tomaten verdeeld is;
• leg de Tarte Tatin terug in de oven
en bak deze nog 35 minuten of tot
de korst mooi bruin is;
• leg een bord dat groot genoeg is
over de quichevorm en keer de
Tarte Tatin om op het bord.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Parkeerplaats Cuppenpedje
Horst voor langere tijd
afgesloten
Vanaf maandag 13 juni a.s. is de parkeerplaats Cuppenpedje afgesloten in verband met het
bouwrijp maken van de locatie ten behoeve van de geplande nieuwbouw aan de Hoofdstraat.
De 2 commerciële ruimten en 14 appartementen die hier verrijzen worden naar verwachting
september/oktober 2012 opgeleverd. Tot die tijd is de parkeerplaats niet beschikbaar.
Het college van B&W heeft eerder ingestemd met de aankoop en huur van grond aan het parkeerterrein ‘P2’. Hierdoor konden er meer dan 60 parkeerplaatsen worden toegevoegd aan deze
parkeerlocatie. Daarnaast zijn er tijdelijk extra parkeervoorzieningen op het St. Lambertusplein en
nabij de Doolgaardschool gerealiseerd. Hiermee is ruim voldaan aan de met de ondernemers in
Horst – Centrum gemaakte afspraak, dat bij de start van het Cuppenpedje er voldoende parkeerplaatsen zijn.

Raadsvergadering
Op dinsdag 14 juni 2011 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur en de
volgende punten staan op de agenda:
Programmarekening 2010 en projectenrapportage
Het college van B&W legt over het begrotingsjaar 2010 verantwoording af aan de
raad over het gevoerde bestuur. Het voorstel
aan de raad is om de programmarekening
2010 vast te stellen en in te stemmen met de
projectenrapportage.
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 NLW
Het werkvoorzieningschap Noord Limburg
West (NLW) stelt elk jaar de jaarrekening en de begroting van het NLW vast.
De gemeenteraad krijgt - volgens de
Gemeenschappelijke Regeling - gelegenheid
om hierover opmerkingen en/of bezwaren te

maken voordat het definitieve besluit wordt
genomen.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad
beslist? Kom dan luisteren op dinsdag
14 juni 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van
harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden
via: www.horstaandemaas.nl.

Het jaar 2010 was een bewogen jaar.
Na een intensieve voorbereiding was op
1 januari 2010 de herindeling een feit.
Het jaar 2010 heeft daardoor in het teken
gestaan van de gevolgen van de herindeling. Bovendien was er als gevolg van de
economische crisis geen sprake van een
gemakkelijke start. In de eerste begroting
zijn dan ook al forse bezuinigingen aangekondigd.
In het eerste jaar is al veel bereikt. De
splitsing Meerlo-Wanssum is succesvol
afgerond. Diverse grote projecten zijn
afgerond (renovatie de Wingerd, de brede
school Meerlo)of in uitvoering genomen
(centrumplannen Grubbenvorst en Horst,
herbestemming gemeentehuis Sevenum,

Vrijdag 10 juni
• Inzameling restafval America, Griendtsveen

Donderdag 16 juni
• Inzameling restafval Horst-Oost

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)

Vrijdag 17 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oude metalen America
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Grendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum

Maandag 13 juni
• 2e Pinksterdag: geen inzameling
Dinsdag 14 juni
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 15 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum

Zaterdag 18 juni
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid,
Sevenum
• 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)
Inzameling plastic
Zet de zakken goed zichtbaar aan de weg, om
wegwaaien te voorkomen de lussen aan elkaar
binden.
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Foto: Thijs Janssen

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

Jaarrekening 2010
Het college van Horst aan de Maas legt de
eerste jaarrekening van de nieuwe gemeente
binnenkort ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Welk afval wordt de
komende tijd opgehaald?

sportpark Kerkebos in Swolgen, revitalisering In de Riet, BMV Kronenberg). Er is
voortgang geboekt bij de ontwikkeling van
de ambtelijke organisatie, de huisvesting,
de harmonisatie van regelgeving en 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 (gemiddelde klanttevredenheid is een 7.5).
De technische behandeling van de jaarrekening door de gemeenteraad vindt plaats
op dinsdag 31 mei. De programmarekening
2010 wordt op 14 juni 2011 in de gemeenteraad behandeld.
Voor aanvullende informatie kijk op
www.horstaandemaas.nl

Horst aan de Maas
feliciteert sportieve
kampioenen!

De periode is weer aangebroken dat we de nodige kampioenen in Horst aan de Maas kunnen
verwelkomen. Op de foto de feestvreugde bij het team van SVEB uit Broekhuizen(vorst) dat door
het behaalde kampioenschap volgend seizoen in de derde klasse uitkomt. Het gemeentebestuur
feliciteert alle kampioenen van Horst aan de Maas met de behaalde sportieve resultaten die in het
afgelopen seizoen behaald zijn.

Delegatieregister
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 maart jongst leden besloten om de bevoegdheid
op grond van:
- artikel 9 van de Wegenwet tot het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer te delegeren
aan het college van burgemeester en wethouders;
- artikel 20a, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 tot het vaststellen van de grenzen van de
bebouwde kom of kommen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
Het Delegatieregister is daarop aangepast en ligt met ingang van 9 juni 2011 ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis.

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
Toegangsweg bij Zwarte Plakweg te America
Grubbenvorst
Kloosterstraat 21, Grubbenvorst
Hagelkruisweg ong., Grubbenvorst
Hegelsom
Spoorweg, Hegelsom

met ingang van
Vanaf
juni 2011
juni 2011

Officiële bekendmakingen
gemeente horst aan de maas

elektronisch gemeenteblad

Horst
Almeweg 9, Horst
Americaanseweg 25, Horst
Gasthuisstraat 39, Horst
Putterstraat 9, Horst
Pastoorsveld 73, Horst
Meterikseweg 43, Horst
Wilhelminaplein 10 Horst
Veemarkt 1b, Horst
Kronenberg
Schorfvenweg 1, Kronenberg

Lottum
De Hanenberg 3, Lottum
Hoofdstraat 8, Lottum
Wielder 11, Lottum
Meerlo
Bergweg 3, Meerlo
Veestraat 3, Meerlo
Melderslo
Blaktweg 22, Melderslo
Sevenum
Blaktdijk 56, Sevenum
Donkstraat 24-26, Sevenum
Steeg 20, Sevenum
Weg bij Toverland, Sevenum
Swolgen
Jan v Swolgenstraat/Schoolstraat
ongenummerd, Swolgen
Molenstraat 37, Swolgen

Horst krijgt centrum-stewards
Het Centrummanagement en de gemeente Horst aan de Maas gaan ervoor zorgen dat het
winkelcentrum van Horst voorzien wordt van centrumstewards. Dit zijn mensen die servicegericht zijn naar het winkelende publiek. Daarnaast verhogen zij, door hun aanwezigheid,
de veiligheid in het centrum.
De functie van centrumsteward kan gezien worden als een publieke functie. Belangrijkste taak is
de dienstverlening naar het winkelende publiek en toeristen en het helpen van hulpbehoevende
bewoners van het centrum. Daarnaast kunnen zij eerste hulp bieden bij ongevallen en kunnen
zij de defibrillator gebruiken wanneer de eerste seconden tellen. Voor de functie van centrumstewards worden kandidaten geselecteerd die een Wet Werk en Bijstandsuitkering hebben. Deze
mensen komen vaak moeilijk aan een baan. De functie van centrumsteward kan hen uiteindelijk
helpen aan een baan op de arbeidsmarkt. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten.
Met de komst van centrumstewards probeert het Centrummanagement van Horst aan de Maas
nog meer in te spelen op de klantvriendelijkheid van Horst-centrum. De verwachting is dat de
centrumstewards vanaf 1 juli 2011 werkzaam zijn in het centrum van Horst. Ze zijn te herkennen
aan hun speciale kleding.

www.horstaandemaas.nl
(ook digitaal abonnement)

Ter inzage in gemeentehuis
en bibliotheek

Horst aan de Maas betaalt facturen
ondernemers ruim op tijd
De gemeente Horst aan de Maas betaalt 90
procent van alle facturen binnen een termijn
van 30 dagen. Dit blijkt uit het eerder dit jaar
gehouden onderzoek van SIRA Consulting
naar de feitelijke betalingstermijnen in 2010
van de Limburgse gemeenten. Sinds 1 januari
2011 wordt zelfs minimaal 75 procent van de
facturen binnen 20 dagen betaald. Dit komt
omdat de inkoopfacturen van de gemeente
voortaan digitaal worden verwerkt. Horst aan
de Maas is hiermee de eerste gemeente van
Nederland met het certificaat e-factureren.
Uit de afgelopen week gepubliceerde resultaten
van het onderzoeksbureau Dun & Bradstreet in

opdracht van MKB Nederland zou blijken dat de
gemeente de facturen binnen 36 dagen betaalt.
Dit beeld klopt niet, zoals ook blijkt uit het onderzoek van SIRA Consulting. Bovendien volgt
de gemeente zelf zeer nauwgezet het feitelijke
betalingsgedrag sinds de digitale verwerking
van de facturen.
De gemeente Horst aan de Maas blijft de digitale dienstverlening aan de ondernemers verder
verbeteren. Vanaf 1 januari 2012 streeft de
gemeente ernaar dat alle facturen binnen een
termijn van 14 dagen worden betaald. Hiermee
wil de gemeente tot de kopgroep van snelst
betalende gemeenten van Nederland horen.

Kwalitaria ’t Hukske, Wilhelminaplein 8 in Horst is uitgeroepen tot ‘Kwalitaria van het jaar 2011’.
Wethouder Litjens feliciteerde de eigenaren Karin en Peter Janssen persoonlijk met dit mooie resultaat.

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 van
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 op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. 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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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.

Verantwoord omgaan met subsidies
In de gemeente Horst aan de Maas wordt ieder jaar voor zo’n
€ 700.000,- aan subsidie uitgegeven aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Dit bedrag wordt via veel ingewikkelde regels verdeeld onder
de verenigingen, wat een moeilijke klus is. Daarom moeten we altijd
verantwoord omgaan met de hiervoor beschikbare middelen.
Waarom geeft de gemeente
subsidie?
Subsidiegelden worden door de
gemeente ingezet ter stimulering
van haar beleid. Sporten is gezond en
zeker voor jongeren erg belangrijk,
daarom wordt dit financieel
ondersteund door de gemeente.
Hierdoor hoeft een jeugdlid van
een sportclub minder contributie
te betalen en is de drempel om te
sporten dus wat kleiner. Ook zijn er
in Horst aan de Maas veel culturele
verenigingen. Ook hier zijn subsidiemiddelen voor beschikbaar, omdat
deze verenigingen een belangrijke rol
vervullen in de gemeenschap. Zo staat

Mensen zijn immers vrij in hun keuze
en beoordelen zelf op die manier de
kosten én de baten.
Tijden veranderen
Sommige verenigingen krijgen anno
2011 subsidie van de gemeente, terwijl
de fanfare altijd klaar als dat van haar
de doelstellingen die hiermee werden
verwacht wordt, om feestelijkheden of beoogt, al zijn behaald. Een voorbeeld
officiële gebeurtenissen muzikaal op
hiervan zijn de vrouwenverenigingen.
te luisteren. En zo moeten we ook de
De gemeente geeft subsidie aan vrouvele vrijwilligers die maatschappelijk
wenverenigingen zodat de emancibelangrijk werk verzetten, vanuit de
patie van vrouwen bevorderd wordt.
gemeente ondersteunen.
GELUKKIG is het in onze samenleving
Waar zijn subsidies niet voor bedoeld? inmiddels zo dat vrouwen geen achtergestelde positie meer hebben, maar
Subsidies zijn niet bedoeld als
gewoon gelijk zijn aan mannen! Ook de
sluitpost van de begroting van verenikerkgenootschappen krijgen nog steeds
gingen. Een subsidie is ondersteunend
een flink bedrag per jaar van de geen hiermee zeer zeker belangrijk,
meente. Van oudsher is dit zo gegroeid,
maar kan geen doel op zich zijn. Als je
maar is het nog wel van deze tijd om
als volwassen persoon kiest voor een
kerkgenootschappen via de subsidies
bepaalde vrijetijdsbesteding vraagt dit
van de gemeente te ondersteunen?
ook van de deelnemer zelf dus een
Volgens Essentie moet je als gemeente
financiële bijdrage. Dat is ook niet erg.

