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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

Gitarist Peter Thissen uit Sevenum maakt ommezwaai
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Gaellus Open Air geslaagd
Het jaarlijkse festival van soos Gaellus in Tienray was dit jaar wederom een succes. Met een goede line-up zorgde Gaellus voor een strak muzikaal programma. De dj’s van
de sozen Canix, Niks en Walhalla waren tussen de bands door de gangmakers. De zon liet zich helaas niet zien, maar het regende gelukkig ook niet. De organisatie is zeer
tevreden over het bezoekersaantal: het festival trok dit jaar meer bezoekers dan het totale aantal inwoners van Tienray. Sjuul Stultjens van de organisatie: “ Het festival is
goed verlopen, de bands waren allemaal tevreden en we hebben veel goede reacties gehad! Vooral de reacties op Hunting The Robot, Tenement Kids en Nobody beats the
drum waren erg goed.” Met die laatste als waardige afsluiter kreeg Gaellus dan ook het hele publiek aan het dansen.

Koninklijke Onderscheiding HALLO PEFCgecertiﬁceerd
voor Ger Driessen
Afgelopen vrijdag heeft gouverneur Léon Frissen de versierselen die horen bij een Koninklijke
Onderscheiding aan Ger Driessen overhandigt. Dit gebeurde bij gelegenheid van diens afscheid als lid van het
college van Gedeputeerde Staten en als lid van Provinciale Staten van Limburg. Ger Driessen is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn langdurige bestuurlijke verdiensten op lokaal en provinciaal
niveau.
Van 1982 tot 1999 was Ger
Driessen raadslid en wethouder van
de voormalige gemeente Horst. De
eerste jaren was hij verantwoordelijk
voor het beleid op het gebied van
cultuur, onderwijs en welzijn. Van
1986 tot 1999 had hij de portefeuille
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting
en milieu.
In 1999 werd hij gekozen tot

lid van Provinciale Staten. Vanaf dat
moment maakte hij tevens deel uit
van het college van Gedeputeerde
Staten van Limburg. Als gedeputeerde
droeg hij tot mei 2011 vele jaren de
verantwoordelijkheid voor onder meer
de portefeuille ruimtelijke ordening,
Zandmaas, landelijk gebied, grondbedrijf en de Floriade.
Ger Driessen heeft in de afgelopen

jaren een belangrijke en sturende rol
vervuld op het terrein van de ruimtelijke en de gebiedsontwikkeling
in de provincie Limburg. Projecten
als Klavertje 4, Greenport Venlo,
de wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade 2012, de realisatie van de
Innovatoren en de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg zijn daar
sprekende voorbeelden van.

Het papier waarop HALLO Horst aan de Maas wordt gedrukt is vanaf deze
editie PEFC-gecertificeerd. De uitgever van HALLO, Kempen Nieuwsmedia,
voldoet aan alle normen om het papier het PEFC-keurmerk te mogen geven.
PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) is een
wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van
duurzaam bosbeheer. Het PEFC-logo op
een product geeft aan dat dit product
afkomstig is uit duurzaam beheerd,
PEFC gecertificeerd bos.
Eric van Kempen, directeur van
Kempen Communicatie en uitgever van
HALLO legt uit waarom het bedrijf voor
PEFC kiest: “Kempen Communicatie
neemt graag zijn verantwoordelijkheid
voor mens en milieu, op kleine én

op grotere schaal. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen staat dan
ook bij alle stappen in de bedrijfsvoering op de agenda.” Dit maatschappelijk
verantwoord ondernemen komt onder
meer tot uiting in het gebruik van PEFCpapier. Eric van Kempen: “Het PEFCkeurmerk geeft de zekerheid dat het
hout dat is gebruikt om het papier van
te maken, afkomstig is uit verantwoord
beheerde bossen. Ook zijn de werkomstandigheden van medewerkers in de
productieketen gewaarborgd en worden
die waar nodig verbeterd.”
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Gemeente
verwijdert
borden
langs A73
De gemeente Horst aan de
Maas wil reclameborden langs de
A73 verwijderen. In een brief aan
Vereniging Behoud de Parel laat
de gemeente weten dat de borden
binnen vier weken verwijderd
dienen te worden. Omdat de
vereniging geen vergunning heeft
aangevraagd is zij in overtreding.
Via een brief heeft Behoud de
Parel laten weten het niet eens
te zijn met de manier waarop de
gemeente handhaving toepast. De
gemeente heeft hierop nog geen
reactie gegeven.

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
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Gewoën Grubbevors gepresenteerd
tijdens Aspergefeest
Pinksterzondag is tijdens het Aspergefeest in Grubbenvorst de nieuwe
stichtingsnaam ter promotie van Grubbenvorst bekendgemaakt. Binnen de
nieuwe stichting Gewoën Grubbevors gaan de stichtingen Grubbenvorst
Promotion, Aspergedorp Grubbenvorst en Parel aan de Maas op. Voorzitter
van Gewoën Grubbevors wordt John Jenniskens.
In het verleden waren er drie stichtingen in Grubbenvorst actief ter promotie van het dorp. Voor veel mensen
en sponsoren die betrokken waren bij
evenementen in Grubbenvorst een
onduidelijke situatie. Dit leidde tot een
fusie van de stichtingen Aspergedorp
Grubbenvorst, Grubbenvorst Promotion
en Parel aan de Maas.

Doot maar Gewoën
Bij de presentatie van de nieuwe
naam gaf Gewoën Grubbevorsvoorzitter Jenniskens aan, dat er
voortaan maar één aanspreekpunt is
ter promotie van Grubbenvorst. “We
hebben met Gewoën Grubbevors de
kracht en de kennis weten te bundelen
van de drie andere organisaties. In de
toekomst is dat belangrijk voor het
werven van sponsoren bij evenementen in Grubbenvorst. Ook naar
de gemeente toe vormen we nu één
duidelijk aanspreekpunt. We hebben
voor de naam Gewoën Grubbevors
gekozen omdat Grubbenvorstenaren er
ook die houding op nahouden: ‘Doot
maar gewoën’. Als je goed naar het
logo kijkt ontdek je er zelfs een ‘smiley’ in”, aldus Jenniskens.

Na de presentatie van de nieuwe
naam werden ook de welkomstfiguren
onthuld die bij de toegangswegen
van Grubbenvorst komen te staan.
Kartrekker van de welkomstfiguren in
Grubbenvorst is Tom Rutten. “De twee
gestileerde figuren langs de weg zijn
de poortwachters van Grubbenvorst. De
man symboliseert de Plaggenhouwer
en de vrouw de Witte Dame”, aldus
Rutten.

Poortwachters heten
bezoekers welkom
Tom Rutten deed een verzoek aan
wethouder Ger van Rensch voor een
bijdrage van drieduizend euro om de
poortwachters te kunnen voorzien
van verlichting. De wethouder ging
hier niet op in. “Ik ben niet bang in
het donker en bovendien staat er een
lantaarnpaal vlakbij de poortwachters.
Maar voor een gesprek op het gemeentehuis sta ik altijd open”, was
het antwoord van Van Rensch.
Om de poortwachters te voorzien van
verlichting was tienduizend euro
begroot, terwijl er nog maar zevenduizend in kas zat.

Een van de poortwachters van Grubbenvorst

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
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MARIETTE
MODE

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

LEUKE

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

AANBIEDINGEN

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

VADERDAG-

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

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

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

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Voorlichtingsavond in kazerne in Sevenum

Jeugdbrandweer bijna
van start
De gemeente Horst aan de Maas zet een jeugdafdeling van de brandweer op. De jeugdbrandweer wordt
opgericht om te werven voor de volwassen brandweer en is voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Vrijdag
17 juni is er om 19.00 uur op de kazerne in Sevenum een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden en ouders.
Hans Peeters, commandant
Brandweer Horst aan de Maas: “Het is
de bedoeling dat we nu een aspirantenteam opzetten, van 12- tot 15-jarigen, die dan over twee jaar doorstromen naar junioren en uiteindelijk naar
de volwassen brandweer.” Er hebben
zich al enkele belangstellenden
aangemeld. “Afgelopen jaren hebben
we al meerdere verzoeken gehad om
een jeugdbrandweer op te richten,
in de rest van het land zijn er al zo’n
honderd jeugdverenigingen. Eerder
was de gemeente daar gewoonweg te
klein voor. Nu de gemeente wat groter
is kunnen we ook jeugdleiders van
meerdere kazernes inzetten.”
De jeugdafdeling wordt niet alleen opgericht om te werven voor
de volwassen brandweer, maar heeft
ook een sociaal aspect. Peeters: “Het
is echt een vereniging, maar wel met
een serieus aspect. We hopen dat we
hiermee ook meteen de brandveiligheid onder jongeren kunnen promoten
en dat de verantwoordelijkheid met
een sneeuwbaleffect bij de jeugd
terecht komt.”

De jeugdbrandweer zal op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur gaan
oefenen op de kazerne in Sevenum.
Jeugdleiders zullen met theorie- en
praktijklessen de jeugd tactieken en
technieken van het vak bijbrengen.
“We gaan toewerken naar wedstrijden
en meedoen in de competitie tegen
andere jeugdverenigingen. Onlangs
was er nog een landelijke wedstrijd in
Venray”, aldus Peeters.
“We gaan het natuurlijk niet te
gevaarlijk maken voor kinderen. Je
moet het zien als een serieus spel.
Bij wedstrijden heb je groepen van
zes: een bevelvoerder, een pompbediende en twee duo’s. We bootsen dan
bijvoorbeeld een brand in een oude
schuur na met linten, borden en rook.
De oefening bestaat dan uit het zoeken
van andere ingangen en het blussen
van de brand. Ook de systemen om
water uit de leiding te halen worden
geoefend. Met het oefenen van tactiek
en techniek wordt toegewerkt naar de
wedstrijden.”
Er is speciale kleding en materiaal
beschikbaar gesteld voor de nieuwe

jeugdbrandweer van Horst aan de
Maas. Er wordt nog niet met adembescherming gewerkt, maar brandweerhandschoenen en -laarzen behoren wel
tot de outfit. Ook heeft de jeugdbrandweer een echte brandweerwagen tot
haar beschikking.
Op de vraag of de brandweer bang
is voor sensatiezoekers is antwoordt
commandant Peeters duidelijk: “We
verwachten dat er serieus wordt
omgegaan met dit concept. We zullen
geen sollicitatiegesprekken gaan houden, maar de jongeren die zich alleen
aanmelden voor sensatie filteren we
er uit. We kijken natuurlijk met een
scheef oog naar later. Zijn de jongeren
ook sportief genoeg voor de echte
brandweer?”
Vrijdagavond zal de brandweer voor
alle belangstellenden uitleggen wat de
bedoeling is. Peeters: “Iedereen is welkom! De infoavond is ook bedoeld voor
de ouders. De leeftijd ligt nu op 12 tot
15 jaar, maar een groep enthousiaste
16-jarigen is natuurlijk ook nooit weg!”
De aanmeldformulieren zullen vrijdag
in ieder geval klaarliggen.

uw Suzuki
anden
Truus Munten
Aspergeschilkampioen 2011

Het Open Nederlandse Aspergeschilkampioenschap in Grubbenvorst is gewonnen door Truus Munten.
Eerder won zij deze titel ook al in 2008 en 2010. Voor de schilwedstrijd hadden zich veertien deelnemers
aangemeld. Ze moesten per ronde één kilogram asperge schillen waarvoor ze drie minuten kregen.
Na twee voorrondes gingen vier deelnemers door naar de finaleronde, waaronder Truus.
De jury, onder leiding van Servaas Huys, oordeelde dat de uitmuntend geschilde asperges van Truus
Munten de eerste plaats verdienden. Truus nam uit handen van Servaas Huys en de Witte Dame een
reischeque ter waarde van 100 euro in ontvangst. De reischeque werd aangeboden door Munckhof
Reizen. Alle deelnemers aan de schilwedstrijd ontvingen een streekpakket van ’t Gruntehöfke uit
Grubbenvorst. Ook mochten de deelnemers alle zelfgeschilde asperges mee naar huis nemen.
De aspergeschilwedstrijd vindt traditioneel op pinksterzondag plaats tijdens het Aspergefeest.

Aardbeien vlaai
Ook Vaders
favoriet

HORST • MAASBREE

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen
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Onze zoon

Geboren

Hoera geboren

Jesse

10 juni 2011
Zoon van
Mark Hanssen en
Frouke Bettonviel
Frans Woltersstraat 64
5961 DV Horst

Dana

5 juni 2011
Dochter van
Geert van der Sterren en
Daisy Litjens
De Hees 38
5975 NM Sevenum

Sem

van Bommel
is vrijdag 10 juni geboren.
Sem is het broertje van Evi
Bram van Bommel en
Louise Simons
Blauwververstraat 41
5961 KH Horst

Met verslagenheid hebben wij vernomen,
dat onze kaartvriend

Jan Tacken
op zaterdag 11 juni is overleden!
Vele jaren mochten wij genieten van zijn humor en
trouwe aanwezigheid. We zullen hem missen.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Nel en de kinderen.
Kaartvrienden Jeu, Chris en Toon

Nicole Hermans

Dankbetuiging

en

Dank je wel…
Voor de vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het
afscheid van

Koen Gubbels

Dankbetuiging

Riek Smits – van den Bekerom

geven elkaar het Ja-woord
op vrijdag 24 juni om 13.00 uur
in het gemeentehuis
te Horst aan de Maas.