ook kritisch durven kijken naar deze
subsidiëring, want je kunt ieder euro
maar één keer uitgeven.
Vervolg
Op 1 januari 2012 gaat het
nieuwe subsidiekader voor een
termijn van 4 jaar in. Na de zomer zal
de gemeenteraad mede op voorstel
van Essentie een aantal categorieën
subsidieontvangers nog eens onder
de loep nemen. Daarbij is het nadrukkelijk niet gezegd dat die categorieën
rücksichtlos geschrapt worden. Wel
kan het zijn dat er gekeken wordt
naar alternatieve financiering of een
tandje minder. Mocht er vervolgens
financiële ruimte ontstaan, dan kan
de raad besluiten om de subsidies
die het gemeentelijk beleid ondersteunen, geïndexeerd worden. Wordt
vervolgd dus! Wij houden u op de
hoogte.
Fractie Essentie

Raad Horst aan de Maas unaniem tegen
bestuursakkoord
In verband met de financiële en economische recessie heeft de
regering allerlei plannen gemaakt om te bezuinigen. De rijksoverheid
schuift een deel van de problemen door naar de gemeenten die op hun
beurt bezuinigingen doorschuiven naar de burgers. Op deze manier worden
de bezuinigingen voor een groot deel neergelegd bij mensen die het al
moeilijk hebben: chronisch zieken, mensen met een arbeidsbeperking,
mensen in de Wajong en in de Wsw. Om dat te bereiken heeft de regering
een conceptakkoord (Bestuursakkoord) afgesloten met onder andere de
VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten).
Het college van Horst aan de Maas
heeft door middel van een brief kenbaar gemaakt om vooralsnog tegen

dit akkoord te zijn vanwege de beperkte
financiële onderbouwing. De SP vond
deze argumentatie aan de zwakke kant,

daar het de plicht is van de gemeente
om zorg te dragen voor de zwakkeren
in de samenleving en juist in moeilijke
tijden zich hiervoor tot het uiterste in te
spannen. In de gemeenteraad heeft de
SP fractie de andere partijen gevraagd
om zich politiek uit te spreken tegen dit
akkoord. De belangrijkste zaken voor
de SP zijn hierin: geen banen schrappen
maar banen scheppen, geen ontslagen
bij de sociale werkvoorziening, geen
verlaging van uitkeringen en geen werk
onder het minimumloon en tot slot

goede opleidingen met bijpassende
goede begeleiding. De gemeenteraad
heeft unaniem hiermee ingestemd
en uitgesproken dat het college van
Horst aan de Maas in elk overleg
over dit bestuursakkoord deze zaken
zal moeten uitdragen. Juist in deze
economisch moeilijke tijd moet de
gemeente haar verantwoordelijkheid voor deze groep nemen en dit
kenbaar maken.
Michael Van Rengs
SP fractie Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 21

De gemeente mag niet beknibbelen op verenigingen
Een kleine meerderheid van 55% was het eens met deze stelling
en daarentegen 45% vindt dat de gemeente best mag beknibbelen op
verenigingen. De 50.000 euro extra subsidie die wethouder Loes Wijnhoven
aan de clubs en verenigingen wilde geven werd in meerderheid door de
gemeenteraad van Horst aan de Maas afgekeurd. Verschillende clubs en
verenigingen in onze gemeente trekken aan de bel over de noodzaak
van het subsidiegeld of komen met alternatieve voorstellen over het

subsidiebeleid. Zo willen bijvoorbeeld de gezamenlijke voetbalclubs
dat de gemeente de subsidie aan de verenigingen jaarlijks met twee
procent verhoogt om de stijging van de prijzen te compenseren. Het hele
harmonisatieproces van het subsidiebeleid in Horst aan de Maas verloopt
niet zonder slag of stoot. Het verenigingsleven in onze gemeente heeft een
rijke geschiedenis en het laatste woord over het subsidiebeleid zal nog niet
gesproken zijn.

Ook voor een rondrit van een eindexamengala
mag de Venrayseweg even dicht
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Venrayseweg is één van de drukste straten van Horst. De weg vormt de
verbinding tussen de afrit Horst-Noord op de A73 en het centrum van Horst.
Tijdens het weekend van 2 en 3 juli wordt deze weg afgesloten voor alle verkeer
in verband met het festival ‘Cambrinus Kunst en de Buren’.
Op 10 juni zou op vrijwel hetzelfde weggedeelte de start van de rondrit van
eindexamenkandidaten van het Dendron College, voorafgaand aan hun galabal,
plaatsvinden. De gemeente verstrekt hiervoor echter geen vergunning. Zij is
namelijk bezorgd over eventuele beschadiging van de groenvoorziening in het

dorp. De alternatieve route voert door het buitengebied en daarbij moeten de
leerlingen het laatste stuk naar de feestzaal – gelegen aan de Venrayseweg – te
voet afleggen. Maar het is juist de charme van de galarondrit uitzonderlijk uitgedoste eindexamenkandidaten in een bonte stoet van speciale auto’s door Horst te
zien rijden. Het afsluiten van een weg kost echter tijd, energie en dus ook geld,
bijvoorbeeld door het inzetten van politie en het plaatsen van tijdelijke verkeersborden. Maar waarom wordt de Venrayseweg dan wel afgesloten voor het festival
van Cambrinus en niet voor de rondrit van het eindexamengala? Wat vindt u?

Cactus
Column

Bezuinigingen
In het laatste nummer van
Hallo stonden twee artikelen
waarbij onmiddellijk moet
worden stilgestaan. Het eerste
ging over de bezuinigingen die
het college voorstelt te nemen
op de jaarlijkse subsidie aan
diverse maatschappelijke en
culturele verenigingen. Nu kun
je natuurlijk vraagtekens zetten
bij de subsidie aan bijvoorbeeld
de Stichting Cambrinus Concerten
of het Platform mondiale
Samenwerking. Cambrinusbezoekers kunnen heus wel een
extra euro’tje missen en de
Stichting van de Mondialen is nu
ook bepaald niet iets waar de
inwoners van onze gemeente
van wakker liggen. Anders wordt
het als een streep wordt gezet
onder bijdragen aan KBO en
Vrouwenverenigingen. Het is
niet voor te stellen dat een
progressieve partij als de PvdA/
PK zelfs aarzelt of ze met het
CDA mee moeten stemmen! Als
er toch op de penning moet
worden gelet is het veel beter
om de, met veel tam tam
aangekondigde aardappelschillenophalers thuis te laten. De
enquête over dit onderwerp
werd door 80% van de ondervraagden als onwenselijk
beschouwd. Het heeft geen
enkele zin als een proef wordt
opgestart in Meterik en Sevenum
waarbij op voorhand met de
klompen kan worden aangevoeld dat deze proef zal mislukken. De verantwoordelijke
wethouder wil roomser zijn dan
de Paus, gescheiden ophalen
van afval wordt in deze al
genoeg gedaan en nóg meer
zakken, bakken en mandjes
maken de mensen kopschuw en
kosten handen vol geld. Geld dat
weer voor eerder genoemde
subsidies kan worden gebruikt.
Tenslotte nog een opmerking
over Venlo, de grapjassen daar
willen het voormalige kazerneterrein volbouwen met onder
meer een VVV stadion à raison
van miljoenen euro’s. En de
verantwoordelijke wethouder is
van plan om voor co-financiering
bij de buurgemeenten aan te
kloppen! Dus dames en heren
van de gemeenteraad, let op de
vos die waarschijnlijk de passie
komt preken. Wij willen eerst
zélf onze subsidiepotten vullen,
als ze dat maar weten!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 22) > We kunnen de komkommers uit eigen regio gewoon blijven eten > eens 93% oneens 7%
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Schutterij St. Lucia organiseert
jaarlijkse koningsvogelschieten

Kukeleku presenteert
nieuw theaterseizoen

Schutterij St. Lucia uit Horst organiseert eerste pinksterdag zondag 12 juni het jaarlijkse koningsvogelschieten.
Om 10.30 uur is de schutterij aanwezig in de Lambertuskerk om de heilige mis bij te wonen en om 14.30 uur is de
officiële opening. Hierna wordt de koningsvogel omhoog gehaald en beginnen diverse schietwedstrijden op het
schuttersterrein aan de Venloseweg in Horst.

Stichting Kukeleku heeft voor het nieuwe theaterseizoen wederom
diverse grote namen naar Horst weten halen. In het nieuwe theaterseizoen
dat na de zomer start zien we Hans Kazàn, Eric Koller, de Wereldband en
Marike Jager op het Horster podium.

Op deze dag wordt er geschoten
om de koningstitel, de broederschapskoning, het dameskampioenschap, het
jeugdkampioenschap en de brandsbeker. De koningstitel en het dames- en

jeugdkampioenschap worden enkel
verschoten onder de leden van schutterij St. Lucia. Aan de wedstrijd om de
broederschapskoning en de brandsbeker kan iedereen meedoen. Alleen

Grubbenvorst in de
ban van Asperges
Komend pinksterweekend staat Grubbenvorst weer bol van de
activiteiten waarbij asperges, historie en folklore centraal staan.
Het weekend staat 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.
Voor meer informatie kijk op op
www.aspergefeest.nl

onder de deelnemers aan de strijd om
de brandsbeker mag geen lid van de
schutterij zijn.
Degene die broederschapskoning
wordt moet het laatste stukje vogel
naar beneden halen. De broederschapskoning mag dan een jaar lang aan alle
activiteiten van de schutterij deelnemen. De brandsbeker is een ‘echte
schietwedstrijd’. Deze wedstrijd wordt
verschoten op bölkes en de kaartverkoop voor deze wedstrijd eindigt deze
dag om 17.30 uur. Verder is er nog een
gelukshark waar iedereen vanaf 14 jaar
aan mag meedoen. Rond de klok van
19.00 uur is de huldiging van de nieuwe koning en de diverse kampioenen.
Voor de jeugd is er een springkussen
aanwezig en er kan met een windbuks
worden geschoten.
De huldigingsavond is op zaterdag
18 juni om 20.00 uur in het schuttersgebouw aan de Venloseweg in Horst.
Dan zal het nieuwe koningspaar, de
broederschapskoning en de dames- en
jeugdkampioen worden gehuldigd.
Verder zijn er ook een vijftal jubilarissen: Jos van de Heuvel is 25 jaar lid van
de schutterij en Henk en Jos Kuijpers
en Loes en Anne van der Schoot zijn 10
jaar lid van de drumband.
Op zondag 26 juni tenslotte organiseert schutterij St.Lucia het tweede
bondsfeest van de schuttersbond
Juliana. Hieraan nemen negentien
schutterijen van de Bond Juliana,
de Koninklijke Harmonie van horst,
Schützenkompanie Osterath-Bovert, het
St. Dionysius gilde uit Heijen en basissshool Meuleveld uit Horst (winnaar
Kinjer OLS 2010) deel.
Meer informatie over het koningsvogelschieten of het bondsfeest is te
vinden op www.stlucia.nl

SCOOT SERVICE NEDERLAND

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

interieur
verzorging

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

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

Flores in Terra BV

De specialist in exoten en mediterrane planten

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

Naast bekende artiesten is er ook
dit seizoen weer ruimte voor aanstormend (cabaret)talent. Denk hierbij aan
Kakelvers of de stand-upper Daniël
Arends. De veelbelovende cabaretière
Carolien Borgers komt met een gitarist
en een prachtige geëngageerde en
hilarische voorstelling naar Horst. De
Wereldband, Eric Koller en Katinka
Polderman zijn inmiddels graag geziene
gasten op het Kukeleku-podium.
Bijzonder blij is de organisatie met de
nieuwe voorstelling van het Thriller
Theater. Een gezelschap dat prachtige
thrillers op het allerhoogste niveau op
de Nederlandse theaterpodia terugbrengt.
Nieuw in de programmering is
muziek. Te gast is Marike Jager die onlangs voor de tweede keer de poptem-

pel Paradiso in Amsterdam uitverkocht.
Voor de kinderen heeft Kukeleku de
van Sesamstraat bekende Hakim kunnen strikken. Hij speelt samen met
kinderen, opa’s, oma’s en ouders uit de
zaal de betoverende familievoorstelling
Roodkapje.
Vanwege de BTW-verhoging op
voorstellingen is ook stichting Kukeleku
genoodzaakt de entreeprijzen te verhogen. De verhoging is beperkt gebleven
tot één euro. Daarmee blijft de stichting nog steeds ruimschoots onder de
landelijke entreeprijzen. Inmiddels is de
voorverkoop voor het nieuwe theaterseizoen van start gegaan. Het volledige
programma en de details zijn te vinden
op www.kukeleku.com De laatste
nieuwtjes zijn sinds kort ook te volgen
via Twitter en Facebook.

DE 3VROUWEN

Airco?

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

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.

Marike Jager in het nieuwe seizoen op het Kukeleku-podium

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

het beste onderhoud voor airco en cv

Rits Kapot???
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!

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

www.vanderwijstkleinvak.nl
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Themamiddag ov-chipkaart
KBO Horst
Op 21 juni organiseert KBO Horst een themamiddag over de openbaar vervoer chipkaart (ov-chipkaart).

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

donderdag vrijdag zaterdag
★ Appelcitroenvlaai
van € 9,95 voor € 8,75
★ Pinksterpakket(broodjes)
voor € 3,00
dinsdag woensdag
★ Saucijzenbroodjes
4 stuks voor € 3,50
★ Bienenstich voor € 9,00

In de toekomst zal de strippenkaart vervallen en in sommige steden
kan men nu al alleen nog reizen met
openbaar vervoer door middel van
deze chipkaart. Om eens precies te

horen hoe deze chipkaart gebruikt moet
worden is deze middag gepland. ‘Hoe
moet ik deze chipkaart gebruiken?’, ‘Wat
moet ik doen bij instappen en uitstappen van bus, trein of tram?’, dit soort

vragen komen tijdens de themamiddag aan bod. Natuurlijk is er volop
gelegenheid voor vragen van de deelnemers. Aanvang van de middag is om
14.00 uur in de refter van ’t Gasthoes.

Vriendenactie in Meterik
kent bliksemstart
Het startsein is nog maar nauwelijks gegeven of de eerste Vrienden van Concordia hebben zich al aangemeld.
De echtparen Mien en Martin van Doremaele en Johan en Mirjam Houben mogen zich sinds vorige week vrijdag
Vrienden van Concordia noemen.

Johan Houben, Mien en Martin van Doremaele, Huub van Rengs en Toon Rambags

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
E-mail: ben@nelliesnellen.nl

Voor de 37-jarige in Meterik
geboren en getogen Johan Houben was
meteen duidelijk dat hij vriend zou
worden. “Een muziekvereniging heeft in
een dorp een maatschappelijke waarde.
De jeugdopleiding van de Meterikse
muziekvereniging is van essentieel
belang. Als er geen jeugd meer bij een
vereniging komt, zal deze op den duur
verdwijnen. Een muziekvereniging hoort
gewoon bij een dorp en maakt deel uit

van de leefbaarheid”, zegt Houben.

Een muziekvereniging
hoort bij een dorp
Zelf is Johan Houben voorzitter van
een commissie die de zittingsavond
in Meterik organiseert. “Zonder de
hulp van andere verenigingen uit het
dorp krijg je niks van de grond als er
een evenement georganiseerd wordt.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

parttime medewerker m/v
voor 5 middagen per week, in totaal ca. 16 uur per week.
Werkzaamheden:
verwerken van binnenkomende internet orders
het bijhouden van de winkelvoorraden
gereedmaken van orders van onze groothandel
Funktie eisen: kandidaat dient:
zeer nauwkeurig te zijn in het werk
zich snel kunnen inwerken in bepaalde werksystemen
goed in teamverband te kunnen werken
een goede aardrijkskundige kennis te bezitten
goed met computers overweg te kunnen
Kennis van de Engels, Duitse en Franse taal is een plus.
Wij denken aan iemand met een MBO werk- en denkniveau.
Hebt u belangstelling reageer dan liefst via e-mail met bijsluiting van
uw cv naar e-mailadres: ben@nelliesnellen.nl
Inlichting kunnen worden ingewonnen bij Nellie Snellen, tel. 077-4672267

Samenwerking tussen de verschillende verenigingen speelt daarbij een
belangrijke rol. Dat hoeft niet altijd met
geld gepaard te gaan. Helpen kan ook
via het leveren van vrijwilligers, dat is
financieel ook nog eens aantrekkelijker”, aldus Houben.
Voor Martin (66) en de een jaar
oudere Mien van Doremaele, was het
lidmaatschap om Vriend van Concordia
te worden een logische stap. Mien:
“Tot 2009 hebben wij een boerderij gehad met koeien en varkens in
Evertsoord. Die moesten we vanwege
gezondheidsproblemen van Martin van
de hand doen. Zo zijn we in Meterik terechtgekomen, een agrarisch dorp met
een rijk verenigingsleven. Wij zijn zelf
niet bij een vereniging omdat Martin
met zijn gezondheid sukkelt. Ik vind dat
je je ook moet inzetten voor een vereniging als je daar lid van bent en dat
kunnen wij niet.” Haar man Martin vult
aan: “De fanfare en drumband horen bij
de dorpsgemeenschap. Wij mogen van
hun muziek meegenieten, zij hebben
onze sympathie.”

Meterik heeft een rijk
verenigingsleven

100e klant
BoodschappenPlusBus

Mevrouw Rubie uit Sevenum is de 100e klant van de
BoodschappenPlusBus en wordt gefeliciteerd door coördinator van
BoodschappenPlusBus Hans Chlon.

De bestuursleden Toon Rambags
en Huub van Rengs van de stichting
Vrienden van Concordia, zijn in hun
nopjes met de eerste nieuwe vrienden.
“Het is mooi om te zien dat zowel de
oudere als jonge inwoners vriend willen
worden. Wij hopen uiteindelijk honderd
nieuwe vrienden te mogen begroeten.
De eerste twee hebben we al binnen,
dit voelt goed”, aldus Rambags.
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Ruiterfestijn Meerlo

Bijzondere paardenkrachtmeting
Het Ruiterfestijn Meerlo dat plaatsvindt in het pinksterweekend van
vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni, belooft dit jaar bijzonder spectaculair
te worden.

Het concours staat dit jaar in het
teken van de paardenfokker die de
basis legt voor de successen in de
ruitersport. Zaterdagmiddag 11 juni zijn
de leden van alle fokkerijgroeperingen
uit Limburg uitgenodigd. Ze worden
als heuse vip’s onthaald in de sponsorruimte. Met het symposium ’Van Fokker

tot Olympiade, waar Limburg Groot(s)
in is!’ hoopt de organisatie van het
Ruiterfestijn de fokker meer te betrekken bij de ruitersport. Voorzitter Jan
Janssen van ruiterclub Rijdt met Beleid
gaat in op de ontwikkelingen binnen
de ruitersport in Limburg, zoals het
geplande Equinetheme in Horst en de

Postkoetstocht Istanbul –Venlo.
Voorts is er een postuum eerbetoon
aan de succesvolle Meerlose fokker
Jan Kessels; bekend als d’n Bakker.
Zijn fokkerij bracht een aantal paarden
voort, waar diverse jonge, talentvolle
Meerlose ruiters, zowel nationaal als
internationaal, succesvol mee zijn.
Dit zijn Fieke Houwen bij dressuur en
Caroline Poels en Kristian Houwen bij
het springen. Zij dingen mee naar de
prijzen op het Meerlose Ruiterfestijn.
Het zaterdagavondprogramma
biedt unieke, nooit eerder vertoonde
acts. Na het succes van 2010 gaat
het Meerlose kampioens-achttal van
1975 op herhaling op de koudbloeds
van De Lindehoeve. Commandant Jan
Custers voert ondanks zijn leeftijd van
drieëntachtig jaar het achttal aan. Met
een gemiddelde leeftijd van boven de
zestig jaar doen deze veteranen het
nog prima. Zij gaan de strijd aan met
een achttal van liefs tweeëndertighonderdtachtig paardenkrachten! Een
regionaal veevoederbedrijf heeft in het
kader van haar negentigjarig bestaan
een achttal-proef ingestudeerd met
acht stuks drieëndertig-tons bulkauto’s.
Deze krachtpatsers zullen in een ring
van tweehonderd bij vijftig meter een
bijzonder vrachtwagenballet laten zien.
Het ballet is gebaseerd op het traditionele meertal-rijden, waar Meerlo zo
succesvol in is. Naast het showelement

draait het in Meerlo vooral om de sport.
Liefhebbers van de ruitersport krijgen
gedurende het gehele weekend een
mooi en gevarieerd programma voorgeschoteld. Een van de hoogtepunten
is de Grote Prijs van ‘d’n Bakker’, waar
liefs vijfenzeventig combinaties om
gaan strijden.
Kortom, het is de organisatie van de
veertiende editie van het Ruiterfestijn
wederom gelukt iets bijzonders aan

het programma toe te voegen. Ruiters,
sponsoren en publiek weten dit te
waarderen. Het concours is inmiddels
uitgegroeid tot een groots en gewild
concours. Ondanks de vijfentwintighonderd (!) startmogelijkheden verscheen
bij vele rubrieken al snel het bordje
‘uitverkocht’. Het Ruiterfestijn Meerlo
vindt plaats op manege de Megelsprong
in Meerlo en is het gehele weekend vrij
toegankelijk voor het publiek.

Goed resultaat Horster
Mannenkoor tijdens
internationaal festival
Zaterdag 4 juni heeft het Horster Mannenkoor met goed gevolg
deelgenomen aan een internationaal festival voor koren in
Lindenholzhausen. De vijf ingestudeerde werken werden door een
internationale jury beoordeeld. Het koor behaalde het ’Zertifikat in
Bronze’, een resultaat waar het mannenkoor trots op mag zijn.
Tijdens het vijfdaagse Harmonie
Festival in Lindenholzhausen waren
deelnemers uit meer dan 40 landen
aanwezig. Het is een zesjarig evenement van hoog niveau. Het publiek
genoot dan ook van prachtige koorconcerten en folkloristische voorstellingen. De deelname aan het festival

was een onderdeel van de concertreis
van het Horster Mannenkoor. Een
reiscommissie had een afwisselend
programma samengesteld voor de
65 zangers van het koor die deelnamen aan de concertreis. Zij kijken
zeer tevreden terug op de reis en het
behaalde resultaat.
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RUITERFESTIJN MEERLO
Spektakel voor groot en klein, locatie: de Megelsprong, Meerlo

ENTREE GRATIS
Programma zaterdag 11 juni:
14.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

20.00 uur

Grote prijs van “D’n Bakker”
Fokkersymposium
Showprogramma met:
3.280 paardenkrachten in een 8tal: Vitelia-ballet!
Demonstratie ponykampioenen 2010
Eerbetoon aan Meerlose Fokker; D’n Bakker, Jan Kessels
Achttal 1975 m.m.v. “de Trekpaarden van de Lindehoeve”
Kampioensreceptie & Ruiterfeest met DJ Harry

Programma zondag 12 juni
10.00 uur:
14.00 uur:
16.00 uur:

Hoefslag Dressuurcup Z2
Sponsorspringen 1.60m
DEC Trophy ’11 Ruiterwissel Dressuur