Graag willen wij iedereen
bedanken, voor de warme belangstelling,
kaarten, bloemen, lieve woorden en Uw aanwezigheid
bij het afscheid van mijn man, onze pap, en opa

Het heeft ons diep ontroerd en waren voor ons een grote steun.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ôs mam en oma in haar
leven voor zo velen veel betekend heeft.
Dank je wel…
Ook voor het Nier Dialyse team VieCuri Venray- Venlo en het Groene Kruis
te Horst, die mam al die jaren zo goed en liefdevol verzorgd hebben.
Serf,
Will, Geert
Diede, Jobb

Wilt u ons komen feliciteren
dan bent u van harte welkom
van 18.30 uur tot 20.00 uur
in Feestzaal Froxx
Venrayseweg 116 te Horst.

Dit heeft ons enorm gesterkt en wederom doen beseffen
hoeveel hij voor ons en anderen betekend heeft.
Corry Koster-de Graauw
Toine, Gusta, Juul, Bram
Jetty, Rob, Niels, Loek, Maartje

Ons adres:
Gasthuisstraat 62, 5961 GB Horst
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

De zeswekendienst is op zaterdag 18 juni om 18.00 uur in
de kerk van de H. Lambertus in Horst.

Cor Koster

Enthousiaste, ondernemende mensen
gezocht die willen leren werken als
welzijnscoach. Werken vanuit huis,
eigen uren indelen. Ondersteunende
training en begeleiding.
www.welzijnspraktijksevenum.nl
Timmerman nodig?
Timmerman biedt zich aan voor al uw
voorkomende timmerwerkzaamheden
T. 06 22 08 55 24
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
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg
18, Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl

Te koop verse rabarber en kersen.
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Te huur: woonhuis in centrum van
America. 5 slaapkamers, royale badkamer, twee toilletten, woonkamer en
royale keuken. Voor info: 06 30 44 54 53.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop koffieboeketjes € 2,veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nw Peeldijk 35, America
077 464 13 80.
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
Gezocht: mensen die vanuit huis een
passief inkomen willen opbouwen.
Contact: 06 53 36 41 64
Te koop gevraagd perceel landbouwgrond omgeving Denenweg Melderslo
tegen goede prijs min. 0.75 Ha
Tel 06 10 16 01 42
Zomeropruiming!! Div. srt hortensia’s
10 voor € 30.00 - 30 voor € 60.00
Vaste planten nu 50% korting.
Voor beide aanbiedingen geldt:
alleen eigen voorraad en op=op.
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of bel:
06 40 32 71 08/ 077 465 32 83

Training weerbaarheid kinderen
Start nieuwe training Meerlo op dinsdag
13 september van 16.00-17.30 uur.
www.praktijkdansendhart.nl
06 18 11 24 42
VADERDAG Verras vader met een
ontspannende massage. Cadeaubonnen
vanaf 25 euro. May Proosten
077 398 61 14 en www.hetstiltehuis.nl.
Acacia Honing Lekkere en gezonde
acacia honing van eigen bijenvolk.
Drie euro per potje. G. Lenssen,
St. Josephstraat 12, Horst. 077 398 10 06.
Te koop zoete morellen ook zelf plukken
Aanbieding vele tuinbloemen en planten
Fruitbomen € 5,- p/stuk. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
Te Koop PERKPLANTEN/KUIPPLANTEN
NU 25% KORTING en TUINKRUIDEN? 0,75
Hay Cox, Molengatweg 4, Horst
Tel 077-3982922/06-54306964
Geopend: dagelijks van 9.00-18.00 uur
Ambulante masseur
NIEUW: massage aan huis. Hoofdpijn?
Stramme spieren? Stress? Kijk op
www.massagepraktijkastrid.com
of bel Astrid Bours: 06-14577952
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.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.

Ook adverteren?
www.hallohorstaandemaas.nl
Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

Bij Kinderopvang OKKI is
persoonlijke aandacht in een
huiselijke sfeer vanzelfsprekend...

Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64
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Ghanese gastvrijheid
in De Leste Geulde

Kerkstraat 20a , Horst

Op woensdagavond 29 juni 2011 verandert Café Zalencentrum De Leste Geulde in een Ghanese bar. Negen
Ghanareizigers, waarvan zes uit onze gemeente, die via Stichting Vrienden van Christopher (VvC) naar Ghana reisden
presenteren tijdens deze avond hun ervaringen van deze boeiende reis.

3

BIJ AANKOOP VAN

producten

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 30-06-2011 Zie voorwaarden in de winkel.

AUTOBEDRIJF

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00

Verkoop van alle merken
Er is tijdens de presentatie ook aandacht voor de kinderen in Ghana
In december 2010 en januari 2011
bezochten negen mensen uit onze regio
Ghana. De reizigers bezochten een
aantal toeristische plaatsen, zoals een
kunstmarkt, het strand, slavenforten,
een wildpark en een dorp van heilige
apen. Maar ze bezochten ook boomplantprojecten, vrouwenprojecten en
scholen en ze ontmoetten een dorpshoofd en namen een kijkje in de hutten
van de plattelandsbevolking. Doordat
VvC veel contacten heeft opgebouwd
in Ghana komen mensen uit het VvCreisgezelschap dichter bij de gewone
Ghanees dan de gemiddelde toerist.
De confrontatie met een vreemde
cultuur met andere normen en waarden
en de confrontatie met armoede is
vaak ook een confrontatie met het
wereldbeeld van de reiziger. Met de

eigen normen en waarden en met de
eigen leefwereld. Daarmee is een reis
naar Ghana een heel avontuur. Een
avontuur dat meer verdient dan een
gemiddeld borrelpraatje. Daarom kiest
VvC er sinds haar oprichting voor om na
elke reis een presentatie te organiseren
waarin reizigers de kans krijgen om hun
verhaal te doen.
Deze presentatie is een onderdeel
van de activiteiten van de Stichting
Vrienden van Christopher. VvC steunt
vanuit Nederland boom-plantprojecten
in Noord-Ghana. Zij organiseren deze
presentatie om belangstellenden te informeren en te enthousiasmeren. Over
het belang van het planten van bomen
ter voorkoming van de verwoestijning
in Noord-Ghana. Maar ook om de bewustwording rondom ontwikkelingshulp

te vergroten. Middels de presentatie
werft de stichting geïnteresseerden die
mogelijkerwijs mee naar Ghana willen
reizen in het najaar van 2012.
Op woensdagavond 29 juni benutten de Gahna-reizigers de presentatie
om hun verhaal te vertellen aan een
groot publiek dat meer is dan een zielig
verhaal of een gewoon vakantieverhaal.
Tijdens een presentatie met foto’s, video, Ghanese voorwerpen en verhalen
zal er twee uur ‘infotainment’ geboden
worden. Interessant voor een groot publiek en een must voor sympathisanten
en familie, vrienden en kennissen van
de reizigers. De presentatie start om
20.00 uur in Café Zalencentrum De Leste
Geulde aan de Noordsingel in Horst. De
entree is gratis. Voor meer info kijk op
www.vriendenvanchristopher.nl

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

www.dms-service.nl
donderdag vrijdag zaterdag
★ Maak kans op een Bosch
schroefmachine bij aankoop
van Vaderdag Bienenstich
voor € 9,00
Maandag dinsdag woensdag
★ Bij aankoop van Bananen
spec.vlaai 4 tarwebollen GRATIS
★ Bij aankoop van 4 Frikandelsnacks 4 tarwebollen GRATIS

Vrijdag 1 juli

Live muziek
Tumblin GoGo’s
Rock&roll
Maandag 4 juli

Whisky proeverij
De non-peated whisky’s.
Aanvang 20.00 uur

We hebben nog
enkele plaatsen vrij
voor het bezoek aan
Bospop op vrijdag

De Witte Dame waakt over Grubbenvorst
Afgelopen zaterdagavond waren ruim duizend Grubbenvorstenaren getuige van de wederkomst van
de Witte Dame. De ruïne bij het Gebroken Slot vormde het decor voor een schitterende vertolking van
deze gelijknamige legende. Tientallen Grubbenvorstenaren, getooid in middeleeuwse kledij, brachten
de massaal aanwezige toeschouwers in vervoering. De rol van de Witte Dame wordt tot en met 2013
vertolkt door de 22-jarige Mieke Tax. Saillant detail: Mieke is in haar dagelijks leven als gastvrouw
werkzaam bij brasserie In de Witte Dame te Grubbenvorst.

Wilhelminaplein 13 Horst

Kaarten verkrijgbaar in het café.

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26
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Chrit Cuppen uit Horst vindt zeldzame oldtimer

Wat is dit voor ’n frikandel?
Spreek het woord ‘oldtimer’ uit in het bijzijn van Chrit Cuppen en ga er dan maar eens goed voor zitten. Voor je
het weet hang je aan zijn lippen. Een bezoek aan zijn garagebedrijf in Horst is elke keer weer een belevenis. Je
komt er voor onderhoud aan je auto en gaat weg met een onderhoudend verhaal.

“Toen ik laatst op zoek was naar
originele voorstoelen voor mijn Eend
Bestel uit 1958, kwam ik terecht bij
Classic Carparts in Helden. Uiteindelijk
vond ik daar één stoel voor mijn Eendje.
Op een gegeven moment viel
mijn oog op een auto onder een zeil.
Nieuwsgierig als ik ben, tilde ik het zeil
op en mijn eerste reactie was: wat is dit
voor een frikandel?
De aanbieder vertelde me enthousiast dat het hier ging om een zeldzame
Standard Ensign uit 1957. Het zei me
allemaal weinig en ik liet weten geen
belangstelling te hebben, aldus Chrit.
“Enkele weken later ging ik op zoek
naar een versnellingsbak voor mijn
Triumph TR3. Via een kennis kreeg ik
een tip. Op Marktplaats stond een auto,
die gebaseerd was op het onderstel van
een Triumph TR3. Tot mijn grote schrik
ging het om dezelfde auto, die ik eerder
in Helden had gezien! Ik toog opnieuw

naar Classic Carparts en nam de auto
nog eens goed onder de loep. De carrosserie was bedekt met een dikke laag
vuil, de banden waren uitgedroogd en
bij het openen van de kofferbak stonk
het naar vergumde benzine.
Ik besloot een bod uit te brengen
en in no time was de deal rond en kon
ik de auto meenemen. Eenmaal terug
in Horst, heb ik de auto eens grondig
onder handen genomen.
De verrassing was groot toen bleek
dat er onder de dikke laag stof een
zeer goed geconserveerde Standard
Ensign tevoorschijn kwam. De auto was
nooit gerestaureerd en verkeerde in
een vrijwel perfecte, originele staat. De
aanvankelijke afkeer voor de auto sloeg
om naar een vorm van genegenheid.
Het werd steeds duidelijker: deze
auto moest weer de weg op. Slechts
een set nieuwe banden, een aantal
kleine technische ingrepen, èn een

verse tank benzine waren nodig en de
eerste testrit kon worden gemaakt. De
auto reed verrassend goed!

Ik was verkocht!”
De Standard Ensign is inderdaad
geen schoonheid. Het is duidelijk dat
men met dit ontwerp het robuuste
karakter van de auto wilde onderstrepen met eenvoudige lijnen. De auto
heeft echter wel veel charme. Vooral de
roomwitte kleur geeft de auto een sympathieke uitstraling. Het hele concept
van de Standard is gestoeld op ruimte,
betrouwbaarheid en degelijkheid.
Chrit biedt aan een blokje met de
auto te gaan rijden. Als je plaatsneemt
achter het enorme stuur valt op dat de
ruimte tussen het stuur en de voorbank
behoorlijk klein is. Mensen met een
fors postuur komen onherroepelijk klem
te zitten. Je zit vrij rechtop op de met
skai beklede voorbank. Overigens is het
interieur in twee kleuren uitgevoerd.
Een combinatie van rood met crème
beklede banken en deurpanelen geeft
de auto iets frivools.
Blijkbaar waren de Engelsen vroeger stevige rokers want het dashboard
herbergt liefst twee asbakken.
Als we de motor starten, klinkt er
relatief weinig geluid door in het passagierscompartiment. Wanneer je echter
gas geeft is duidelijk dat het begrip

geluidsisolatie eind jaren 50 nog geen
prioriteit kende. Naast het motorgeluid
valt een ratelend geluid bij het sturen
op. “Een gevolg van vervormd kunststof
in de stuurkolom. Kwestie van een keertje vijlen”, aldus een glunderende Chrit.
De auto rijdt ondanks zijn leeftijd
behoorlijk ’nieuw’. Niet zo verwonderlijk; er staan nog geen 70.000 kilometer
op de teller!
“De geschiedenis van deze Standard
Ensign is vanaf de eerste eigenaar te
achterhalen”, vertelt Chrit, “de auto is
in 1957 als demonstratieauto ingezet
bij de Gentse Standard-verdeler R. van
Steenkiste. Kijk, de originele dealersticker bevindt zich nog op de auto!
Blijkbaar kon hij de auto aan de
kasseien niet kwijt en is de ’chef’ er
zelf maar in gaan rijden. Uiteindelijk is
de auto ergens achteraf neergezet en
in vergetelheid geraakt. Totdat de auto
door een Nederlander werd herondekt.
Voor zover ik weet is dit het enige
exemplaar in Nederland. Zelfs bij de
Triumph club was men verbaasd toen ik
met deze auto mijn opwachting maakte
bij een toerrit. Ik gebruik de auto
waarvoor hij is gemaakt: er lekker mee
rijden!”, sluit een trotse Chrit Cuppen af.