Het Ruiterfestijn wordt mede mogelijk gemaakt door:
Renault Trucks Limburg
Rendac
Rocom Telecommunicatie
Salarispoint
Stal de Leygraaf
Steeghs Aanhangwagens
Steenbakkers
Uitzendbureau SEP Peeters
Van Aarsen
Versleijen Oirlo
Leolac
Mv des Johnson
Ricor
Stal de Zuidhof
Stal Tops
Acknowledge
Almex
Dierenartsenpraktijk Horst
Ebus Cash & Carry
Banens Ruitersport
De Bloemerie
Blom Zaagsel
Daal en Partners
Danny Thelen
Van Dijck Radiateuren
Dr Peter Weyts
Havens Graanhandel
Horse Service International
Jansen-Noy
J.V.L. Horse Equipment
Lacom Techniek
WeJeBe Garage Blitterswijck
Frencken-Textor
Dekkers Tweewielers
Garage Janssen Wanssum
Work & Stay
Poels Janssen Logistics
Tandartsenpraktijk Meerlo
Bakkersland Sevenum
Oerlemans Foods
Tissens Loonbedrijf
Ema automobielgroep
Ramon Jongen Makelaardij
Effe Emma Cavalli

Loonbedrijf
Gebrs. Hendrickx
Blitterswijck

info@jkhorsetrucks.eu
+31 (0) 492 526443
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Aspergefeest in Grubbenvorst

Open Nederlandse
Aspergeschilwedstrijden
Grubbenvorst staat tijdens Pinksteren geheel in het teken van de asperges. Op zondag is er het Aspergefeest
met een grote aspergemarkt, een braderie en tal van aspergehapjes op en rond het Pastoor Vullinghsplein.
Onderdeel van dit jaarlijks feest zijn de Open Nederlandse Aspergeschilwedstrijden. Er hebben zich dit jaar maar
liefst zestien deelnemers opgegeven voor de schilwedstrijden.

verenigingen 25
Vergadering
Dorpsraad Horst
Donderdag 16 juni om 20.00 uur heeft Dorpsraad Horst haar
maandelijkse vergadering in Party en Sportcentre De Riet aan de
Westsingel. Naast de reguliere punten, de volgende aandachtspunten:
• Kermissen 2011
• Dorpsradenoverleg
• Toegangspoort Horst/aankleding
dorpsranden
• Bergbezinkbassin/opening vijver
• Plan hof te Berkel
Bewoners van Horst die een bijdrage
willen leveren aan een van boven-

staande punten, de vergadering
willen bijwonen of zitting willen
nemen in de dorpsraad zijn van harte
welkom.
Graag wel even van te voren aanmelden via info@dorpsraadhorst.nl
Voor meer informatie kijk op
www.dorpsraadhorst.nl

KBO bezorgd over
subsidieverlening
De gemeenteraad besloot eind vorige maand om het voorstel tot het
vaststellen van het toetsingskader subsidieverlening 2011-2015 voor
diverse stichtingen en clubs in heroverweging te nemen. Dit besluit treft
ook de KBO en deze organisatie maakt zich dan ook zorgen om de
hoeveelheid subsidie die ze in de toekomst kunnen verwachten.

Voor pr-man Dick Seuren van het
Aspergefeest staat vast dat het schillen van asperges niet gemakkelijk is.
“Het lijkt eenvoudig maar we hebben
best strenge regels tijdens de schilwedstrijden. Elke deelnemer dient één
kilogram AA-Super-asperges te schillen.
AA-Super-asperges hebben een diameter van 20 tot 28 millimeter. Behalve
op de snelste schiltijd, letten we ook
op de netheid waarmee de deelnemers
hun schilplek achterlaten. De schillen
wegen we terug om te kunnen beoordelen hoe dik een deelnemer schilt.
We kijken ook of elke aspergestengel
goed geschild is en er geen delen van
de aspergestengel zijn overgeslagen.
Wanneer een kandidaat bij het schillen een aspergestengel breekt, kost
dat extra punten bij de beoordeling.

We strijden in vier groepjes van vier
personen waarbij de winnaar doorgaat naar de finaleronde. De winnaar
van die ronde mag zich voor een jaar
Nederlands Kampioen Aspergeschillen
noemen”, zegt Seuren.

Wie wordt aspergeschilkampioen?
De kampioen krijgt een vakantietegoedbon aangeboden die gesponsord
wordt door Munckhof reizen uit Horst.
De jury tijdens de schilwedstrijden
bestaat uit: Servaas Huys, Wiel Wijnen,
Huub Coenen en de Witte Dame. De
schilwedstrijden beginnen om 14.30
uur. Er zijn tal van bijzondere gebeurtenissen waarover Dick Seuren niets
kwijt wil. “Dat is een verrassing en

dat moet ook zo blijven”, zegt hij. Het
Aspergefeest begint op pinksterzondag
om 11.00 uur. Voor het hele programma kijk op www.aspergefeest.nl
Maar er gebeurt meer dan alleen
asperges schillen in Grubbenvorst. “Een
dag eerder, op zaterdagavond, zal rond
22.00 uur de Witte Dame herrijzen bij
de ruïne van het Gebroken Slot. De
Witte Dame is de beschermvrouwe
van het aspergedorp. Zij verschijnt
elke twee jaar opnieuw om over
Grubbenvorst te waken. Honderden
inwoners van Grubbenvorst begeleiden de Witte Dame in een fakkeloptocht vanaf de ruïne naar het Pastoor
Vullinghsplein, waarna een heus dorpsfeest losbarst”, laat voorzitter Huub
Coenen van de stichting Aspergedorp
Grubbenvorst weten.

VERSLEIJEN OIRLO
Eigentijds
Tuinmeubilair

De Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO) omvat in Limburg binnen de
gemeente Horst aan de Maas twaalf
afdelingen met een totaal aantal
van 4.225 aangesloten leden per
31 december 2010. Per 1 januari
2011 telde de gemeente Horst aan de
Maas 41.813 inwoners. Dit betekent
dat de KBO ruim 10% van het totale
inwonersaantal omvat en gezien de
sterk groeiende vergrijzing zal dit
percentage sterk groeien. Daarnaast
treedt de KBO op als vertegenwoordiger van alle ouderen binnen onze
gemeente, zowel georganiseerd als
ongeorganiseerd.
Door de KBO-afdelingen binnen onze gemeente worden,
naast belangenbehartiging, ook veel
activiteiten georganiseerd voor de
ouderen. Het gebruik, onderhoud en
instandhouding van de diverse ruimten hiervoor kost veel geld. Reden
dat aan de deelnemers van deze
activiteiten meestal een behoorlijke

eigen bijdrage moet worden
gevraagd.
De ouderenorganisaties worden
nu al geconfronteerd met een
vermindering van subsidies zowel op
landelijk als op provinciaal niveau.
Naar aanleiding van het besluit
van de gemeenteraad besloot de
KBO een brief naar de gemeente te
sturen waarin ze hun zorgen kenbaar
maken. De KBO vreest dat als ook de
gemeentelijke subsidie onder druk
komt te staan, dit de nekslag voor de
ouderenbonden zal betekenen.
In de brief uiten ze de hoop dat
zowel het College als alle raads- en
commissieleden het belangrijke
en onmisbare werk door de
ouderenbonden inzien, erkennen en
bovenal waarderen en verzoeken.
Daarbij wordt dringend verzocht om
het voorstel tot vaststellen van het
toetsingskader subsidieverlening
2011-2015, inclusief de indexering
vanaf 2006 alsnog goed te keuren.

ACTIEDAGEN
BIJ MARIËTTE
MODE
DAMESEN HERENJASSEN
EN BLAZERS

NU ½ PRIJS

GEN
TALRIJKE PINKSTERAANBIEDIN
OP ALLE AFDELINGEN

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)
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Volleybalteam
Jeugd Oranje bezoekt
Meerlo

GELDIG VAN 14-06 TOT 16-08

De Nederlandse selectie van jong volleybaltalent tot 17 jaar, Jeugd
Oranje, komt in het pinksterweekend (10,11 en 12 juni) naar Meerlo. Zij
verblijven samen met hun staf, in het kader van een trainingsstage, het hele
weekend in Meerlo.

Op zaterdag 11 juni verzorgt
bondscoach Patrick Tonnaer samen
met zijn team van 13.00 tot 14.30 uur
een clinic in sporthal ’t Brugeind voor
de jeugdleden van volleybalvereniging
Set-Up uit Meerlo-Wanssum. Vervolgens
zal Jeugd Oranje in actie komen en een

wedstrijd spelen tegen dames 1 van
volleybalclub ODI.
De wedstrijd begint om 16.00 uur
maar vanaf 15.30 uur zullen de ballen
door de zaal knallen. Het belooft een
spannende wedstrijd te worden en er is
een loterij.

Samenwerking
F-jeugd SV United en
BVV’27 succesvol
SV United uit Meerlo/Wanssum heeft samen met BVV’27 uit Blitterswijck
de betere voetballers uit hun F-teams bij elkaar gebracht in de F1. Deze
spelers hebben direct zeer goede resultaten geboekt.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Kermisschotel
vanaf € 3.75 p.p.
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Bezorger
Horst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Horst
(omgeving Venrayseweg)
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Bezorgtijd ongeveer 1,5 uur.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Na het kampioenschap in de eerste
klasse is tot op de laatste dag van de
competitie gestreden om het kampioenschap in de hoofdklasse. Daarmee
was het F1-team vaak een verrassing
voor de tegenstanders uit Venray, Horst,
Venlo en omstreken.
Ook tijdens de toernooien was het
raak. Zo werden de PSV Masters on
Tour, de Maasdorpencup, het Calvéstraatvoetbaltoernooi en het IVOtoernooi winnend afgesloten. Ondanks
dat de spelers uit drie verschillende
dorpen komen, gingen ze altijd samen

de wedstrijd in om er het beste uit te
halen, vaak onder het oog van vele
positief ingestelde supporters. Ook in
dit opzicht kwamen de drie dorpen
optimaal samen.
In het komende seizoen komen
Sven Lenssen, Martijn Berghs, Tijn
Deenen, Stan van de Water, Nick Arts,
Gijs van Putten, Perry Phillips, Bono
Wijnhoven en Joey van der Zande uit
voor de E-junioren. Ongetwijfeld zullen
zij ook op dat niveau laten zien dat de
voetbaljeugd een toekomst heeft in
Meerlo, Wanssum en Blitterswijck.
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Mooie overwinning van
Hockey Club Horst
Door: Alex Michiels
Team H1 van Hockey Club Horst (HCH) speelde vorige week de laatste wedstrijd van het jaar. De club speelde
tegen Son H1 en het moest een knaller van een wedstrijd worden. Voor een aantal spelers van de club was dit de
laatste wedstrijd bij Horst H1. Daarbij had HCH punten laten liggen in Son en had dus nog wat goed te maken.
Horst liet vanaf begin af aan zien
dat zij er zin in hadden. De spelers van
HCH waren voornamelijk in balbezit en
oefenden onder leiding van Trill en Per
druk uit op de tegenstander. Het enige
waar Horst voor uit moest kijken waren
de gevaarlijke counters. Echter kwamen
die niet regelmatig voor en kon Horst
voornamelijk aanvallen.
Na twintig minuten spelen, met
enkele strafcorners in het voordeel
van Horst, stond het scorebord helaas
nog op 0-0. Helaas voor Horst kwam
er toen een grote kans voor Son door
een aanval op rechts. De bal werd in de
cirkel geslagen maar direct afgeweerd.
Echter kwam de bal weer op de stick
van een speler van Son en deze sloeg
de bal in de korte hoek tegen de
plank. Son had tegen de verhoudin-

gen in gescoord (0-1). Gelukkig was
de teleurstelling van korte duur en
liet Horst vanaf de afslag weer zien
wie de betere partij was. Son maakte
een overtreding binnen eigen cirkel
en Horst kon weer gelijk komen via
de strafcorner. Luuk was aan de beurt
en sleepte hem in de rechterhoek. De
lijnstop van Son hield de bal met zijn
lichaam tegen en dit betekende een
strafbal. Luuk stond direct weer klaar
om deze te gaan nemen. Hij pushte de
bal in de rechterhoek en de stand was
1-1.
In de tweede helft mocht Horst de
afslag nemen. Al snel gaf Son de goede
hoop op om Horst onder druk te kunnen zetten. Nu kon HCH dus druk gaan
uitoefenen. Na een aanval op rechts
wist Alex de bal de cirkel in te slaan.