VVV Horst blijft gewoon open
Het team van VVV Horst heet bezoekers en inwoners van de gemeente nog steeds welkom. Eind 2010 stond
met vetgedrukte letters in Dagblad de Limburger dat VVV Horst haar deuren zou sluiten. De winkel is echter nog
steeds geopend en dat blijft zo. Er is wel iets veranderd achter de schermen, maar voor de winkelbezoekers
voelt het als vanouds.
Sinds 1 januari 2011 werken VVV
Horst en het Toeristisch Platform Horst
aan de Maas samen om de inwoners
en bezoekers van Horst aan de Maas
te informeren over de recreatiemogelijkheden in de gemeente.
In de winkel aan de Steenstraat 2
in Horst kunnen de bezoekers sinds

jaar en dag terecht bij een team VVVmedewerkers en –vrijwilligers voor
de meest uiteenlopende vragen en
producten. Het Toeristisch Platform
Horst aan de Maas vult de VVV aan door
op veertien plaatsen in de gemeente de
consumenten van digitale informatie te
voorzien middels zogenaamde i-punten.

“Ondanks deze digitale informatiepunten willen veel mensen toch een
vriendelijk gezicht zien” zegt Patricia
Niggebrugge, filiaalleidster van VVV
Horst. “Ons team van twaalf enthousiaste medewerkers vertelt u graag wat
er allemaal te beleven valt in Horst
aan de Maas.”

mooi haar
Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

www.kapperscompanyhorst.nl
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Grubbenvorstenaar van het Jaar 2011

Sraar Voesten gehuldigd met
Golde Aspergestaeker
Tijdens het Aspergefeest in Grubbenvorst is Sraar Voesten uitgeroepen
tot Grubbenvorstenaar van het Jaar 2011. Hij ontving de gouden draagspeld
met daarop de Golde Aspergestaeker uit handen van Servaas Huys en de
Witte Dame.

uit de mouwen te steken. Sraar was
35 jaar lid van schutterij Sint Jan en
gold als stuwende kracht binnen de
vereniging. Ook is Voesten 40 jaar
actief lid geweest bij de Gemengde
Zangvereniging.
Een man met initiatieven die krachten weet te bundelen. Door zijn toedoen kreeg Grubbenvorst een levensgroot standbeeld van de Plaggehouwer.
Het beeld staat onverstoorbaar op een
plek bij het winkelcentrum. De bankjes
bij de Plaggehouwer vormen een ontmoetingsplek waar Grubbenvorstenaren

de laatste nieuwtjes uitwisselen. Ook
worden er verhalen uit het verleden
verteld.
Het afgelopen jaar is Sraar Voesten
vooral bezig geweest om het voormalige kloostercarillon te redden van
de ondergang. Nog voor de herfst
krijgt het carillon een plekje in het
Ursulinenpark. Het klokkenspel is een
pronkstuk dat hoort bij Grubbenvorst.
Samen met Geertjan Zinken nam
Sraar het initiatief tot dit bijzondere
project. De benodigde 50.000 euro
voor de restauratie van het carillon en

het uurwerk, is zo goed als bij elkaar
gesprokkeld.
Sraar blijft bescheiden onder alle
lofuitingen die hem ten deel vallen.
“Ach, je moet maar zo denken; je hebt
bij alles wat je doet of organiseert andere mensen nodig. De historie van ons
dorp bepaalt het toekomstbeeld van
Grubbenvorst. Daarom mogen bepaalde
dingen niet verdwijnen. Voorbeelden
daarvan zijn de Plaggehouwer, het carillon, het fotoboek en de Witte Dame.
Voor zulke zaken blijf ik me inzetten”,
aldus Sraar Voesten.

Maatschappelijke doe-dag voor
leerlingen Dendron College
Dinsdag 31 mei was er voor de leerlingen binnen het vmbo basisberoepsgerichte leerweg van het
Dendron College een eerste kennismaking met de maatschappelijke stage, de maatschappelijke doe-dag.

Sraar Voesten samen met echtgenote Nellie
Sraar Voesten ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten op velerlei gebied binnen de Grubbenvorster
gemeenschap. Sraar was de eerste
voorzitter van de Grubbenvorster
Dorpsraad. Hij is vooral ook bekend geworden als voorzitter van de Historische
Kring Grubbenvorst-Lottum. Het boek
‘Grubbenvorst en krantenknipsels vóór
1900’, een boek met historische foto’s,

vang De Twinkeling werd speelgoed
schoongemaakt en de lunch voor de
kinderen voorbereid. Samen
met Groengroep Sevenum werden
werkzaamheden verricht op de
Gelderhei en op het oud-kerkhof
van Horst werden samen met de

werkgroep graven schoongemaakt.
Tot slot werden activiteiten gedaan
met de ouderen van Berkele Heem
en Sevenheym.
Na afloop was er op school een
lunch en een nabespreking van alle
activiteiten.

kon mede dankzij de inzet van Voesten
worden gerealiseerd.

Het verleden bepaalt
het heden
Sraar is een man die het wel en
wee van de Grubbenvorster gemeenschap aan het hart gaat. Altijd
bereid om te helpen en de handen

Dendron
gala-optocht
Afgelopen vrijdagavond stond het Peeldijkje in Horst vol met ronkende
motoren van chique auto’s, dikke vrachtwagens, ronkende brommers en
open bussen voor de jaarlijkse gala-optocht van het Dendron College.
Terwijl op het Peeldijkje nog de
laatste checks werden gedaan voor
kapsel, make-up, motor en accu,
verzamelde het publiek zich rondom
de route. Menig toeschouwer was verward over het beste plekje door een
wijziging in de route dit jaar.
Tussen de auto’s met vrienden
of vaders, hoefkarren, vrachtwagens, boerentractors, knappe kerels
op motoren, fietsers , legerjeeps,
bootjes, kevers en Ferrari’s zat ook dit
jaar weer een aantal mooi versierde
exemplaren. De examenkandidaten
waren flink in de weer geweest met
strikken, plakkers, bloemen, posters
voor examenfuiven en paraplu’s.
De paraplu’s kwamen zeer goed
van pas aangezien de donkere wolken
boven Horst zich samenpakten en
neerkwamen op alle gestijlde danwel
gekrulde haren, jurkjes, hakken en
nette pakken. Het publiek dat geen

De bedoeling van deze dag was
om goed werk te doen en iets te
leren voor later. Opruimen, begeleiden en boodschappen doen waren
een aantal van de klussen.
In het Kasteelpark Ter Horst
werd zwerfvuil geruimd, bij dagop-

poncho, paraplu of zeil mee had, hield
het daarna ook gauw genoeg voor
gezien. Ook voor sommige examenkandidaten duurde de stoet wat lang,
regelmatig rende iemand door de
stromende regen het bos in om even
een kleine boodschap te doen.
Ondanks de regen zagen de
leerlingen er dit jaar ook weer prachtig
uit en heeft het publiek toch weer
een aantal originele dingen gezien:
een bierkrat op wielen met accu erin
of de mascotte van de Peelkabouters
bijvoorbeeld.
Het laatste stukje lopen naar Froxx
was voor sommige dames een crime
op twaalf centimeter hoge hakken,
maar ondanks pijnlijke voeten is er
nog tot diep in de nacht gefeest door
de leerlingen: een goede afsluiting van
hun Dendron-carrière.
Voor foto’s van de optocht kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

S L I J T E R I J

WEIJS
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
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Gemeentelijke
Erespeld voor
Servaas Huys

Servaas Huys ontvangt de Erespeld uit
handen van burgemeester Kees van Rooij

COIFFURE
AWARD
NEDERLAND

Francis Schroembges behaalde voor de Coiffure
Award 2011 het succes met haar winnende collectie
heren zuid, en werd zowel genomineerd uit
duizenden inzendingen voor Hairdresser of the year.

Het team van Francis Hairdesign feliciteert Wendy Hendrickx en haar collega Nicole Jenniskens met
de behaalde finale plaats op 16-10-2011 te Carré Amsterdam, Color Trophy L’oréal Professionel
Wendy Hendrickx zat in de halve finale van de L’oréal
Professionnel Color Trophy, tijdens het grote mode
event "de Mode Bienale te Arnhem" strijden de 30 over
gebleven halve finalisten om een finale plaats! Wendy
Hendrickx haar model was prachtig in eenheid, met de
pastels in het blonde boblijntje, met zachte dansende
krullen, de prachtige jurk en sieraden helemaal in de
sfeer van haar inspiratie; de onderwaterwereld.
Gefeliciteerd girls!! Team Francis Hairdesign
Nu op naar Carré, 16-10-2011!!
Haar: Wendy Hendrickx
Model: Britt van Dijk
Visagie: Pascalle Oeyen
Styling: Kim Sederius
Speciale dank aan collega Nicole Jenniskens!

Tijdens de openingsplechtigheid van
het Aspergefeest in Grubbenvorst afgelopen zondag heeft Servaas Huys (71)
de Erespeld van de gemeente Horst aan
de Maas ontvangen. Burgemeester Kees
van Rooij reikte de onderscheiding uit.
Voor Servaas Huys was de Erespeld
niet de eerste onderscheiding die hij in
ontvangst mag nemen. In 1998 werd
hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. In 2005 ontving Huys
de Golde Aspergestaeker en bij zijn
afscheid van Landinrichtingscommissie
Peelvenen in 2010 werd een wandelpad naar hem vernoemd.
De gemeentelijke Erespeld krijgt
Servaas Huys voor zijn talrijke verdiensten binnen de gemeentegrenzen en
ver daarbuiten. In zijn toespraak tot
Servaas Huys sprak burgemeester Kees
van Rooij over de enorme lijst met
namen van verenigingen, stichtingen
en andere instanties waarvoor Huys
zich heeft ingezet. Of de lijst helemaal
compleet was durfde Van Rooij niet te
zeggen omdat Huys op heel veel fronten actief was en nog steeds is.

Enorme lijst met
verenigingen en
stichtingen
De Grubbenvorstenaar was onder
meer gemeenteraadslid, lid van de

Provinciale Staten en lid van de Tweede
Kamer. Ook was hij was voorzitter van
de stuurgroep OLS 2010 in Grubbenvorst
en van de Grubbenvorster Revue.
Daarnaast is Servaas een veelgevraagd
persoon, waar verenigingen en stichtingen altijd terecht konden en kunnen
voor goede raad. Zijn mening wordt
gewaardeerd door mensen die Huys om
een persoonlijk advies vragen.
Voor Servaas was de onderscheiding
een totale verrassing. “Ik wist daar echt
helemaal niets van. Normaal gesproken
weet ik wel zo’n beetje wat er speelt in
ons dorp maar deze keer niet”, zegt hij
in een reactie. Wie de lijst doorneemt
en ziet waarin Huys actief is geweest
of nog steeds is, begrijpt waarom de
Grubbenvorstenaar werd voorgedragen
voor de Erespeld. Op de lijst staan maar
liefst 32 punten vermeld met activiteiten waarbij Huys betrokken is of was.

Huys blijft
de rust zelve
Servaas Huys is een
Grubbenvorstenaar die de rust zelve
blijft bij alle aandacht. Hij doet de dingen waarvan hij vindt dat hij ze moet
doen zonder enige poeha. “Doot ma
Gewoën, det zien weej heej gewend”,
aldus de Erespelddrager.
Zie voor de volledige voordrachtlijst
www.hallohorstaandemaas.nl

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!