Ook 1e en 2e Pinksterdag open

Tim schoot onder de bal door maar
gelukkig was daar Joren nog die de bal
in het net van Son wist te tippen: 2-1.
De wedstrijd bleef fel en fanatiek
tot Per onderuit geslagen werd door de
verdediging van Son. Per kon helaas
de laatste wedstrijd niet uithockeyen.
Er werd een strafcorner voor de overtreding gegeven, deze werd benut door
Luuk die hem in de linkeronderhoek
speelde: 3-1. Meteen na dat doelpunt werd er afscheid genomen van
HCH-spelers Harm en Alex. Met een
bloemetje en een mooi oranje shirt
mochten zij op de bank gaan zitten.
Met nog 2 minuten op de klok
leek de wedstrijd gespeeld tot Son uit
het niets een doelpunt scoorde: 3-2.
Direct na dit doelpunt was de wedstrijd
afgelopen.

Afgelopen zondag organiseerde Jeu de Boulesclub Horst de vierde editie van haar damestoernooi.
Er namen ruim zestig personen deel aan het toernooi en de dag was zeer geslaagd. Aan de finale namen
twintig dames deel. De uitslag was als volgt: Kampioen 2011 werd Maria van de Boogaard uit Oostrum.
De tweede plek was voor Mien Rambags uit Meterik en de derde plaats werd ingenomen door Mien Janssen
uit Heide.

Peelrunners organiseren
De Acht van Horst
Lopersgroep de Peelrunners organiseert op vrijdagavond 17 juni voor de achtste keer De Acht van Horst. Deze
hardloopwedstrijd is bedoeld voor wedstrijdatleten en recreatieve lopers en maakt deel uit van het Middenlimburgs
Avondloopcriterium 2011. De Acht van Horst is de laatste van de in totaal zes criterium wedstrijden.
De start en finish zijn bij de
atletiekbaan van de Peelrunners,
gelegen aan de Tienrayseweg te
Horst in Kasteelpark Ter Horst. Het
parcours over half verharde paden
en asfaltpaden voert door dit mooie,
bosrijke recreatiegebied.
De inschrijving vindt plaats via
www.inschrijven.nl maar ook op de
avond zelf kunnen deelnemers zich
vanaf 18.30 uur tot 15 minuten voor
aanvang van desbetreffende wedstrijd
bij de atletiekbaan van de Peelrunners
inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 2
euro voor de jeugd tot en met 17 jaar

en 7 euro voor senioren. Voor KNAUleden geldt hetzelfde inschrijftarief.
Het programma ziet er als het
volgt uit: 19.00 uur: 1.000 meter voor
jongens tot en met 12 jaar en meisjes
tot en met 12 jaar. 19.10 uur: 2.500
meter voor jongens van 13 tot en
met 17 jaar en meisjes van 13 tot en
met 17 jaar. 19.30 uur: 5.000 meter
voor Vsen, V35, V40, V45, V50, V55+,
mannen neo-senioren van 18 tot en
met 23 jaar, Mrec. 20.10 uur: 10.000
meter voor Msen, M35, M40, M45,
M50, M55, M60, M65+, Vrec.
Elke deelnemer die de wedstrijd

uitloopt ontvangt een attentie,
daarnaast zijn er per klasse
geldprijzen te verdienen voor de
eerste drie geklasseerde deelnemers.
De Peelrunners rekenen op 300
inschrijvingen uit de regio en de
Duitse grensstreek. Inlichtingen zijn
verkrijgbaar bij Wiel Dinghs, telefoon
0478 57 18 05.
Voor meer informatie kijk
op www.peelrunners.nl Voor
reglement, prijzenklassement en
puntentelling van het Middenlimburgs
Avondcriterium zie www.
middenlimburgsavondloopcriterium.nl

OPRUIMING

Dames- en herenschoenen
20 tot 50% korting.
Kinderschoenen halve prijs.

“De Schoester”
schoenmode

Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14
5961 EV Horst
Tel: 077 3970131
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Wittenhorst promoveert naar tweede klasse
Door: Piet Nabben
Juist in het 75-jarig bestaan van de club greep Wittenhorst afgelopen zondag de kans om via de nacompetitie
een felbegeerde plek in de tweede klasse krijgen. Hiermee blijft 5 juni voor Wittenhorst lang in het geheugen
gegrift.

kon Cyriel van Heemst enkele spelers
het nakijken geven en opduiken voor
de doelman. Zijn inzet ging voorbij
de doelman, maar ook net langs de
verkeerde kant van de paal.
Na de pauze bleef Nooit Gedacht
het spelbeeld bepalen. De spaarzame
counters van Wittenhorst waren deze
middag niet wat de fans gewend
waren. Er was onrust die de ploeg wat
vleugellam maakte. Alleen aan het
einde kregen de oranjemannen enkele
kansen, maar zoals gezegd: de scherpte
ontbrak.
Nooit Gedacht zocht steeds met

hoge ballen hun voorwaartsen. Twee
kansen direct achter elkaar waren
ook aan deze spelers niet besteed. De
ballen vlogen over. Het was voor de
vele Horster toeschouwers lange tijd
billenknijpen. De donkere wolken die
voorspeld waren bleven achterwege
en ook voor Wittenhorst bleef de zon
schijnen.
Toen de scheidsrechter eindelijk
afblies was de ontlading enorm. Mooi
om dit tafereel in het veld te zien. De
kleur oranje gaf een feestelijk geheel.
Na 16 jaar kon Wittenhorst weer eens
een promotie meemaken.

Receptie en rondrit
SVEB 1
Na de winst op Hemelvaartsdag
(2-0) tegen hetzelfde team Nooit
Gedacht uit Geffen waren er duidelijk
winstkansen. Maar zoals dat altijd gaat
is in voetbal niks zeker. Het gevaar bestaat om bij zo’n stand toch te moeten
capituleren.
Nooit Gedacht had maar één
opdracht en dat was binnen korte tijd
een doelpunt te scoren. De eerste aanvalsgolven gingen inderdaad richting
Wittenhorst-doel en het was erg span-

nend om te zien of de defensie van de
oranjemannen het hoofd koel konden
houden. Na de offensieve daden van
de gastheren was het Wittenhorst
dat aarzelend de aanval zocht. De
spelers hadden zichtbaar problemen
met de situatie. De gedachten aan de
eventuele promotie zorgden ervoor
dat Wittenhorst niet aan voetballen
toekwam en er was veel balverlies.
Nooit Gedacht kreeg de verdiende
voorsprong. Nadat Sjors Witt in eerste

instantie een gevaarlijke aanval
onschadelijk kon maken, kwam de bal
toch ineens weer in het bezit van Nooit
Gedacht-speler Jon van Mourik. Hij kon
van dichtbij scoren en het legioen van
Geffen laten juichen: 1-0.
Wittenhorst stond nu voor de moeilijke taak om het geweld dat zou gaan
komen het hoofd te bieden. De eerste
en beste mogelijkheid voor Wittenhorst
ontstond in de blessuretijd van de eerste helft. Binnen het strafschopgebied

Vanwege het behaalde voetbalkampioenschap in de vierde klasse F is
het aanstaande vrijdag 10 juni feest in Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
De kampioenen van SVEB 1 stappen om 18.30 uur in een joeksmobiel
en trekken vervolgens door beide
dorpen.
De route is als volgt: 18.30 uur
start bij de kantine, Beerendonckerweg, Swolgenseweg, Kerkstraat,
Broekhuizerweg, Hoogstraat,
Lottumseweg, Veerweg, Hoogstraat,

Broekhuizerweg, Burg. Hermansstraat,
Maasstraat, Kerkstraat, Swolgenseweg, Beerendonckerweg.
Om 19.30 uur zijn trainers, begeleiders en spelers terug op sportpark
’t Venneke. De receptie is van 20.00
tot 21.00 uur. Daarna is er een lang
en gezellig samenzijn in de kantine
van het sportpark.

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

Tweede Pinksterdag geopend van 11.00-16.00 uur

Laat u inspireren
door onze sfeertuinen

Vier seizoenen tuinen

Overdekt en verwarmd

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

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

Het bekijken waard

Gezocht:
Magazijnmedewerkers m/v
De werkzaamheden bestaan uit orders picken van
kleding aan de hand van orderlijsten, labellen, stickeren
en verzendklaar maken van kleding.
Het betreft een tijdelijke fulltime baan in dagdienst.
Meer info:
Vestiging Horst
Herstraat 2
T: 077 398 47 47
E: horst113@adecco.nl
I: adecco.nl
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America promoveert naar vijfde klasse
Door: Noud Haegens
America is op Hemelvaartsdag zonder zelf te spelen gepromoveerd naar de vijfde klasse. Ging het in Grashoek
nog mis, in de herkansing tegen SC St. Hubert en voetbalvereniging Maaskantse Boys uit Maren-Kessel lukte het
wel. De 3–1 overwinning op St. Hubert bleek achteraf genoeg om na twaalf jaar de zesde klasse te verlaten.

waarde is. Door zijn drukke werkzaamheden was hij vorig jaar aan het
einde van zijn latijn. Nu heerste hij
samen met de ijverige Jelle Houben op
het middenveld. Doelman Floor Drissen
speelde een goed seizoen. Rustig
en degelijk. De vier A-spelers die op
toerbeurt mee mochten zijn een wezenlijke versterking voor het team. De
snelle Bas Janssen, de dappere Koen
Houben, de flegmatieke Jesper Huijs
en allrounder Sjaak van de Munckhof
waren in veel wedstrijden beslissend

en zullen volgend jaar de selectie
versterken. Eén van de belangrijkste
redenen van de groei is trainer Erik
van Asten. Samen met leider Roland
Cuppen en Nick Wijnhoven wisten
ze elke week weer de spelers te
stimuleren en te motiveren. Ook na
de desastreus verlopen tweede helft
vorig jaar bleef de groep vertrouwen in
hun leiding. Een mooi bewijs dat rust
in de groep, voor elkaar willen vechten
en plezier in het spel uiteindelijk toch
loont.

Fried van Heldentoernooi in Hegelsom
Voetbalvereniging Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag
12 juni het Fried van Helden-toernooi. De eerste wedstrijden beginnen
omstreeks 11.00 uur en naar verwachting wordt de finale gespeeld rond
de klok van 16.30 uur. Jong en oud is welkom op sportpark Wienus in
Hegelsom.
Waar het team vorig jaar na de
winterstop bijna geen punten pakte
werd dit seizoen na de winter de ene
overwinning na de andere geboekt.
Op de ranglijst klom America van
de bijna vertrouwde achtste naar de
vierde plaats. America was in the
winning mood en sleepte de derde
periodetitel in de wacht. De nacompe-

titie begon goed met een overwinning
op voetbalvereniging Racing Boys
uit Deurne. Hierdoor was America
verzekerd van een eventuele herkansing. Na het verlies tegen SV Grashoek
greep America deze herkansing met
beide handen aan. St. Hubert werd
moeiteloos aan de kant gezet. Omdat
ook Maaskante Boys van St. Hubert

won was promotie een feit. Een hele
bus vol fans was getuige van de
overwinning op Maaskantse Boys.
De rondrit door America op de platte
kar zal door veel spelers niet snel meer
vergeten worden.
Waarom lukte het dit jaar wel?
Daar zijn diverse redenen voor, zoals
dat een fitte Gerrie Mulders van grote

Het toernooi is vernoemd naar
de legendarische terreinknecht Fried
van Helden en laat maximaal twaalf
teams toe. In de teams is het verplicht
twee niet-actieve voetballers en
twee dames op te stellen. Dat zorgt
voor een gezellige en vriendschappelijke sfeer in het toernooi. Tijdens

het toernooi wordt er gestreden om
de Fried van Helden-wisseltrofee. Na
de finale volgt de prijsuitreiking met
muzikale omlijsting van Drive-in show
Light Flash. Voor de kinderen staat er
een luchtkussen. Iedereen is welkom
tijdens de gezellige pinksterdag op
sportpark Wienus in Hegelsom.