Onze collega Kris
Thijssen en Joris van
den Beuken hebben
een prachtig meisje
gekregen, Valentijn!
(xxx team Francis
Hairdesign)

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Hondenschool Americanis
opent haar deuren!
Americanis richt zich vooral op het
geven van adviezen en het begeleiden
in de thuissituatie.
Americanis begeleidt mensen met
honden, met ernstig probleemgedrag.
www.americanis.nl
of bel
06-30445453
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Succesvolle gitarist Peter Thissen uit Sevenum maakt ommezwaai

‘Je hebt het niet altijd zelf in de hand’
Peter Thissen. Er zal niet bij iedereen direct een belletje gaan rinkelen. Toch is het in de wereld van de klassieke
muziek een klinkende naam. Samen met Frank Lamm vormde hij jarenlang het vermaarde gitaarduo Duolisme. Tot
in 2006 bleek dat er met Peter iets aan de hand was. Letterlijk.
“Mijn muzikale leven is met de piano begonnen”, vertelt Peter. “Ik werd in
1991 toegelaten op het conservatorium
in Tilburg om piano en schoolmuziek te
gaan studeren. De eerste dag gebeurde
er echter iets, wat mij enorm raakte.
Terwijl ik door de gangen van het conservatorium liep, hoorde ik vanuit een
leslokaal de klanken van een klassieke
gitaar. Ik was overrompeld en meteen
verkocht. Ik heb een jaar piano ‘gedaan’
en ben vervolgens overgeschakeld op
gitaar”. Dit was het begin van een succesverhaal dat ruim 15 jaar zou duren.
Peter vormde samen met studiegenoot
Frank Lamm het gitaarduo Duolisme.
“We traden op in binnen- en buitenland
en maakten bovendien vier cd’s.”
Een mooie carrière was in gang
gezet. maar het lot bepaalde anders.
“Het begon allemaal met een tinteling in de wijsvinger”, vervolgt Peter.
“We waren net op de terugreis van een
optreden in Turkije. Ik besteedde er
verder geen aandacht aan, maar de na
verloop van tijd kreeg ik pijnlijke steken
in de hand en besloot de dokter op te
zoeken”. Deze constateerde een ontsteking en schreef pijnstillers voor. Het begin van een langdurig medisch verhaal

met een bittere ondertoon. Eind 2006
werden de klachten steeds ernstiger. “Ik
kon van de pijn niet meer spelen. Toen
mijn vingers op een gegeven moment
in enkele seconden twee keer zo dik
werden, begonnen de alarmbellen pas
echt te rinkelen”, aldus Peter. “Op dat
moment stortte mijn wereld in.”
Het gevolg was dat Peter werd
gedwongen te stoppen met gitaar
spelen en zijn internationale carrière als
klassiek gitarist in 2006 moest beëindigen. “Het betekende ook het einde
van Duolisme. Deze ‘scheiding ’ heeft
Frank en mij enorm aangegrepen. Mijn
wereld stond totaal op zijn kop en ik
wist niet meer hoe ik verder moest. Ik
raakte in een soort neerwaartse spiraal
en begon mijn gitaar te vervloeken.
Gitaarspelen was echt mijn alles en nu
had ik niets meer. Bovendien was nog
steeds niet duidelijk wat er nu echt mis
was met mijn linkerhand. Ik heb ervoor
gevochten om in de zomer van 2009
toch nog een half uur op te kunnen
treden tijdens een wereldvermaard
gitaarevenement in Duitsland. De pijn
in mijn hand had ik er dubbel en dwars
voor over, het optreden werd zelfs één
van de hoogtepunten van mijn carrière!

Daarna heb ik niet meer gespeeld en
na een vermoeiende reis langs allerlei
therapeuten ben ik ‘thuisgekomen’ op
de piano ”
Mijn leven is bij veertig letterlijk
opnieuw begonnen. Na de enorme
tegenslag volgde een nieuwe, zeer
belangrijke fase in mijn leven Ik startte
een nieuwe muzikale zoektocht en
hervond mijn geluk.”
De ommezwaai van gitaar naar
piano betekende ook een verruiming
van Peter’s blikveld in de wereld van de
muziek.
“Tijdens mijn studententijd was ik al
idolaat van jazzpianist Glenn Corneille.
Ik heb hem een keer gesproken en zijn
ideeën over muziek en zijn grenzeloze
improvisatiekracht hebben mij nooit
meer losgelaten. De dag na zijn plotselinge overlijden was ik compleet van de
kaart. Nu ik aan het begin sta van een
nieuwe richting in mijn leven, heb ik
het gevoel dat hij ‘om mij heen hangt’.
Daarbij word ik sterk geïnspireerd door
de vele dvd’s en cd’s die ik persoonlijk
mocht ontvangen van de ouders van
Glenn. Een soort postume ondersteuning in mijn verkenning in de wereld
van de jazz.”

Maar niet alleen jazz, ook popmuziek heeft nu Peter’s belangstelling.
”Ik speel zelfs in een popgroep als
toetsenist en nog elke dag ben ik verrast over de overeenkomsten tussen de
verschillende muziekgenres.”
Inmiddels is Peter aangenomen
op het conservatorium in Maastricht.
Frank Giebels, die ook les gaf aan Glenn
Corneille, is zijn docent. Hij krijgt daarnaast les van Horstenaren Egbert Derix
en pianist en zanger Bart de Win, die
hem de fijne kneepjes van de jazzmu-

ziek op piano bij brengen.
Bovendien krijgt hij veel advies van
toetsenist, pianist en arrangeur Geert
Keysers en ‘muziekmaat’ Joep van
Wegberg, beiden uit Horst.
“Wat ik met mijn verhaal wil
vertellen is dat je in je leven soms
gedwongen keuzes moet maken. In
mijn geval heeft dat , en dat had ik niet
verwacht, verrassend goed uitgepakt.
Wellicht is dit artikel een inspiratie voor
mensen, die zelf voor een zware keuze
staan?”

AD-7021/01-11 Horst aan de Maas

Kijken wat je wilt
wanneer je wilt
met KPN Glasvezel

kpn.com/horstaandemaas
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Open dag hondenschool
Hondsvertrouwen in Sevenum
Zaterdag 18 juni vanaf 10.30 uur is er op het terrein net achter De Turfhoeve in Sevenum een open dag van hondenschool Hondsvertrouwen. Naast
demonstraties geeft Anja Doove, eigenaresse van Hondsvertrouwen uitleg over het gedrag van honden in relatie tot kinderen. De officiële opening van de
open dag wordt verricht door Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV.
De trainingslocatie van de 49-jarige
Anja Doove uit Panningen grenst aan
restaurant De Turfhoeve aan de
Medegebroekweg in Sevenum. Een
grasveldje waarop Anja haar trainingsactiviteiten houdt waarbij het gedrag
van honden centraal staat. Ze is een
gediplomeerd gedrag en trainingsdeskundige en geeft les in het positief
omgaan tussen mens en hond. Het
vroegtijdig signaleren van probleemgedrag van een hond en het veilig
omgaan tussen kind en hond zit in het
cursusaanbod. Daarnaast geeft ze
tevens begeleiding aan volwassenen
en kinderen wanneer deze bang zijn
voor honden.

Honden reageren op
lichaamstaal
Om kinderen te laten wennen aan
een hond en de hond aan de kinderen,
maakt Anja gebruik van twee handpoppen. Zo is er Rufus de hond en Zoë,
zijn roodharig mensenvriendinnetje.
“Via interactie tussen Rufus en Zoë
laat ik kinderen zien hoe ze een hond
kunnen benaderen. In feite is het spel
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bepalend voor het wegnemen van
de angst voor een hond. Wanneer de
kinderen het spel doorhebben, komt
Funky, mijn 7-jarige Schotse Colli er bij”,
zegt Doove. Funky is een goedaardige
hond en reageert vrijwel alleen op de
lichaamstaal en gebaren van Anja. “Dat
komt omdat een hond lichaamstaal
veel beter begrijpt. Een gesproken commando is voor een hond veel lastiger te
begrijpen en kan stress veroorzaken.”
Even later demonstreert de hondentrainster wat ze bedoelt. Funky reageert
direct op Anja’s gebaren, zonder aarzeling. De Schotse Colli, in de volksmond
ook wel Lassie-hond genoemd reageert
niet of nauwelijks op gesproken commando’s. De hondentrainster is van
mening dat omgevingsgeluiden van
grote invloed kunnen zijn op het gedrag van een hond.
Belangrijk is ook de benadering
van mensen naar honden toe. Bij een
eerste ontmoeting kan men de hond
beter niet over z’n kop aaien. Voor de
hond komt dit als dominant over en
kan hij dit zien als een bedreiging.
Daarentegen is het aaien op z’n zijlijf
weer een teken van vertrouwen dat het
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Tinails & Beauty
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Tinails & Beauty
Tina van Hese
Venrayseweg 89
Horst
077 750 36 02
info@tinails.nl
www.tinails.nl
uiterlijke verzorging
1 juni 2011

Activiteiten
Opleidingen voor nagelstyliste, groothandel nagelproducten, nagelstyling, schoonheidssalon, pedicure, visagie,
make-up workshops, permanent make-up, definitief
ontharen, huidverjonging en
acnebehandelingen etc.

dier geruststelt. Het snuffelen van de
hond hoort bij een eerste kennismaking
tussen dier en mens. Op de vraag of
Anja Doove de nieuwe Cesar Millan (de
beroemde ‘dog whisperer’ op National
Geographic) wordt, moet ze vreselijk
lachen.
“Nee hoor, zeker niet. Ik zal nooit
honden benaderen zoals Cesar dat

doet. Zijn eerste kennismaking met
een hond gebeurt in mijn ogen veel
te agressief met zijn ‘Tsss’ en uitgestoken hand. Ik doe het op mijn
manier, maar vind wel dat Cesar ook
goede tips aan hondenbezitters geeft”,
aldus Anja. Voor meer informatie over
Hondsvertrouwen zie www.hondsvertrouwen.nl

burg
Harmonie-Orkest Noord-Lim
presenteert
Sparks
HONL in SYMFONIE met The
zaterdag 25 juni a.s.
w.desparks.nl
Kaarten verkrijgbaar op ww
r)
(tot vrijdag 24 juni 13.00 uu

NieuwbouwplaN de AfhAng fAse 2 te Horst

Binnenkort in Verkoop!
Schrijf u nu in via venray@jajo.com of telefoonnummer (0478) 51 71 71
Diverse woningtypen o.a.:
• Herenhuizen
• Langgevelboerderijen
• Twee-onder-één-kapwoningen
• Hoek- en tussenwoningen
• Patiobungalows
• Starterswoningen

Een project van:

Starters
in de regio

Doelgroep
Iedereen die aandacht aan
zijn of haar uiterlijk wil
besteden.
Onderscheidend vermogen
Tinails & Beauty is een
concept waar nagelstyliste,
pedicure, schoonheidsspecialiste en visagiste onder een dak
werken. Er worden landelijk
erkende opleidingen voor
nagelstyling gegeven door Tina
van Hese en designcursussen
door gastdocenten zoals Moniek
Frans. Tinails & Beauty is tevens
een groothandel in nagelprodukten van onder andere CND,
NfuOh, Beauty by Wilena en
Nailpoint Zwolle. Pedicures
Corry Josten en Marijn Poels
werken met de nieuwste V3
technologie Shellac.
Schoonheidsspecialiste/
visagiste Sybilla van Lierop
geeft buiten haar schoonheidsbehandelingen ook workshops
make-up van het merk PUPA.
Wij werken samen met fotografe Nicole Hinrichs voor
bijvoorbeeld glamourshoots.
Dit alles is waar Tinails &
Beauty voor staat.
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Open dag Vitelia Voeders en
nieuwe BoerenBond in Ysselsteyn
Coöperatie Vitelia viert haar 90-jarig jubileum en de opening van een gloednieuwe BoerenBondwinkel in Ysselsteyn. Alle reden dus voor een feestelijke open dag die wordt gehouden op
18 juni. Op deze dag krijgt het publiek de kans de voerfabriek in Ysselsteyn te bekijken en te beklimmen en te profiteren van speciale acties en activiteiten in en rond de naastgelegen
BoerenBondwinkel.
Vitelia is een coöperatie van boeren
en tuinders in de regio Noord-Limburg.
De coöperatie is eigenaar van de
voerfabrieken in Ysselsteyn en Oirlo,
de BoerenBondwinkels in Bergen,
Swolgen, Overloon en Ysselsteyn en
bedrijven op het gebied van advies,
verzekeringen en teeltbenodigdheden
voor de land- en tuinbouw.
In Ysselsteyn zijn de voerfabriek en
naastgelegen BoerenBondwinkel van
Vitelia twee beeldbepalende bedrijven.
Wie zich ooit afvroeg wat er zich in
het kolossale pand van Vitelia Voeders
afspeelt, krijgt zaterdag 18 juni de kans
om daar achter te komen. Voor één
keer opent de fabriek haar deuren voor
het publiek.
Bezoekers kunnen in de controlekamer het complete computergestuurde
productieproces op één computerscherm aanschouwen. Zo wordt duidelijk hoe voer wordt gemaakt. Daarna
kan men de fabriek beklimmen en op
elke verdieping alle machines bekijken.
De medewerkers van Vitelia staan klaar
om uitleg te geven over de technieken

waarbij grondstoffen worden gemalen,
gehakt, gewalst en gebroken om ze
daarna te verhitten, te vermengen en
samen te persen tot voerkorrels voor
verschillende dieren.
Tijdens de open dag is te zien hoe
vrachtwagens worden geladen. Wie
wil mag een kijkje nemen en zich
laten fotograferen in de hypermoderne
cabines van de Vitelia bulkwagens. Wie
doorklimt tot op het dak van de fabriek
heeft tenslotte een fantastisch uitzicht
over Ysselsteyn en haar omgeving.
Naast de voerfabriek in Ysselsteyn
bouwde Vitelia onlangs een compleet
nieuwe BoerenBondwinkel die 2,5
maal groter is dan de oude winkel.
Tijdens de open dag gelden in de
winkel speciale acties en activiteiten.
Er staat een tent met stands waarin
de verschillende Vitelia-bedrijven zich
presenteren en laten zien wat er bij
het runnen van een modern agrarisch
bedrijf komt kijken. Om de geschiedenis van de coöperatie te laten herleven
is er een speciale presentatie te zien
van negentig jaar Ysselsteyn. Tenslotte

zijn er springkussens, drankjes, ijs
en patat voor iedereen. Er komt een
goochelaar en er is een schminkhoek

voor kinderen.
De open dag wordt gehouden op
zaterdag 18 juni van 13.00 tot 17.30

uur aan de Peter Janssenweg 11 in
Ysselsteyn. Iedereen is van harte
welkom.
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DECULTUURRECENSENT
De cultuurrecensenten: Els Cuppen (17) en Piene Claessen (15)
Voorstelling: Even geduld aub! – Jochem Myjer (Try-out 10 Juni)
Theater is: ‘leuk, gezelligheid en lachen!’

Hoeveel tijd kost het ongeveer om
een voorstelling voor te bereiden?
“Een jaar schrijven, daarna ben ik zes

maanden aan het uitproberen. Ik ben
nu pas anderhalve maand bezig dus ik
heb nog even de tijd. Daarna speel ik

hem nog 380 keer.”
Heb je nog een speciaal ritueel
voordat je opgaat?

“Meestal speel ik op de Wii,
Playstation of Xbox totdat ik op
moet.”
Wat dacht je toen je hoorde dat je
in Horst moest optreden?
“Dat vond ik vreselijk leuk. Via Fred
van de Heideroosjes ben ik hier
gekomen, die ken ik. En daarom
krijg je die grote namen want jullie
(Kukeleku) hebben hier een programmering waar elke zaal jaloers op kan
zijn.”
Waar haalt je je inspiratie vandaan?
“Uit het dagelijks leven. Het zijn
allemaal dingen die echt waar zijn.
Van vrouw tot opa en oma, het klopt
allemaal.”
Gaat er wel eens iets mis?
“Dat zag je vandaag wel, er gaat van
alles mis. Of dan ben ik de tekst kwijt
of dan gaat er iets fout of ben ik iets
vergeten, zoals vandaag gebeurde. En
dat gebeurt wel vaker.”
Dat zal dan wel vooral in het begin
zijn of niet?
“Ja, in het begin gaat het vaker fout
maar dat is niet erg.”
Wat wilde je vroeger worden?
“Ik wilde altijd al cabaretier worden.”
Wie is je grote voorbeeld en
waarom?
“Toon Hermans is mijn grote voor-

beeld en gewoon mijn grote held.”
Bij welke situatie zou je door de
grond willen zakken?
“Bijvoorbeeld vandaag als ik een
stukje ben vergeten. Of als ik een
kwartier aan het praten ben en er
dan niemand lacht, maar dat gebeurt
gelukkig niet meer.”
Waar heb je een gruwelijke hekel
aan?
“Interviews na afloop van de voorstelling, nee grapje! ’s Nachts in de file
staan, daar heb ik echt een hekel aan.
En aan toeterende buschauffeurs, dat
ook.”
Zou je graag in het buitenland
willen optreden?
“In België misschien, maar voor de
rest niet.”
De voorstelling volgens Els en Piene
in 3 woorden: “Lachen, gieren, brullen.”
Zo, het schooljaar zit er bijna op,
net als het theaterseizoen. Dus
gaat de Cultuurrecensent even met
vakantie, maar we komen terug!
Vanaf volgend schooljaar staan de
Cultuurrecensenten weer klaar om
artiesten op bezoek in Horst aan de
Maas te ondervragen.
Kijk op www.kukeleku.com voor het
nieuwe programma en kaarten.

jongeren 13

16
06

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gijs Hoeijmakers
14 jaar
America
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik wil later waarschijnlijk iets in de
techniek gaan doen. Daar ben ik erg
geïnteresseerd in. Ik vind het interessant om te zien hoe alle dingen in
elkaar zitten.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Frans vind ik echt vreselijk, daar zijn
allemaal van die regeltjes en ik ben
vrij slordig. Gym is mijn favoriete
vak omdat je daar tenminste kunt

bewegen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, niet echt een beste vriend. Ik heb
wel gewoon vrienden in mijn woonplaats en op school, maar ik heb niet
echt een specifieke beste vriend.
In het weekend ben jij te vinden in?
Uitgaan doe ik nog niet echt. Wel
organiseer ik met een paar vrienden af
en toe een filmavond. Of ik ga zwemmen met vrienden. Uitgaan komt later
nog wel.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Veel chips en frisdrank. Bier vind ik nog
niet zo lekker.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou een game kopen. De Call of
Duty-serie bijvoorbeeld, daar houd ik
wel van. En ik zou op vakantie gaan
met een paar vrienden.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een hele grote kans mis met
voetballen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden, zwembroek, veel snoep,
kleding en geld natuurlijk.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Tja. Dat is voor mij niet zo moeilijk. Het
enige eten waar ik niet over zeur is

pizza of friet. Ander eten vind ik niet zo
lekker, ik ben echt een tisnaas.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In de zomer loop ik het liefst rond in
een T-shirtje met een driekwart broek.
’s Winters heb ik het liefst een
spijkerbroek met een trui of vest aan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik vind skiën erg leuk, maar ja, dat kun
je niet zomaar even doen. Verder houd
ik van voetballen, gamen en met
vrienden rondhangen. De meeste tijd
besteed ik waarschijnlijk aan naar
school gaan en huiswerk maken, maar
school is niet mijn favoriet.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou ervoor zorgen dat alles blijft
zoals het nu is. Ik vind het goed zo.
We hebben een supermarkt, een
bakker, een frietkraam en een kroeg,
alle noodzakelijke dingen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik hou van Family Guy. Maar een leuke
comedy zoals Meet the Spartans of zo
is ook leuk.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Tja, daar denk ik nog niet zo over na
eigenlijk. Maar als ik mijn rijbewijs haal
dan zou ik, denk ik, meteen naar zee
gaan, ik hou wel van een dagje op het
strand.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Schotland. Daar ben ik al een paar keer
geweest, het is zo’n mooi land, ik kan
er geen genoeg van krijgen.

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

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

077 - 398 07 98
Horst

:

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren
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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.

aan
Gijs Hoeijmakers Mies
Column
Bemoeial
De mens is van nature een
bemoeial. We bemoeien ons
graag met andermans zaken en
weten het zelf vaak beter dan
een ander. Toch weten de meesten deze menselijke bemoeialeigenschap vaak goed in
bedwang te houden. Maar er
zijn natuurlijk uitzonderingen.
De vier uur die ik per week in
de trein doorbreng zijn uren
waarin ik kennis maak met de
meest uiteenlopende types. De
lange slurf gevuld met observerende mensen die met een hoog
tempo van stad naar stad rijden
is vaak een broeikas van vooroordelen en conclusies. Ook ik
ontkom niet aan dit treingedrag.
Natuurlijk, als ik alleen reis vind
ik het ook heerlijk om anderen te
bekijken en (telefoon)gesprekken
te beluisteren. Maar als ik
vergezeld wordt door een leuke
medereiziger vergeet ik snel dat
ik me in een vooroordelenbroeikas bevind met mensen die het
heerlijk vinden om gezellig mee
te luisteren. Dan vertel ik vol
enthousiasme verhalen die ik
mijn vriendinnetje nog moet
vertellen. Natuurlijk let ik op wat
ik wel en niet in het openbaar
vertel, maar ik had eerlijk gezegd
nog niet nagedacht over de
manier waarop ik in een trein
hoor te vertellen. Mijn buurman
had hier duidelijk wel over
nagedacht en mijn manier van
praten eens goed geobserveerd.
Nou weet ik ook van mezelf
wel dat ik graag ratel en aan een
stuk door klets. Ik heb altijd weer
veel te vertellen als ik mijn
vriendinnetje uit mijn klas een
dag niet gezien heb. Maar dat het
zo erg was, dat mijn buurman me
bij het knikkende afscheid het
nodig vond om me een wijze
levensles over mijn ratelende
manier van praten mee te geven,
wist ik niet. “Zeg meisje, als jij
een keer een presentatie moet
geven, dan moet je niet zo veel
vertellen in zo’n korte tijd. Dan
moet je soms ook even ademhalen en niet aan een stuk door
ratelen. Jij gaat maar door en
door en je mondje blijft maar op
en neer gaan.” Auw! Alsof ik een
tik op m’n neus kreeg. Als een
boer met kiespijn lachte ik
vriendelijk en bedankte ik hem
voor zijn advies.
Nouja, zoals ik al zei, je hebt
van die uitzonderingen. Helemaal
niet erg, treinen zou anders zo
saai zijn en ik kijk voortaan toch
stiekem, op aanwijzing van
meneer-de-bemoeial, met een
kritische blik naar mijn snelle
praatgedrag.
Mies
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GEPLUKT

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

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Corry van Neerven

Deze week wordt Corry van Neerven Geplukt. Zij woont in Hegelsom
en heeft het er prima naar haar zin. De 59-jarige Hegelsomse is al 37 jaar
getrouwd met Rens van Neerven die 60 jaar oud is.

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.

Vanille
panna cotta

Lekker op de Solex
een rondje tuffen
Corry is geboren en getogen in
Hegelsom. “Het is een rustig dorpje om
in te wonen. We hebben in Hegelsom
alleen een gemeenschapshuis en ik mis
toch wel een gezellig café. Vooral met
de kermis, carnaval en het Oranjefeest
is het altijd supergezellig.” Het mooiste
plekje in Hegelsom kan Corry niet direct
opnoemen. “Het zijn er zoveel. We
hebben mooie wandelroutes in ‘t Ham
en de Sint Jorisbossen, waar ik veel
wandel met Jack, onze hond. Maar de
haan op de rotonde vind ik ook een

Benodigdheden:
4 blaadjes witte gelatine
1/2 liter slagroom
3 eetlepels kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
500 gram aardbeien
1 eetlepel poedersuiker
Bereiding:
· Gelatine circa 5 minuten weken
in ruim koud water;
· intussen in pan slagroom aan
de kook brengen;
· suiker en vanillesuiker al
roerende in slagroom oplossen;
· gelatine uitknijpen en van vuur
af al roerende in hete room
oplossen;
· tot kamertemperatuur laten
afkoelen;
· vormpjes dun invetten met olie;
· panna cotta (= gekookte room)
erin schenken en minstens 2
uur in koelkast laten opstijven;
· serveer de panna cotta met
aardbeien.

korrel. Dit doet ze samen met Ria
Geurts. “Wanneer we optreden staan
we onder de artiestennaam ‘De
Hangmedalies’ op de bühne”, lacht
Corry. Behalve zelf toneelspelen heeft
de Hegelsomse ook verschillende jaren
de regie gedaan bij het kindertoneel.
Naast de liefde voor het toneel is
Corry ook geregeld in haar tuin te vinden. “Ik vind het zalig om met planten
en bloemen bezig te zijn. Ik krijg daar
echt energie van.” Andere hobby’s zijn
winkelen en op z’n tijd met een glas
rosé op het terras genieten van een
boek. Boeken van bijvoorbeeld Nicci
French, Baldacci en Ludlum zijn daarbij
favoriet.
Corry: “En als het weer goed is
ga ik samen met Rens lekker op de
Solex een rondje tuffen in de regio.
Meestal rijden we naar de Maas in
Broekhuizenvorst of Geijsteren. We
rijden dan hoofdzakelijk via allerlei
binnenwegen, dan zie je pas hoe mooi
onze streek is.”

De familie Van Neerven woont aan
het Bakhuuske in Hegelsom. Het huis
waarin het gezin woont hebben de Van
Neervens helemaal zelf samen met
hun kinderen gebouwd. Corry en Rens
hebben twee zoons, Maarten van 32
en Hans die 36 jaar oud is. De twee
zoons wonen in Hegelsom. Maarten
is vrijgezel en werkt in de logistieke
sector. Hans is getrouwd met Ivonne
en hij verdient de kost in de bouw, net
als zijn vader. “In oktober verwachten

Ivonne en Hans hun eerste kindje en
dan worden Rens en ik opa en oma”,
glundert Corry. Ze verheugt zich enorm
op haar aanstaande grootmoederschap.
Aan hobby’s heeft Corry geen
gebrek, ze verveelt zich dan ook geen
moment. “Nee hoor, ik ben altijd wel
bezig”, zegt ze. Toneelspelen doet ze
erg graag. Vooral typetjes neerzetten
vindt ze iets geweldigs om te doen. Ze
neemt dan ook tijdens carnaval regelmatig de dorpspolitiek op de

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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superleuke plek”, zegt ze.
Echt uitgaan doet Corry niet zo
vaak. “Af en toe gaan we wel eens uit
eten of doen een avondje casino. Heel
af en toe gaan we naar De Buun en
pakken er een pilsje.” Haar favoriete
tv-programma’s zijn De Wereld Draait
Door, Studio Sport en actualiteitenprogramma’s. Ze kijkt zeker niet naar
programma’s als X-Factor en Ik hou
van Holland. Een echte hekel heeft de
Hegelsomse aan mensen die niet eerlijk zijn. “Maar de allergrootste afkeer
heb ik wel van wullewoepen (tuinbonen)”, zegt ze zonder blikken of blozen.
Corry midden in de nacht ergens wakker voor maken is volgens haar geen
goed idee en kunnen we beter maar uit
ons hoofd laten.

Ik heb een grote
afkeer van
wullewoepen
Op de vraag waar de vakantie naar
toe gaat zegt ze: “We gaan er dit jaar
met de camper op uit maar ik weet
nog niet waar naar toe. Een specifieke
plaats of plek hebben we niet voor
ogen. Vroeger maakten we echt verre
reizen naar onder meer Nieuw Zeeland,
Thailand en Curaçao. Dat was genieten
geblazen van de prachtige natuur en
fijne mensen.” Een grote wens van de
Hegelsomse is een ontmoeting met
Tineke Schouten of Karin Bloemen.
Vooral van de prachtige typetjes die
de twee comédiennes neerzetten is
Corry helemaal weg. “Daar zou ik nog
wat van kunnen leren”, besluit ze het
interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Americanen onder elkaar (Jack Poels ontmoet Bill Clinton)

Poels en Clinton wát oêtgeloate,
En mit en pilske saame zoate.
Bill reep “Bestel ma”,
Jack zei “Toe ma da”,
En d’r duchtig langs ginge proate!