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

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

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

VLU

OOR
G EN V

van v

o

r na
ordeu

DELI G

ar v li

egvel

d

10%
korting

Ga naar www.vervoernaarvliegveld.nl
om direct uw ritprijs te berekenen
en uw rit te boeken.

Hallo Horst 50 x 48 mm
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Minioren HZPC succesvol op
Limburgse kampioenschappen

Beachtoernooi
centrum Horst

Een week nadat de junioren en senioren de Limburgse kampioenschappen hebben afgesloten was het afgelopen weekend de beurt aan de
minioren van HZPC. In Valkenburg hebben de zwemmers van HZPC gedurende twee dagen gestreden voor nieuwe persoonlijke records en mooie
ereplaatsen. In totaal heeft het team dertien medailles weten te behalen.

Volleybalvereniging Hovoc uit Horst zorgt op zaterdag 2 juli voor
voldoende zand op het Wilhelminaplein in Horst om hier een Beachtoernooi
te houden. De volleybalvereniging viert dit seizoen haar 50-jarig jubileum
en organiseert in dat kader het toernooi.

Noa de Vries en Imke van den Hoef
goed voor acht medailles
De medailles zijn gewonnen door
drie zwemmers van HZPC. Imke van
den Hoef nam twee maal het goud
in ontvangst, op de 100 vrij en 100
rugslag. De zilveren medaille behaalde
Imke op de 200 wisselslag.

De meeste medailles bij de meisjes
minioren 4 zijn gewonnen door Noa
de Vries. Alle eremetaal-kleuren waren
een prooi voor Noa. Goud op de 100
schoolslag, zilver op de 100 vrij, zilver
op de 50 vlinder en nog eens op de

100 rugslag. Tenslotte nog een bronzen
plak voor haar optreden bij de 200
wissel.
Niet te vergeten zijn ook de prima
prestaties van Lieke Meulenkamp. Een
mooie achtste plaats op de 100 rugslag
was haar beste notering. De andere
medailles waren voor Koen Koster, vijf
medailles. Goud op de 100 schoolslag,
zilver op 100 vrij en de 400 vrij, en
brons op de 100 vlinder en 100 rugslag.
Bij de jongens minioren 6 kwamen Sander Aerts en Pasha Weken in
actie. Beste prestatie was een zevende
plaats voor Sander op de 400 vrij en
een negende plek op de 200 wissel.
Pasha kwam éénmaal in actie, op de
400 vrij eindigde Pasha als zestiende
van Limburg. Bij de jongens minioren 5
kwam Giel van Megen vijf maal aan de
start. De zevende plek op de 200 wissel
was de hoogste notering. Giel eindigde
wel alle keren bij de beste tien.
Bij de meisjes minioren 2 en 3
waren een groot aantal deelnemers
van HZPC. Ilse Swinkels, Lotte Verhaegh,
Anne van Megen, Lynn Vallen, Marlijn
Swart, Anouk Seuren en Pleun van
de Bergh namen voor het eerst deel
aan een Limburgs kampioenschap.
Anne van Megen kwam zelfs uit op
vijf onderdelen. Voor deze groep is
de prestatie al bijzonder omdat ze
allemaal bij de beste achttien van
Limburg zijn geëindigd.

In aanloop naar het Beachtoernooi oefenden de Hovoc-sporters op
20, 21 en 22 mei op het gras tijdens het Horster Volleybaltoernooi
Van 11.00 tot 14.00 uur volleyballen de jeugdteams van Hovoc in het
zand en na een korte pauze starten om
15.00 uur de senioren met het middagprogramma. Alle actieve volleyballers
zijn welkom om een balletje mee te
slaan. Aanmelden kan via de website
www.hovoc.nl Heren en dames kunnen

zich op twee verschillende niveaus
inschrijven. Vanwege het beperkte
aantal van vier velden hanteert de
organisatie het credo: ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’. Aansluitend
wordt de sportieve dag afgesloten met
een beachparty in café De Lange, met
zomerse beats. De toegang is gratis.
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Opgeven is geen optie tijdens Alpe d’Huzes
Op het moment dat dit nieuwsblad over Horst aan de Maas wordt verspreid, zitten twee mannen uit onze
gemeente waarschijnlijk buiten adem op een racefiets in Frankrijk. Ed Claassens uit Kronenberg en Pieter Aerts uit
Meterik proberen vandaag om zo vaak mogelijk de bekende berg uit de Tour de France, de Alpe d’Huez, te beklimmen. Dat alles om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

keer beklimmen. Om dat sportieve
doel te bereiken, moest flink worden
getraind. Drie keer per week zitten de
mannen op de fiets of in de sportschool
en diverse zondagen werd uitgeweken
naar Zuid-Limburg of de Belgische
Ardennen om klimervaring op te doen.
De actie Alpe d’HuZes wordt
helemaal gerund door vrijwilligers.
Alle deelnemende teams moeten
minimaal 10.000 euro aan sponsorgeld
meebrengen en de gemaakte kosten
zijn voor de renners zelf. Pieter Aerts:
“Wat mij enorm aanspreekt is het antistrijkstokbeleid. Elke euro gaat ook echt
naar het goede doel.” Het team van de
beide heren hoopt meer dan 30.000
euro op te halen. Hoewel het exacte
bedrag nog niet bekend is, lijkt het er
voor de start al op dat het streefbedrag
is gehaald.
Om het geld bij elkaar te sprokke-

er door jong en oud nog gecollecteerd
voor KWF Kankerbestrijding.

Alpe d’Huzes
bindt en verbindt
“Ik vind het geweldig om te zien
dat een initiatief als Alpe d’HuZes bindt
en verbindt”, vertelt Ed Claassens.
Iedereen heeft zelf of in zijn omgeving
wel te maken gehad met kanker. Wat
ons allemaal drijft is zoveel mogelijk
geld op te halen voor het goede doel.”
“Het geeft enorm veel voldoening”,
vult Pieter Aerts hem aan. “En opgeven
is geen optie. Straks tijdens de beklimming moeten we doorzetten, dat
moeten mensen met kanker ook.”

Dubbeltoernooi
tennis in
Meerlo-Wanssum

Leerlingen van groep 7 van basisschool Onder de Wieken
samen met wielrenners Ed Claassens en Pieter Aerts
De sportievelingen Ed Claassens en
Pieter Aerts doen met een team van
acht renners mee aan de actie Alpe
d’HuZes. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij meer dan
vierduizend wielrenners sponsorgeld
ophalen door meerdere keren de Alpe
d’Huez omhoog te fietsen. Het team
van Claassens en Aerts is ontstaan bij
de werkgever van Ed Claassens, de
gemeente Venlo. Ook Pieter Aerts werd
gevraagd om mee te doen, ondanks
dat hij niet bepaald een ervaren
wielrenner was. “Ik had in november
pas mijn eerste racefiets gekocht en
begin december heb ik gezegd dat ik
mee zou doen. Ik had toen geen idee
waar ik aan begon. Ik had die hele berg
nog nooit gezien”, aldus Aerts.
Pieter Aerts streeft ernaar om
de berg drie keer op te fietsen, zijn
fietscollega Ed Claassens wil hem zes

Meterik ook nog geld opgehaald. Groep
7 draagt 722,05 euro bij aan het goede
doel. Ik werd er helemaal stil van toen
ik dat bedrag hoorde”, aldus Pieter
Aerts.
Ed Claassens heeft nog een actie in
petto. Op zaterdag 18 juni organiseert
hij allerlei activiteiten bij voetbalclub
SV Kronenberg. Zo speelt de E-jeugd
van Kronenberg om 14.30 uur tegen
een jeugdteam van VVV en mag
Kronenberg 1, dat dit seizoen kampioen
is geworden, om 16.00 uur aantreden
tegen een team van oud-spelers van
profclub VVV, met daarin de twee
voormalige Kronenbergers Nico Leijsten
en Paul Verhaegh. In de aanloop naar
de voetbaldag en op de dag zelf wordt

len hebben de renners uit het team van
Ed en Pieter ieder hun eigen netwerk
aangeboord om zoveel mogelijk sponsors te vinden voor het KWF. Ook werden her en der spontane acties georganiseerd om geld in te zamelen. Pieter’s
zoon Rens hield in december een
spreekbeurt over wielrennen en Alpe
d’HuZes in groep 7 van de Meterikse
basisschool Onder de Wieken. Met
zijn voordracht wist Rens de hele klas
enthousiast te maken om geld in te
zamelen voor de actie van vader Pieter,
die enige tijd later nog onder de indruk
is. “De klas heeft helemaal zelfstandig
een actie op poten gezet om huis aan
huis statiegeldflessen op te halen. Ze
hebben het zo professioneel aangepakt dat ze in twee weken tijd meer
dan 1.800 flessen hebben ingezameld.
Daarnaast heeft klasgenoot Michael
Huijs bij een voetbaltoernooi bij RKSV

In de week van 4 tot en met 10 juli organiseert tennisvereniging de
Gagel uit Meerlo-Wanssum haar jaarlijkse open dubbeltoernooi op het
tennispark in Wanssum.
Na het succes van vorig jaar verheugt de organisatie zich opnieuw op
de deelname van de sterkste spelers
uit de regio met speelsterktes 3 en
4. Daarnaast bieden ook categorieën
5 tot en met 8 veel uitdaging om op
sportieve wijze elkaars krachten te
meten.
Personato is voor de zevende keer
op rij hoofdsponsor van het toernooi.
Opmerkelijk is dat de directeur en
eigenaar van het werving- en selectiebureau, Elroy Janssen, zelf ook bijna
jaarlijks deelnemer en finalist is in de
hoogste categorie, de 3-open. Vooral
deze categorie biedt veel spektakel
en tennis van het hoogste niveau.

Naast Personato zijn er nog tal
van subsponsors die voor een bijzonder leuk prijzenpakket zorgen. Het
toernooi wordt ieder jaar afgesloten
met een geweldige loterij onder alle
aanwezigen waarbij subsponsor Inter
Chalet uit Horst voor erg attractieve
prijzen weet te zorgen.
De organisatie van het Personato
dubbeltoernooi nodigt alle tennissers uit aan de wedstrijd deel te
nemen. Supporters en toeschouwers
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
De wedstrijden starten dagelijks om
18.00 uur op tennispark de Gagel te
Wanssum. Voor inschrijven kijk op
www.toernooi.nl
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Malse rund schnitzel
Soepvlees met been
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !!

Asperge steak
Gekookte achterham
Bouillon salade

€ 1,85
500 gram € 3,95

100 gram

€ 1,15
100 gram € 2,35
100 gram € 1,65
100 gram

ALLEEN EVEN OPWARMEN

Team van 50-plussers De Gagel
prolongeren Limburgs Kampioenschap
Voor het 50+ herenteam van tennisvereniging De Gagel is op de een na laatste speeldag het
Kampioenschap van Limburg in de Hoofdklasse 50+ een feit geworden. Met slechts twee verloren partijen
van de in totaal 24 partijen waren de veteranen niet meer in te halen en bleven ze de concurrentie uit
Kerkrade en Panningen voor. Ook vorig jaar werd dit team Limburgs Kampioen in de Hoofdklasse 50+. De vier
mannen die dit resultaat behaalden zijn Arnold Disveld (63), Gérard Bruijsten (57), Harry Bruijsten (58) en
San Ebus (67).

Duvelkes vlees

Mager kipvlees in heerlijke saus

100 gram

€ 1,45

100 gram

€ 1,15

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Lentebollen
Kant en klare gehaktballen met
champignons en heerlijke kruiden

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Keramiekfestival in
Sevenum voor de
vurige creatieveling

Optreden nieuwe
Kronenbergse band

Tijdens het pinksterweekend is er grote bedrijvigheid in de weilanden
aan de Ulfterhoek in Sevenum. Ine en Ed Knops organiseren op 12 en 13 juni
het keramiekfestival Rakuvaria-live.
Een dertigtal kunstenaars uit
binnen- en buitenland laat tijdens het
festival niet alleen hun werk zien, maar
zij zijn dan ook allemaal aan het werk.
De activiteiten zijn geïnspireerd op de
boeken ‘Rakuvaria’ van Ine en Ed Knops.
Zij experimenteren al ruim 30 jaar met
raku-techniek. Hoe dit in zijn werk gaat
wordt gedurende het festival aan het
publiek gedemonstreerd. Er worden
deelnemers en bezoekers verwacht uit
een tiental landen waardoor het festival
een Europese uitstraling krijgt.
Er wordt werk gebakken in zelfbouw ovens, die worden opgewarmd
met gas, hout, houtskool, en… met
zonne-energie.
Tijdens dit weekend presenteren
Ine en Ed met ontwerper Rick Claassen
uit Amsterdam het eerste prototype
van een keramiekoven op zonneenergie Met de presentatie van de
zonne-oven hopen Rick en de familie
Knops hun netwerk te vergroten op
het gebied van denkers, doeners en
sponsors.
Voor de bezoekers zijn er tal van
mee-doe-activiteiten zoals bijvoorbeeld
een ‘kunstwerk’ boetseren en meteen
in het vuur bakken of meedoen aan

de wedstrijd ‘wie haalt de hoogste
temperatuur in een houtoven’.
Naast keramiek komen ook andere
materialen aan bod, zoals brons en
ijzer. IJzersmid Thys van de Manakker
uit Helenaveen laat live zien, hoe de
Kelten vroeger hun ijzer smolten. Als je
Thijs aan het werk hebt gezien, vergeet
je dat nooit meer.
Tijdens de ‘woodstook-avond’
zullen er diverse ovens branden. Eén
van de hoogtepunten van deze avond is
de ‘vurige’ show Phoenix egg, bedacht
door het keramiekechtpaar Hartmuth
en Marianne Graf. In combinatie met
een drankje en mooie muziek hopen
we er een onvergetelijke avond van
te maken. De kersverse Kronenbergse
groep Crown Mountain Daredevils
beleeft deze avond hun allereerste
optreden.
De entreeprijs voor het festival
bedraagt 5 euro. Kinderen tot en met
12 jaar gratis. Parkeren gratis. De
woodstook-avond is op zondagavond
vanaf 21.00 uur is gratis toegankelijk. Locatie: weilanden tegenover
Ulfterhoek 25, omgeving station Horst/
Sevenum. Voor meer info kijk op
www.rakuvaria.com

De Locht

Demonstratie smeden
en accordeonmuziek
Op zondag 12 en maandag 13 juni demonstreren in de verbouwde
smidse de smeden van Museum De Locht weer hun vaardigheid in het
maken van siersmeedwerk. Op tweede pinksterdag is er een optreden
van een gerenommeerd duo op accordeon en saxofoon.
In de ruimte voor de wisseltentoonstellingen is een 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 de
fototentoonstelling ‘De schoonheid

van Limburg’.
Het museum is elke dag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak ook op andere tijden
terecht. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur.
Voor algemene informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Expositie Marina
Maas in Irok
Tot en met 3 juli is in galerie Irok een expositie van Marina Maas te
zien. Marina Maas schildert naakten naar levend model in verdunde acryl
gecombineerd met krijt en inkt.
Marina verwerkt haar schilderingen tot glazuur en zet ze op porseleinen schalen en borden, zodat er nieuwe, verrassende objecten ontstaan.
De tot glazuur verwerkte tekeningen
worden bij 800°C ingebrand waardoor
een harde verbinding ontstaat met
het onderliggende glazuur. Hierdoor
zijn ze volledig slijtvast en afwasmachinebestendig.
Elke tekening zet zij met de hand

op de schalen, zodat elk object uniek
is. Mooie kwaliteit borden en schalen
met daarop de geschilderde modellen
zijn in een kleine oplage beschikbaar
onder de naam Terra Marina. Marina
Maas richt zich nu, na haar studie aan
de kunstacademie in Arnhem en een
22-jarige carrière als illustrator op
haar werk voor Terra Marina.
Voor meer informatie kijk op
www.irok.nl

Eind 2010 besloten Ron Mulders en Karl-Heinz Walter om samen
muzikaal iets op touw te zetten. De richting die werd gekozen was akoestische gitaar met harmony vocals, genre americana. Aanvulling werd al snel
gevonden in Geert Geurts, Peter Rubie, Paul Geurts en Lambert Walter.
Zij maken de band compleet.

Alle muzikanten wonen in
Kronenberg, vandaar de naam Crown
Mountain Daredevils (CMD) die verder
is afgeleid van de Amerikaanse groep
Ozark Mountain Daredevils. Op het
repertoire van CMD staat onder andere werk van Dan Fogelberg, Eagles,
Grateful Dead en America.
De band wil dit jaar ook eigen
nummers ten gehore te gaan brengen. Op zondag 12 juni zal deze band
hun eerste optreden verzorgen in de
weilanden tegenover Ulfterhoek 25
in Sevenum, tijdens de ‘woodstookavond’. Dit is een onderdeel van het
keramiekfestival van Ine & Ed Knops.
Iedereen is van harte welkom, de band
start vanaf ongeveer 20.00 uur en er is
’s avonds geen entree.

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

Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chatenet Media Media
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Daihatsu Sirion 1.3 16V Prestige Automaat
Ford Mondeo 2.0 TDCI 130PK Wagon Futura
JDM Abaca
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline DSG 140pk
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

2007
2001
2006
2008
2004
2005
2003
2004
2007
2001
2008
2001
2002
1978
2008
1990
2003

98783 Km.
20868 Km.
175100 Km.
26242 Km.
215366 Km.
6430 Km.
117286 Km.
124072 Km.
2105 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172458 Km.
180222 Km.
173210 Km.

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

€ 27.950
€ 3.650
€ 11.950
€ 11.950
€ 5.950
€ 7.950
€ 9.950
€ 12.950
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 15.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2002
2008
2006
2009
2005

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
335105 Km.
164404 Km.
219346 Km.
32945 Km.
191040 Km.

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

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 1.750
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 11.500
€ 12.500
€ 22.750

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.
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Concertreis Koninklijke Harmonie
van Horst naar Bühl-Balzhofen
Op zaterdag 11 juni vertrekt de Konklijke Harmonie van Horst richting Bühl-Balzhofen voor het 59e PfingstMusikfest waar de muziekvereniging twee concerten zal geven.
Tijdens het pinksterweekend 2001
was de Koninklijke Harmonie van Horst
ook al uitgenodigd in Bühl-Balzhofen
in het Schwarzwald om het galaconcert en het middagconcert te verzorgen. Door de Koninklijke Harmonie
van Horst en de organisatie van het
Pfingst-Musikfest is dit ervaren als
een zeer verrassende en hoogstaande
ontmoeting, zowel in muzikaal als
recreatief opzicht. Na tien jaar heeft

de harmonie wederom een uitnodiging
van de stad Bühl-Balzhofen ontvangen
om beide concerten te verzorgen. Het
bestuur heeft over dat verzoek niet lang
na hoeven denken en besloot samen
met de leden hieraan graag gehoor te
geven. De voorbereiding in samenspraak
met Musikverein Harmonie Balzhofen
en het bestuur kon beginnen. Op
Pinksterzondag zal de slagwerkgroep
samen met het groot harmonieorkest

’s avonds het galaconcert verzorgen.
Er worden muziekwerken ten gehore
gebracht als Boulevard D’anglaise,
The Morning Dance, African Dream,
Oblivion, Malaguena, Fangango, Sinatra
in Concert, 76 Trombones, La Leyenda
del Beso, Samba stupido, Hot Hot Hot,
Danza Sinfonica en Danzon no 2. Op
pinstermaandag verzorgt de Koninklijke
Harmonie van Horst het middagconcert.

Horster Dartclubs organiseren
Zomer Darts

TOTALE
UITVERKOOP !!!
OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
50 % korting. Ook op planten

Deze zomer kunnen alle inwoners van Horst aan de Maas darts spelen tijdens het Zomer Darts Horst 2011.
Dit evenement wordt georganiseerd door Dartclub De lange, Dartclub de Kling en Dartclub Cox en vindt plaats
van 7 juni tot 5 juli.
Tijdens de zomermaanden, als
de VDO-competitie is afgelopen, is er
voor de darters in Horst en omstreken
niet veel te doen. Toch zijn er genoeg
darters die ook in de zomermaanden
graag een pijltje gooien.
Voor deze doelgroep organiseren Dartclub De lange, Dartclub de
Kling en Dartclub Cox een activiteit
op de dinsdagavonden dat voor alle
niveau’s leuk is. Het maakt hierbij

niet uit in welke divisie de deelnemers
spelen. Maar ook mensen die helemaal
niet zijn aangesloten bij een dartclub
kunnen meedoen.
Tijdens het Zomer Darts Horst hebben darters de mogelijkheid om darters
uit andere Horster kroegen te leren
kennen. Iedereen wordt willekeurig
in koppels ingedeeld en alle koppels
worden vervolgens ingedeeld in poules.
Zo ontstaat er een competitie waarbij

aan het eind van de laatste speelavond prijzengeld wordt uitgekeerd.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.
Deelnemers kunnen zich elke
dinsdag tussen 19.55 en 20.00 uur
inschrijven. In Café De Lange wordt
op 7 juni, 21 juni en 5 juli gespeeld.
Op 14 juni wordt er gedart in Café de
Kling en op 28 juni in Café Feestzaal
Cox. Voor meer informatie kijk op
www.zomerdartshorst.nl

Belgische rockcoverband op het
podium in Melderslo
De Belgische rockcoverband Koyle speelt zaterdag 11 juni op het podium van Motorcamping d’n Toerstop aan
de Broekhuizerdijk in Melderslo. Iedereen is welkom vanaf 21.30 uur.
Koyle is een frequent gevraagde
band in het rockcircuit van België,
met regelmatig uitstapjes naar
Duitsland, Luxemburg en Nederland.
De band heeft inmiddels een

flinke reputatie opgebouwd. Koyle
bestaat uit vijf vrienden die nummers spelen van onder andere AC/DC,
Black Sabbath, Deep Purple, Golden
Earring, Led Zeppelin, Metallica,

Neil Young, Rage against the
Machine, U2 tot ZZ Top, Kiss, Foo
Fighters en Maiden, alsof het hun
eigen nummers zijn.
De entree op 11 juni is gratis.

Geopend op: Woensdag / Vrijdag / Zaterdag
Kogelstraat 41, Hegelsom, Telefoon: 077-3981546

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

5r
2a
ja

Cherilyn Martin in De Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek worden op 23 en 24 juli workshops gegeven door de Engelse texielkunstenares
Cherilyn Martin. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Cherilyn Martin is afgestudeerd
aan de Manchester Metropolitan
University, Engeland. Sinds geruime
tijd woont en werkt Cherilyn in
Nederland. Ze heeft veel ervaring als
textieldocente met een specialisatie

in experimentele quilt en borduurtechnieken gecombineerd met nieuwe
materialen.
Cherilyn heeft in veel musea
en galeries in zowel Europa als de
Verenigde Staten geëxposeerd en

is lid van de internationale groep
Quilt Art. Haar werk is voor diverse
internationale tentoonstellingen
geselecteerd.
Voor informatie en opgave kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

BiblioNu stopt dienstverlening
voor volwassenen
In december 2010 is door de gemeente Horst aan de Maas en het bestuur van BiblioNu het besluit genomen
om de dienstverlening aan volwassenen in de kleine kernen stop te zetten. Na de zomersluiting stopt in America,
Broekhuizen en Lottum de uitleen aan volwassenen.
In de vestigingen in America,
Broekhuizen en Lottum kunnen
volwassenen na de zomersluiting nog
wel boeken inleveren en gereserveerde boeken afhalen. Reserveringen

plaatsen kan via de site van BiblioNu
op internet of in de bibliotheken van
Horst, Grubbenvorst en Venray.
De jeugd kan na de zomersluiting
nog wel op de huidige locaties terecht.