16
06

opinie 15

Bespreking Poll week 22

We kunnen de komkommers uit eigen regio gewoon blijven eten
Een ruime meerderheid stelt dat we de komkommers uit eigen regio
gewoon kunnen blijven eten. Een belangrijke steun in de rug voor de plaatselijke telers. Ondanks de media-gekte rondom de EHEC-bacterie hebben
de bewoners in Horst aan de Maas het vertrouwen in producten uit eigen
streek niet verloren. Momenteel lopen er nog allerlei onderzoeken naar de
oorzaak van de EHEC-uitbraak. Berichten spreken elkaar tegen en voor de

consumenten en telers wordt het er allemaal niet duidelijker op. Feit blijft
dat het de groentesector veel financiële en emotionele schade heeft berokkend.
De komende tijd wordt zeer spannend voor de telers in onze regio. Als
iedereen daad bij woord voegt blijft het hopelijk geen kommer en kwel
voor de telers en kunnen we met een gerust hart gezond blijven eten.

De toepassing van glasvezel biedt voordelen
voor de gebruikers in Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De ombouw van het bestaande kabelnetwerk naar een glasvezelnetwerk
om internet, telefonie en digitale televisie bij de mensen thuis te brengen
staat momenteel volop in de belangstelling. Het bedrijf dat deze ombouw gaat
realiseren stelt dat minstens dertig procent van de huishoudens in Horst aan
de Maas een abonnement moet nemen om het systeem rendabel te maken.
Nu is bekend dat verandering bij veel mensen weerstand oplevert. Om de
bewoners van Horst aan de Maas goed te informeren over de voor- en nadelen
van glasvezel is men een grootscheepse advertentiecampagne gestart en

worden er informatieavonden georganiseerd.
De toepassing van een glasvezelnetwerk kent een aantal duidelijke verschillen ten opzichte van het huidige systeem Zo werkt het internet veel sneller en maakt het niet uit hoeveel gebruikers er op het net zitten, de snelheid
blijft onveranderd hoog. Bovendien is het netwerk beter voorbereid op ontwikkelingen in de nabije toekomst en minder storings- en onderhoudsgevoelig.
Mede met het oog op het toenemende internetverkeer is de aanleg van het
glasvezelnetwerk niet meer dan een logische stap.

Uitslag vorige week (week 23) > Ook voor een rondrit van een eindexamengala
mag de Venrayseweg even dicht > eens 84% oneens 16%

Meer nieuws? www.hallohorstaandemaas.nl

TE KOOP BIJ
INSCHRIJVING
Twee riante bouwkavels
met goedgekeurd schetsontwerp

Hegelsom, Langstraat
Op een fraaie locatie in het buitengebied van Hegelsom doch
aan de rand van de kern worden twee riante bouwkavels met
goedgekeurd schetsontwerp aangeboden! De kaveloppervlakte van kavel 1 bedraagt 3.080m². De kaveloppervlakte
van kavel 2 bedraagt 3.075m². De kern van Horst, met alle
voorzieningen, is op korte afstand gelegen. De bouwkavels
worden verkocht bij inschrijving. De inschrijftermijn sluit op
4 juli 2011 om 16.30 uur.
Voor vragen, informatie en aanbiedingen kunt u contact opnemen
met Arvalis Makelaars, dhr. B. van den Berg, telnr. 0478 - 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!

Cactus
Column

Peel

In deze vakantietijd waarbij
velen zich per fiets of
wandelend begeven naar de
diverse mooie gebieden van
onze gemeente dient er één
zeer zeker te worden genoemd.
En dat is de schitterende Peel
met de vele meertjes,
heidevelden en onverwachte
weggetjes. Het is duidelijk een
gebied waar de hoognodige rust
kan worden gevonden en waar
het dorp Griendtsveen
uitnodigend de passanten
welkom heet in herberg de
Morgenstond. Het is ook zeer
verstand ig dat de zakenlieden
uit het dorp er alles aan doen
om de toeristen aan zich te
binden. Alleen het plan om
mensen te vervoeren in een
ouderwetse huifkar met
paarden stuitte eerst op
weerstand van een paar
buurtgenoten, het zou teveel
lawaai opleveren, maar dat is
inmiddels opgelost! Nog geen
honderd meter van
Griendtsveen ligt het bijzonder
aardige Toon Kortooms museum
annex theetuin annex blotevoetenpad. Letterlijk alles wordt
door de initiatiefnemers Gerald
en Angelique Willems, aan
gedaan om jong en oud de
liefde voor Peel en Toon bij te
brengen. Jammer is het dat de
gemeente Horst aan de Maas dit
schitterende natuurgebiedje
niet tot haar grondgebied mag
rekenen, het Toon Kortoomspark
ligt namelijk net op de drempel
van Deurne. Waarom is Cactus
zo lyrisch over dit fraaie stuk
natuur? Omdat in deze tijd van
vakantie en fraai zomerweer er
ook eens iets positiefs uit zijn
pen (computer) mag vloeien.
Het is een echte aanrader als de
hele gemeenteraad zich
bijvoorbeeld eens per fiets naar
het gebied van Beekman en
Beekman zou begeven. Onder
het genot van “turfkoekjes” en
koffie in het bedoelde park
zullen dan onderlinge
verschillen razendsnel
verdwijnen en kan heel Horst
aan de Maas er weer een jaar
tegenaan.
Cactus

Natuursteen

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

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

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuwe ontwikkelingen
in De Afhang
Na een succesvolle afronding van fase 1 is er inmiddels gestart met fase 2 van het
nieuwbouwplan ‘De Afhang’. Aan de rand van Horst, tussen Horst en Meterik, wordt het
nieuwbouwplan De Afhang gerealiseerd. ‘De Afhang’ is een nieuw woongebied met zo'n
525 woningen van hoogwaardige kwaliteit. De woonwijk krijgt een eigen identiteit en past
geheel bij de landelijke uitstraling van Horst. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. ‘De
Afhang’ fase 2 betreft het gebied tussen de Afhangweg, Almeweg en de Meterikseweg. In
totaal worden er in fase 2 140 woningen gebouwd.
‘De Afhang fase 2’ biedt mogelijkheden voor zowel jong als oud. Voor starters, doorstromers,
jonge gezinnen en senioren. Kortom voor ieder wat wils! De gemeente verkoopt bouwrijpe
kavels voor zelfbouw, Haegens Vastgoed B.V., de ontwikkelingscombinatie Janssen de Jong
Projectontwikkeling B.V. - Bouwfonds Ontwikkeling B.V. bouwen koopwoningen. Wonen Limburg
bouwt huurwoningen en vier koopwoningen. Naar verwachting worden de eerste woningen eind
dit jaar opgeleverd.
Kenmerkend voor De Afhang is dat de nieuwe bebouwing aansluit bij de historische bebouwing
met een voor Horst herkenbare architectuur. Er is veel aandacht voor de details. Stijlkenmerken
van weleer, zoals siermetselwerk, worden toegepast in een nieuw jasje en met behulp van
nieuwe technieken. De woningen zijn royaal van opzet en zijn gelegen op ruime kavels.
In het nieuwbouwplan De Afhang is veel aandacht voor groen. De inrichting en sfeer van de
openbare ruimte wordt voor een belangrijk deel bepaald door het watersysteem. Het infiltratiesysteem zorgt ervoor dat regenwater via het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Merendeel van de kavels hebben vrij uitzicht op de beekzone van de Kabroeksebeek. De
Kabroeksebeek loopt meanderend door het plangebied. De beekzone wordt gekenmerkt door
rust en groen, met hier en daar langgevelboerderijen.
Dankzij de vele verschillende woningtypes en de kenmerkende bebouwing wordt De Afhang een
afwisselende en stijlvolle nieuwbouwwijk. De speelplekken, het groene karakter en de 30 kmzone maken De Afhang een kindvriendelijke en landelijke buurt, waar men zich snel thuis voelt!
Vanaf 11 juli 2011 meer informatie op: HYPERLINK "http://www.deafhang.nl" www.deafhang.nl

Extra Commissie Samenleving
23 juni 2011
De Commissie Samenleving houdt een extra
vergadering op donderdag 23 juni 2011 om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Samenleving van
17 mei 2011
• Leefbaarheid, in relatie tot zelfredzaamheid
en participatie
Leefbaarheid in de 16 dorpen is en blijft een
speerpunt voor de nieuwe gemeente HadM.
Na de zomer wil het college van burgemeester
en wethouders een nieuwe visie op leefbaarheid – in relatie tot zelfredzaamheid en participatie - voorleggen aan de gemeenteraad.
De samenleving is veranderd; hoe
kunnen we de leefbaarheid versterken?
Leefbaarheidbeleving van inwoners wordt niet
alleen beïnvloed door de woonkwaliteit en een
goed voorzieningenniveau. Maar inwoners
die samen de door hen ervaren problemen
aanpakken – zelfredzaamheid en participatie –
voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk. Dit soort initiatieven van inwoners kunnen
spontaan ontstaan of gestimuleerd worden.
Hoe doen we dat dan?

Welk afval wordt de
komende tijd opgehaald?
Vrijdag 17 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oude metalen America
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Grendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, 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)
Maandag 20 juni
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 21 juni
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray (zelf Firma
Maessen bellen, tel 0478-513100)

Woensdag 22 juni
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 23 juni
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 24 juni
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 25 juni
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Commissie
Ruimte 21 juni
2011
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 21 juni 2011
om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Ruimte 10 mei 2011
• Van welstandscommissie naar kwaliteitscommissie
De welstandscommissie verdwijnt en vanaf 1 januari 2013 moet de gemeente HadM een kwaliteitscommissie instellen. De commissieleden ontvangen informatie over deze kwaliteitscommissie en
enkele denkrichtingen.
• Technische behandeling van de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 5 juli 2011

In deze extra commissievergadering komen
deze thema’s aan de orde. Ook de dorpsraden
zijn voor deze extra vergadering uitgenodigd.
Wat betekent zelfredzaamheid voor de rol van
commissie- en raadsleden en dorpsraden in dat
proces? Aan de ene kant willen we inwoners
betrekken bij het maken van beleid en aan de
andere kant willen we ook loslaten. Wanneer
doen we wat?
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op donderdag 23 juni
2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

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

Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen? Kom dan
luisteren op dinsdag 21 juni 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten
Op dinsdag 21 juni 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen een verleende omgevingsvergunning aan de Tortellaan 5 te Swolgen.
Om 19.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen een weigering bouwvergunning
aan de Nieuwstraat 150 te Horst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

Officiële bekendmakingen
voortaan op internet
De officiële bekendmakingen van de gemeente m.b.t. bijvoorbeeld vergunningen en regelgeving worden vanaf juni in het nieuwe ‘elektronisch gemeenteblad’ gepubliceerd. Dit elektronisch gemeenteblad is via de gemeentelijke website te raadplegen en ligt ook ter inzage in het
gemeentehuis en de bibliotheken in Horst aan de Maas.
Tot nu toe was de gemeentelijke voorlichtingspagina in Hallo Horst aan de Maas het officiële
publicatiemedium van de gemeente. Voortaan wordt hierin elke week een overzicht geplaatst
van de bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad terug te vinden zijn.
Degenen die geen toegang hebben tot internet kunnen in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek de gedrukte versie van het elektronisch gemeenteblad lezen.
U kunt voortaan op verschillende manieren op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen van de gemeente met betrekking tot vergunningen en regelgeving.
Elektronisch gemeenteblad (officiële bron)
Het elektronisch gemeenteblad is het officiële medium waarin alle bekendmakingen aangekondigd worden. Alleen aan de bekendmakingen die in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd
worden, kunnen rechten worden ontleend.
Het elektronisch gemeenteblad wordt wekelijks uitgegeven als een pdf-bestand en is vanaf donderdag beschikbaar op de gemeentelijke website.
Geprinte versies van het elektronisch gemeenteblad liggen ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheken in Horst aan de Maas.
U kunt een digitaal abonnement op het elektronisch gemeenteblad nemen, zodat u wekelijks op
donderdagmiddag een link toegemaild krijgt voor de meest recente uitgave van het elektronisch
gemeenteblad. Op www.horstaandemaas.nl .leest u hoe u op een eenvoudige manier een
abonnement kunt nemen.
Zoekprogramma bekendmakingen (gemakkelijk te raadplegen)
Een gemakkelijke manier om de bekendmakingen te raadplegen is het zoekprogramma bekendmakingen op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl . U kunt hier eenvoudig
zoeken naar bepaalde bekendmakingen waarbij u kunt filteren op bijvoorbeeld postcodegebied
of soort bekendmaking. De locatie waar de betreffende bekendmaking betrekking op heeft is
aangegeven op een gemeentekaartje.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
e-Overheid voor burgers (informatie van alle overheden per kern)
U kunt zich ook abonneren op alle overheidsinformatie voor uw kern. U ontvangt dan regelmatig
alle bekendmakingen van het rijk, provincie, waterschap en gemeente die betrekking hebben op
uw postcodegebied.
Ga voor meer informatie naar www.overheid.nl (lokale bekendmakingen).

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
Dorperpeelweg, America

Meerlo
Holstraat (ong.), Meerlo

Evertsoord
Wertemerweg 6, Evertsoord

Melderslo
Vlasvenstraat 28, Melderslo

Grubbenvorst
Lottumseweg 59, Grubbenvorst
Venloseweg 3, Grubbenvorst

Meterik
Roothweg 3 te Meterik
Donkstraat 18, Meterik
Houtstraat ongenummerd, Meterik

Horst
Venrayseweg 141, Horst
Melatenweg 5, Horst
Centrum Horst
De Afhang kavel 214, Horst
Kronenberg
Meerweg 36, Kronenberg
Lottum
Houthuizerweg 20, Lottum
Hagelkruisweg 3, Lottum

Sevenum
Mulderstraat 32, Sevenum
van Stepraethstraat 4, Sevenum
Ulfterhoek 1 Sevenum
Grubbenvorsterweg 66, Sevenum
Blaktdijk 75, Sevenum
Lavendelheide 14, Sevenum
Tienray
Spoorstraat 61a Tienray
Spoorstraat 37, Tienray
Reijnbroeckerweg 1 Tienray

Extra avondopenstellingen
afdeling burgerzaken in de
zomermaanden
Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur. Dit betreft de
data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak zelf
via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen computer ter
beschikking Geen probleem. Belt u het gemeentehuis (077-477 97 77) en onze medewerker zal graag
voor u deze afspraak reserveren.

www.horstaandemaas.nl
Op de homepage van de gemeentelijke website treft u een duidelijke verwijzing aan naar de
diverse vormen van bekendmakingen.

Weekmarkt
Iedere week zijn er markten in Horst en Sevenum.
Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur is er een markt in het centrum van Horst.
In de zomermaanden juni, juli en augustus is deze markt van 09.00 tot 13.00 uur.
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is er een markt in het centrum van Sevenum.

60 jarig huwelijk in Tienray
Vorige week toog burgemeester van Rooij naar Tienray om de familie Janssen – Geurtjens persoonlijk
te feliciteren met hun 60 jarig huwelijksfeest.

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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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Jubilaris
bij
Jubilaris
Rabobank Maashorst
Ben Alaerds

Woonevent 2011 succesvol!

Op 1 juli 2011 is Ben Alaerds 40 jaar in
dienst bij Rabobank Maashorst.
Ben Alaerds startte op 1 juli 1971
op 16-jarige leeftijd op de afdeling
administratie. Daarna werkte hij jarenlang
als kassier. Vanaf 1974 werkte Ben vooral als
baliemedewerker in Horst. Tot 2006 was hij
waardebeheerder en momenteel werkt hij
binnen het team Waardeservicing.
Ben vertelt: “Dit werk hoop ik nog een
aantal jaren te kunnen doen. De laatste
jaren gaan de veranderingen steeds sneller
maar ik werk nog steeds met veel plezier”.
Op vrijdag 1 juli viert Ben zijn jubileum in
besloten kring bij ‘De Ieste Geulde’.

Het parkeerterrein van Rabobank Maashorst aan de Spoorweg in Hegelsom stond donderdagavond 9 juni vol. Zo’n
200 geïnteresseerden bezochten het Woonevent 2011. Een woonbeurs die de bank als ‘Partner van de regio’ organiseerde samen met 15 andere bedrijven en organisaties uit de regio Horst aan de Maas.
De avond werd bezocht door jong en
oud. Er was bijzonder veel interesse
voor de diverse nieuwbouwprojecten zoals ‘De Afhang’ in Horst,
het ‘Centrumplan’ en ‘Plan Creemershof’ in Sevenum en ‘Plan Schadijkerweg’ in Meterik. In de stand van
de gemeente kon men zien welke
plannen er nog op stapel staan in de
toekomst.
Er was ook aandacht voor mensen
met verbouwplannen of die hun huis

wilden herinrichten. Reactie van een
bezoeker: “Het leuke van deze beurs
vind ik dat er zoveel bedrijven samen
zijn en het contact met de ondernemers. Je wordt er altijd weer wijzer
van.”
Rabobank Maashorst wil de
deelnemende bedrijven en organisaties graag bedanken voor de samenwerking. Mieke Verhagen-Janssen
van de Rabobank, coördinator van
het Woonevent, kijkt met een goed

gevoel terug. “Het is een goede zaak
dat we in Horst aan de Maas samen
zo’n evenement kunnen organiseren.
Je ziet dat er toch veel belangstelling
is van zowel jongeren als ouderen
op het gebied van wonen. Ook al zit
de woningmarkt op dit moment in
een wat lastig parket, mensen blijven
toch woonwensen houden. Als
Rabobank proberen we die dromen
waar te maken. Wat mij betreft is het
zeker voor herhaling vatbaar.”

Uitnodiging voor alle leden

Rabo Zomeravond 29 juni
We nodigen u van harte uit voor de Rabo Zomeravond op 29 juni 2011. Aanmelden kan via
onze website www.rabobank.nl/maashorst of per telefoon via (077) 397 92 08.
Jaarlijks organiseren wij in het najaar voor onze
leden de afdelingsvergaderingen Particulieren,
Food & Agri en Zakelijk. Behalve dat hier een
interessant thema centraal staat, praten wij u bij
over bankzaken. Daarnaast organiseren wij op
woensdagavond 29 juni voor de tweede keer de
Rabo Zomeravond. Een bijzondere avond
speciaal voor u, omdat u lid bent van onze bank!
Het is ons een genoegen u voor deze avond uit
te nodigen. In Recreatiecentrum De Schatberg te
Sevenum bieden wij u een programma dat naast
informatie ook entertainment bevat. Als speciale
gastspreker hebben wij Annemarie van Gaal
uitgenodigd. Zij heeft een eigen uitgeverij en

investeert in bedrijven in binnen- en buitenland.
Zij is bekend van televisie optredens o.a. als
‘dragon’ in het KRO-programma ‘Dragon’s Den’
en ze presenteert het NCRV-programma ‘Ten
Einde Raad’. Door haar wereldwijde ervaring
kent ze de internationale zakenwereld als geen
ander en heeft ze een feilloos gevoel ontwikkeld
waarom het ene bedrijf succesvol is en het
andere bedrijf niet. Op het gebied van
entertainment presenteren wij Herman Hurkens
(de zingende bakker uit Schinveld uit Holland’s
Got Talent 2010) en zangeres
Wendy Kokkelkoren.

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

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

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

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

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray
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Heropening gemeenschapshuis Wandeldriedaagse
Debije Hegelsom
Horst aan de Maas
Sinds 1 april van dit jaar zijn Truus en Jac van Ooijen de nieuwe beheerders van gemeenschapshuis Debije in
Hegelsom. Zaterdag 18 juni vanaf 20.00 uur volgt, na een grondige renovatie van het cafégedeelte, de heropening
waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni vindt alweer de 44e
wandeldriedaagse in de gemeente Horst aan de Maas plaats. Er zijn veel
kinderen en volwassen uit onze gemeente die hier jaarlijks aan deelnemen.
Naast de afstanden van 5, 10 en
15 kilometer, die op alle drie de dagen
gelopen kan worden, kan men op
zondag ook deelnemen aan de wandeling van 20 kilometer. Op vrijdag
wordt er gestart in Swolgen, op zaterdag vanaf het evenemententerrein
(ruiterterrein) in Horst en op zondag is

de start in het centrum van Horst.
De wandeldriedaagse wordt
afgesloten met een defilé dat om
14.00 uur start bij het Dendron College
en dat eindigt op het Wilhelminaplein
in het centrum van Horst. Voor meer
informatie zoals starttijden en routes
kijk op www.wandeldriedaagse.nl

Sla je slag bij
Drums & Roses
Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum nodigt iedereen in de
gemeente Horst aan de Maas uit om op zaterdagochtend 25 juni op de
Markt in Lottum letterlijk aan de slag te gaan. In het kader van het
tienjarig jubileum van Drums & Roses verzorgt de groep voor iedereen die
interesse heeft workshops en kleine optredens.
Op deze zaterdagavond vindt
tevens de symbolische overdracht van
gemeenschapshuis Debije plaats door
het stichtingsbestuur Parochiehuis
Hegelsom, aan de nieuwe beheerders.
Jac en Truus van Ooijen volgen het
Tienrayse echtpaar Jo en Tinij Wijnands
op als exploitant van Zaal Debije.

De Huiskamer straalt
sfeer uit
De deuren zijn nog op slot en de
ramen geblindeerd tot de opening. “We
willen niet dat nieuwsgierige bezoekers
nu al zien hoe het cafégedeelte eruit
komt te zien”, zegt Jac van Ooijen.
Het cafégedeelte krijgt een fraaie
uitstraling met een prachtig zicht op de
afscheiding naar de grote zaal. “Je mag
hier ook niet fotograferen want we willen dit pas zaterdag bij de heropening
aan de inwoners van Hegelsom laten
zien”, benadrukt Jac nog maar eens.

Intussen wordt er flink doorgewerkt aan
een vernieuwde bar, en alles wat zich in
het cafégedeelte bevindt.
Truus van Ooijen: “We krijgen echt
van alle kanten medewerking en hulp
bij de renovatie. Dat voelt goed want
Hegelsom mist het café. Nu is het nog
even behelpen met de verenigingen die
hier wekelijks repeteren en oefenen,
maar dat gaat gelukkig veranderen”,
zegt ze met enige opluchting in haar
stem. Maar de grootste verandering is
wel het deel waar het café zich bevindt.
Jac: “We willen het cafégedeelte inrichten als ‘De Huiskamer’. De gezelligheid
terugbrengen zoals dat in een huiskamer te vinden is. Een lekker kopje koffie
drinken of een biertje. Kletsen, een
kaartje leggen, tv kijken en plannen
bedenken voor de toekomst. Dat is wat
inwoners van Hegelsom willen. In ons
dorp kun je niet even een terrasje pikken want daarvoor moet je naar Horst.
Niet iedereen wil dat en dus hebben

we ook een vergunning aangevraagd
om een terras te mogen beginnen”,
aldus de nieuwe uitbater. Het terras
zou volgens hem ook op winterdagen
gebruikt kunnen worden wanneer de
buitentemperatuur dat toelaat. Een
doorgang van het cafégedeelte naar het
terras behoort volgens Van Ooijen tot de
mogelijkheden.

Er is behoefte aan
een terras
De behoefte aan een gezellige
kroeg met terras is er in Hegelsom. Met
de realisering ervan wil het echtpaar
Van Ooijen een positieve bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in het
dorp. Volgens de nieuwe beheerders
zijn de verenigingen positief over de
plannen die Jac en Truus hebben met
Debije. Om alle leeftijdsgroepen aan
bod te laten komen is er een activiteitencommissie in het leven gero-

SpEcialE
arrangEmEnTEn voor
BEdrijvEn
vakanTiEviEringEn
UiTgEBrEidE
lUncH/dinEr
BorrElkaarT
UiTgaanSagEnda
ziE WEBSiTE
FacEBook
WiE komT onS TEam
vErSTErkEn
in dE BEdiEning!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Bob Obers, secretaris van Drums
& Roses: “We zijn tien jaar geleden begonnen met als doel om de
slagwerkmuziek in de breedste zin
van het woord te promoten. Ondanks
dat we al een tijd bezig zijn en veel
optredens en workshops in de regio
verzorgen, hebben we het idee dat
veel Lottumers en andere inwoners
van Horst aan de Maas nog geen
idee hebben wat wij doen. Daarom
gaan we op zaterdag 25 juni een
hele ochtend workshops en kleine
optredens verzorgen om iedereen
kennis te laten maken met onze
vereniging.”
Naast de workshops wil Drums
& Roses ook hun jubileum onder de

epen. Diezelfde commissie zet een
programma op voor jong en oud. Als
blijkt dat die formule aanslaat heeft

aandacht brengen. Obers: “Op 19
november organiseren we een groot
jubileumoptreden waarbij we iedereen meenemen op een muzikale
wereldreis van tien jaar Drums &
Roses. De avond wordt aangekleed
met leuke sketches, filmpjes en
bekende artiesten uit de regio. Wie
weet worden er 25 juni nog talenten
ontdekt die tijdens het jubileum mee
kunnen doen!”
Op zaterdagochtend 25 juni is
Drums & Roses tussen 8.00 en 12.00
uur aanwezig op de markt in Lottum.
Geïnteresseerden kunnen gedurende
de hele ochtend meespelen of luisteren onder het genot van een kopje
koffie.

Hegelsom een locatie erbij waar het
goed vertoeven is met ‘De Huiskamer’
als pronkstuk.
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Excursie naar
Natuurcentrum de Specht
IVN de Maasdorpen organiseert op zondag 26 juni een bezoek aan
Natuurcentrum de Specht. Dit centrum in het pittoreske dorpje Handel
(Noord-Brabant) vormt sinds jaar en dag een uitgelezen plek om te
genieten van de natuur.

De Specht is gelegen aan een
voormalige maisakker, die na jaren
van zorgvuldig afgestemd beheer
is omgevormd tot een natuurrijk
landschap. Een natuurgids van het
centrum begeleidt het bezoek en
toont de bezoeker de veelzijdigheid
aan flora en fauna.
Iedereen is van harte welkom.