In 2011 worden de mogelijkheden
onderzocht om de BiblioNu uitleenpunten om te bouwen naar een
schoolbibliotheek. Voor meer informatie kijk op www.biblionu.nl

wij zijn op zoek naar een
vriendelijke, representatieve

VAKANTIEHULP m/v
om ons enthousiaste, gezellige
verkoopteam te versterken
Leeftijd: 17-21 jaar
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief naar:

Kerkstraat 14, Horst
Tel.: (077) 352 66 14

Kerkstraat 14, Horst
Tel.: (077) 398 10 85
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Nieuwe single van Herberg de Troost

Kamers vol zonlicht
Herberg de Troost, het nevenproject van Jack Poels en Tren van
Enckevort van Rowwen Hèze, brengt een nieuwe single uit. Het lied dat
‘Kamers vol zonlicht’ heet, is vanaf vandaag te downloaden via de
muzieksite iTunes. Daarnaast maakte filmer Louk Voncken een passende
clip bij het nummer.
Herberg de Troost droeg het nieuwe
nummer tijdens de laatste optredens in
Geleen elke avond op aan de onlangs
overleden Frank Wintels uit Sevenum.
Frank Wintels was nauw betrokken
bij de organisatie van de Herberg de
Troost-optredens.
Het nummer is een bewerking
van ‘Gabriella’s song’ uit de film ‘As
it is in heaven’. Jack Poels schreef de
dialecttekst. De tekst vertelt het verhaal
van Frank Wintels en de enorme betekenis die hij voor de mensen om zich
heen had en nog steeds heeft.
Tren van Enckevort tekende voor
de arrangementen en de productie.

Daarnaast is een bijzondere rol
weggelegd voor Karlijn van Dinther
die de zang voor haar rekening neemt.
Filmmaker Louk Voncken, die eerder al
onder andere het beeld van de Herberg
de Troost-dvd ‘Langs de weg live’
verzorgde, maakte een bijpassende
clip.
Na de succesvolle optredens van
Herberg de Troost in de Biesenhof
te Geleen afgelopen april, is de
organisatie al weer op zoek naar een
nieuwe, sfeervolle carréboerderij.
Na edities in Noord- en Zuid-Limburg
wil Herberg de Troost ditmaal in
Midden-Limburg optreden.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Traditie van
de Pinsterbloem
Paaszaterdag is de dag waarop de schooljongens van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst ratelend hun rondgang door het dorp en de buitengebieden houden. Pinksterzaterdag is de beurt aan de meisjes: de Pinksterbloem
trekt dan zingend en ratelend door de straten van Broekhuizenvorst, Heide
en Ooijen en sinds 1990 ook weer door Broekhuizen en de Stokt.
De Broekhuizenvorster meisjes en
sinds 1990 ook weer de Broekhuizer
meisjes hebben de Pinksterbloem in
ere gehouden. De juiste betekenis
van de Pinksterbloem is moeilijk te
achterhalen. Het schijnt een vermenging te zijn van verschillende tradities
die in vroeger tijden in mei plaatsvonden. Algemeen wordt aangenomen
dat de Pinksterbloem de groeikracht

zat. 18 juni

Open Dag0
10.30-16.0

en de tot nieuw leven gekomen
natuur symboliseert. De viering van
de Pinksterbloem of Pinksterbruid
was oorspronkelijk een feest waarbij
schoolkinderen het mooiste meisje van
de school uitriepen tot Pinksterbloem
of Pinksterbruid. Dit meisje werd met
bloemen getooid en als een koningin
door de zingende schoolgenoten door
het dorp gevoerd.

Zorgboerderij de Hofsteeg,
Zorg op het platteland.
Een plaats waar huiselijkheid,
sfeer en kleinschaligheid
de basis vormen.

Wat bieden wij ?
dagbesteding voor
ouderen.

Waar ?

Activiteiten ?

In de prachtige,
landelijke omgeving
van Oirlo

Wij kijken naar wat de dag brengt. De gasten hebben een
belangrijke inbreng bij de activiteiten.

Belangrijke informatie !

Met een indicatie van CIZ of met een PGB kunt u
deelnemen aan de activiteiten op onze zorgboerderij.

Meer informatie ?

Petra en William Steeghs
Adres
:Ericaweg 4
5808 AN Oirlo
Telefoon
:0478-531781
E-mail
:info@hofsteeg.nl
Website
:www.hofsteeg.nl

Beeld van
Excursie Houthuizermolen St. Severius
gezocht
De Houthuizermolen is een van de vele mooie plekjes die Lottum te
bieden heeft. De molen is standaard op dinsdag en zaterdag van 13.00
tot 17.00 uur te bezoeken, maar het is ook mogelijk om met een
vriendenclub, vereniging, familiedag of sportclub een excursie te boeken.
Het programma van een excursie
bestaat uit:
• binnenkomst en bezichtiging tentoonstelling Limburgs Landschap;
• koffie, thee of fris met een echte
Lottumse molenkoek;
• rondleiding door de molen met uitleg over de herbouw en de werking

van de molen.
De kosten bedragen 5 euro per
persoon en de duur van de excursie
is 1,5 tot 2 uur. Aanmelden voor
een excursie kan bij Ton Verstraelen,
telefoon 077 463 14 06.
Voor meer informatie kijk op
www.dehouthuizermolen.nl

Bepaalde heiligen werden (en
worden) op bepaalde tijden
herdacht. Binnenkort besteedt
Museum De Locht hier in een
speciale vitrine aandacht aan door
een beeld van een bepaalde heilige
met bijhorende attributen tentoon te
stellen.

Bromﬁets- en motorshow
Met Pinksteren, op 12 en 13 juni, vindt er in Griendtsveen een
klassieke bromfiets- en motorshow plaats. Op deze show is een aantal
bijzondere exemplaren te zien. Ook is er in het pinksterweekend een
rondrit en onderdelenbeurs. De organisatie van de bromfiets- en motorshow is in handen van Stichting Griendtsveen promotie.
Tijdens de bromfiets- en motorshow zijn bijzondere exemplaren te
zien. Zoals bijvoorbeeld één van Grard
Sientje’s motoren. Grad Sientje is één
van de beroemdste peelfiguren ooit.
Ook zijn er antieke racemotoren van
beroemde merken te bewonderen,
maar ook oude motorfietsen, waarmee
iedereen die dat kon betalen zich
verplaatste.
Er zijn mooie bromfietsen te zien.
En niet alleen Zündapps en Kreidlers.
Vooral een speciaal merk uit België,
de legendarische Royal Nord, krijgt de
aandacht. In de zestiger jaren bij de
jongelui beter bekend als de ‘meidenmagneet’. Alle ooit door deze fabriek
gemaakte modellen zullen in het
pinksterweekend waarschijnlijk te zien
zijn. Van dit merk zijn ook race- en
crossexemplaren gemaakt, waarmee
decennia geleden grote successen zijn
behaald door de gebroeders Leeflang

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

HET IS WEER KERSENTIJD!!!

HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
asperges nog verkrijgbaar
t/m zaterdag 18 juni.
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

het beste onderhoud voor airco en cv

en de Nederlandse kampioen Jan de
Rooy. Ook deze exemplaren zijn te
bekijken tijdens de show. Als klap op
de vuurpijl is er op tweede pinksterdag een heuse Royal Nord uit 1966
in originele staat als hoofdprijs in een
loterij te winnen. Om al deze speciale
exemplaren in Griendtsveen te krijgen
heeft de organisatie nauw samengewerkt met de internationale Royal
Nord Club en Kees van de Grind.
Op eerste pinksterdag is een
mooie toertocht door de prachtige natuur van de Peel uitgezet voor motoren
en bromfietsen van voor 1980. Tweede
pinksterdag is er in grote tenten een
onderdelen-, documentatie- en zestiger jarenbeurs.
De show duurt elke dag van 10.00
tot 17.00 uur. De entree bedraagt 3,50
euro. Inschrijfkosten voor de toertocht
(inclusief entree) bedragen 5 euro. Info
en loten op www.motonostalgia.nl

Binnenkort wil het museum
aandacht besteden aan St. Severius,
patroonheilige van de wevers.
St. Severius wordt altijd afgebeeld met
een schietspoel in zijn hand. Museum
De Locht heeft echter geen beeld van
deze heilige in bezit.
Wie heeft een dergelijk beeld in
bezit en is bereid dat tijdelijk in bruikleen te geven? Neem contact op met
Arnold van Bergen, 077 398 60 54.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

America

zo 12 juni 14.30 uur
Organisatie:
Schutterij St. Lucia
Locatie: Schuttersterrein

Mega Piraten Festijn
za 11 juni 20.00 – 01.00 uur
Org: Jeugdcomité America
Locatie: Wouterstraat

Kerkdiensten
America

Pinksterfeest

zondag

zo 12 juni 22.00 uur
Locatie: De Lange

Broekhuizen
zondag

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

Broekhuizen(vorst)

Sevenum

Receptie SVEB Heren 1

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Theater Show

Broekhuizenvorst

za 11 juni
Locatie: centrum

Zomer Darts

Grubbenvorst

di 14 juni 20.00 uur
Locatie: café De Kling

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

Broekhuizenvorst
vr 10 juni 19.00 – 20.00 uur
Locatie: Sportpark ’t Venneke

Griendtsveen

Bromﬁets- en motorshow
zo 12 en ma 13 juni
10.00-17.00 uur
Organisatie:
Stichting Griendtsveen Promotie
Locatie: De Zaal

Lottum

zaterdag

zondag

ma 13 juni 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Heilige mis

Meerlo

Horst (Lambertus)

vr 10 t/m zo 12 juni
Locatie:
Manege de Megelsprong

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Ruiterfestijn

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

woensdag
donderdag
vrijdag

za 11 en zo 12 juni
Organisatie:
Stichting Grubbenvorst Promotion
Locatie: centrum

za 11 juni 18.30 uur
Organisatie: All For You
Locatie: MFC de Zwingel

Kronenberg

Koyle

Lottum

Horst

za 11 juni 21.30 uur
Locatie: D’n Toerstop

zondag

vr 10 juni 18.30 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Smeden en accordeonmuziek

zondag
donderdag

zo 12 en ma 13 juni 13.00 uur
Locatie: De Locht

Melderslo

Tienray

zaterdag
maandag
donderdag

Aspergefeesten

Dansshow

Gala-optocht

Goldrush 90’s
za 11 juni 22.00 uur
Locatie: De Lange

Gaellus Open Air
Carbootsale
zo 12 juni 08.30 – 16.00 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

za 12 juni 14.00 – 01.00 uur
Locatie: festivalterrein naast
OJC Gaellus

10.00

09.45

19.15

19.00
11.15

Griendtsveen

Pinkpop tv

Melderslo

zaterdag

09.45

09.30

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

Meerlo

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

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

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 juni
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

cambri
nuskun
stende
buren!

Brand, ongeval of misdrijf
www.cambrinuskunstendeburen.nl

T

Heilige mis

Grubbenvorst

Tandarts

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

ma 13 juni 11.00 uur
Locatie: Froxx

(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

112

Heilige mis

Pinksterratelen

Venray

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

AGENDA

Koningsvogelschieten

service 35

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

maandag
woensdag

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

36

nieuws

09
06