Aan de excursie zijn geen kosten
verbonden; het vervoer is voor eigen
rekening.
Vertrek carpool is om 09.00
uur vanaf de parkeerplaats aan de
Venrayseweg (tegenover Aan Tafel)
in Horst. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Chris Jakobs:
077 467 29 71.

Open repetitie
Jeugdpopkoor Popkor’n
Jeugdpopkoor Popkor’n houdt op maandag 20 en 27 juni open
repetitie in ’t Gasthoes in Horst. Iedereen tussen de 12 en 18 jaar is van
18.30 tot 19.30 uur welkom.

Het jeugdpopkoor onder leiding van Kenny Janssen is in 2010
op initiatief van Vocalgroup Hoor’s
opgericht. Voor die tijd was er voor
deze leeftijdscategorie nagenoeg
geen mogelijkheid om te zingen in
een koor. Inmiddels bestaat het koor
uit vijfentwintig enthousiaste jongens

en meiden, maar meer leden zijn
welkom.
Popkor’n zingt voornamelijk popmuziek en streeft ernaar om ongeveer
vier keer per jaar op te treden. Meer
informatie over Popkor’n is te vinden
op www.popkornhorst.nl of neem
contact op via susan@hoors.nl
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Jubileum Paardenvrienden America
Ruiter- en Ponyclub De Paardenvrienden uit America viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. In 1971 ontstond het
idee in Café Kuulkes Jan, het café van Jan van der Coelen om een ruitervereniging op te richten. Inmiddels zijn er
heel wat mooie resultaten geboekt, zoals meerdere malen een Limburgs kampioen springen.

Het jubileum zal gevierd worden op zaterdag 27 augustus. Er is
eerst de gelegenheid om de leden te
feliciteren, daarna demonstreren de
rijdende leden waar ze het hele jaar
mee bezig zijn. Jolanda Daniels, lid van
De Paardenvrienden America: “Na de
demonstraties kunnen kinderen die aanwezig zijn een rondje op de pony’s en
paarden maken. ’s Avonds houden we in

de vorm van een gezellige barbecue een
reünie.” De club traint op het oefenterrein aan de Jacob Poelsweg. “Dit terrein
hebben we in pacht gekregen van
de gemeente. Zelf hebben we er een
clubgebouw op geplaatst. We hebben
geluk dat we hiervan gebruik mogen
maken, want sommigen hebben niet de
vervoersmogelijkheden om in een ander
dorp te trainen”, aldus Daniels.

Daniels: “Het paardrijden geeft een
vrij gevoel. We hebben bij de club allemaal dezelfde passie die we met elkaar
delen. En een paard is elke dag anders,
je raakt er niet over uitgepraat!”
Ter ere van het jubileum sponsort
Rozenkwekerij Felix van familie De
Groot nieuwe ruiterjasjes. Tijdens het
jubileumfeest zijn de nieuwe outfits te
bewonderen.

All American Wheels komt
naar Kronenberg
De Peelcruisers organiseren voor de elfde keer het All American Wheels festival. Op zaterdag 25 en zondag
26 juni staat het evenemententerrein aan de Peelstraat in Kronenberg bol van de Amerikaanse auto’s, motoren,
trucks, trikes en customcars.
Het geheel wordt omlijst met
diverse stands met auto-onderdelen,
country- en westernartikelen, kleding,
modelauto’s en jukeboxen.
Bovendien vindt er dit jaar een
unieke Amerikaanse autoveiling plaats,
georganiseerd door ACS-auctions.
Een stuntteam zorgt voor spektakel
met een steile wand met motoren.
Er is veel live-muziek op het
grote podium. Verspreid over het hele
weekend treden onder anderen Fishnet
Stockings, Ducktail en King Size Trio op.
Regionale dJ’s zorgen voor de aanvullende muziek.
De pre-party van het All American
Wheels lifestyle festijn van de
Peelcruisers vindt op vrijdagavond op
het buitenpodium plaats.
Op zaterdag is er rond 23.00 uur
een erotische show te zien.
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de voertuigen van bezoekers
en campinggasten. Om dit kracht bij te
zetten is er een prijzenpot van 1.500

euro, toe te kennen door een deskundige jury. De prijzen worden zowel op
zaterdag als zondag uitgereikt.
Ook aan de kleintjes is gedacht:
Childsplay is dit jaar ook weer van de
partij.

Entreeprijzen bedragen 8 euro per
persoon, kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang tot het evenement.
Het parkeren is gratis.
Voor meer informatie zie
www.allamericanwheels.com

Tweede Pinksterdag geopend van 11.00-16.00 uur
Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

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

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl
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Bridgecursus voor beginners Kinder Vakantie
Bridgeclub Horst start in het komende najaar weer een beginnerscursus bridge. De cursus omvat twaalf lessen
en begint in oktober. De lessen worden gegeven op dinsdagavond en woensdagmiddag.

Werk Horst

Over een kleine maand gaat Kinder Vakantie Werk Horst weer van
start. In de week van 11 tot en met 15 juli zullen Kuifje en Petje, de
hoofdfiguren van KVW Horst, en alle KVW-kinderen zich in Fata Morgana
begeven. Het maximum van 200 kinderen is nog niet bereikt en er zijn
dus nog kaartjes over.

De ervaring leert dat veel mensen
zich nu al gaan beraden wat te doen
als de zomer voorbij is. Twee jaar geleden deed Bridgeclub Horst een oproep
voor een beginnerscursus bridge. Dit
leverde toen een enthousiaste groep
beginners op die ook nu nog steeds

bridgen. Inmiddels heeft er zelfs een
cursus voor gevorderden plaatsgevonden.
Ook het komende najaar is er dus
weer een beginnerscursus bridge. Deze
cursus is gebaseerd op de methode
‘Leer bridge met Berry Westra’, deel 1.

Het cursusgeld bedraagt 80 euro,
inclusief bijbehorend lesboek.
Belangstellenden kunnen hierover
contact opnemen met Guus Brummans
077 398 47 72, Fieke Geurts
077 306 00 73 of Kika van
Nieuwenhuijzen 077 398 27 98.

Fata Morgana is een dorpje dat de
KVW-kinderen gaan opbouwen ergens
in het Midden-Oosten: het gebied van
sultans, buikdanseressen, Ali Baba,
Sinbad en Aladdin. Naast het opbouwen en versieren van de huisjes zullen
de KVW-kinderen nog allerlei gewel-

dige avonturen beleven. Er zijn weer
leuke activiteiten zoals een spellenkermis, speurtocht, bosspel, vossenjacht,
optredens en overnachting.
Voor kaartjes of opgeven als
leiding kijk op www.kvwhorst.nl of bel
met Lieke: 06 18 20 25 98.
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Mét deskundig advies
én Super-Service

PARTIJ-KNALLERS
Grootste partijen, scherpste prijzen. Speciaal voor u ingekocht!!!

94 CM
= TOT 40% ZUINIGER

•
•
•
•

TOPPER!
LED TV
•
•
•
•
•

Full HD beeldkwaliteit.
3 ms reactie snelheid.
Krachtige geluidsweergave.
USB 2.0 aansluiting.
Ziggo geschikt.

749

499
Koop nu. Betaal in 2013*

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
ENERGIEKLASSE A - 10%
•
•
•
•

Onbalans correctie-systeem.
Beveiligd tegen overlopen.
Beveiligd tegen onverhoopt deur openen.
Strijkvrij programma, spoelstop.

399

WASAUTOMAAT
VANAF € 249

.

L
78

1

Koop nu. Betaal in 2013*

3

JAAR

SYNN-LUX

GARANTIE

246 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE

•
•
•
•
•

68

GROOT ASSORTIMENT
KOEL/VRIES TEGEN
HAARSCHERPE PRIJZEN

399

Inhoud koelgedeelte: 178 liter.
Inhoud vriesgedeelte: 68 liter.
3 transparante vriesladen.
Glazen draagplateaus.

299
Koop nu. Betaal in 2013*

249

179

2.1 HOME CINEMA SET
280 WATT
2.1-kanaals Digital Surround Sound.
HDMI met upscaling van DVD’s.
Digitale S-Master-versterker.
Geïntegreerde FM-tuner met RDS.
MP3 afspelen via USB aansluiting.

239

EDY

195

WASDROGER
6 KILO INHOUD
3 JAAR GARANTIE
Overzichtelijk bedieningspaneel.
Max. vulgewicht 6 kilo.
Royale vulopening.
Inclusief afvoerslang.

Incl. afvoerslang

=
GOED GETEST

399

299

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA
•
•
•
•

12 couverts, 5 programma’s.
Starttijduitstel 3, 6 of 9 uur.
Eenvoudige draaiknopbediening.
Verstelbare bovenkorf.

320 GB 39.6
CM
2 GB
HARDE SCHIJF

Koop nu. Betaal in 2013*

WEBCAM

OOK LEVERBAAR
IN ROOD

499

= 15.6 inch

INTERN GEHEUGEN

ENERGIEKLASSE A
•
•
•
•

L.

6.1 cm LCD-display.
27 mm-groothoeklens.
Automatische scèneherkenning.
Digital Image Stabilization.

OP=OP!

•
•
•
•

295

75

FOTOCAMERA
12.4 MEGAPIXELS
5X OPTISCHE ZOOM

SUPERSNEL NOTEBOOK

• AMD Athlon II X2 P340
processor.
• 320 GB harde schijf,
2 GB DDR3 RAM intern geheugen.
• ATI Radeon HD 4250M shared videogeheugen.
• HDMI, 2-in-1 cardreader, 1.3 MP HD webcam. OP=OP!

349
Koop nu. Betaal in 2013*

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.
nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw
wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m150611

= 37 inch

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 19 juni 2011).

129
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Te huur

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

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

Meer info: 06-53663398

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Het eerste team van voetbalvereniging AVV America is via de nacompetitie gepromoveerd naar de
vijfde klasse. Dit wordt op vrijdag 24 juni met een receptie gevierd van 19.30 tot 20.30 uur in de
kantine van sportpark Erica. Iedereen is van harte welkom om er samen een groot feest van te maken.

Meerlose Fieke Reijntjes valt tweemaal in de prijzen

www.ikzoekeencontainer.nl

NK Raften: geslaagde generale
voor het WK in Costa Rica

tel. (077) 320 97 00

Fruitbedrijf Jenniskens

Raftteam Fl’eau van de Meerlose Fieke Reijntjes heeft in het R6- en R4-klassement op alle onderdelen winst
behaald op het NK Raften. Door de Nederlandse titel te behalen hebben de dames zich gekwalificeerd voor het EK
Raften 2012 in Tsjechië.
Het harde trainen van afgelopen
maanden worp tijdens het kampi-

oenschap afgelopen weekend haar
vruchten af. Op de rivier de Durance,

in Chateauroux les Alpes in Frankrijk,
bleek het R4-team oppermachtig in de
Nederlandse competitie.
Het R6-team van Fl’eau is in training voor het WK in Costa Rica. Met de
behaalde resultaten op het NK lijkt het
team op schema te liggen met de voorbereidingen voor het WK in oktober.
Op alle onderdelen behaalde het team
de winst. Fieke: “We hebben onze titel
geprolongeerd en we hebben weer
wedstrijdervaring opgedaan. Omgaan
met de spanning en pieken tijdens de
wedstrijdruns leer je alleen op wedstrijden.” Raftteam Fl’eau gaat na deze
week weer verder met de training voor
het WK. “Met nog maar zestien weken
in de agenda en enkele wedstrijden
op het programma komt Costa Rica
dichtbij!”

Tweede seizoenshelft
autocross van start
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert zondag 19 juni de start van de tweede seizoenshelft
van Auto Sport Unie Zuid. De wedstrijden beginnen om 11.30 uur aan het Peeldijkje in Horst. Er wordt in negen
verschillende klassen gestreden door ongeveer 250 auto’s op een baan van 600 meter.
In het Nederlandse Jeugdkampioenschap staat Peter Henraath
nu op de eerste plaats.
In de toerwagenklasse heeft Hans
Hegger de pech gehad zijn motor en
versnellingsbak stuk te rijden. Nu alles
dankzij zijn monteur Ben Hur weer
in orde is, verwacht de club dat Hans
zondag weer voorin kan rijden. John
Rizzo heeft een nieuwe toerwagen
gebouwd en van Reintjan Ilbrink
verwacht men een hoge klassering in

de toerwagenklasse.
In de Keverklasse staat Rogér
Sanders eerste, Tjeerd van Helden
tweede en Mike Janssen vijfde. De
Paradijsracers verwachten in deze klasse
een kampioen binnen de club. Nieuw in
deze klasse is Roel Alards, de derde van
de familie in de autocrosswereld.
De club verwacht ook een hoge
klassering in de sportklasse plus. Koos
Alards staat derde, Richard Rozendal
vierde en Alfred Roller vijfde.

In de standaardklasse zijn Bas
Smits en Mitchel Schmidt nieuw.
Robert Vonken staat hoog geklasseerd
en wordt verwacht bij de top drie.
Het Peeldijkje is vanaf de
Herenbosweg vanaf 9.30 uur
afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. De entree is voor kinderen
tot en met 11 jaar gratis, jeugd van
12 tot en met 15 jaar is 2 euro, vanaf
16 jaar is de entree 6 euro. Parkeren
is gratis.

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08
Voor echte huidverbetering!
• Microdermabrasie
• Dermashaper
• Hydrafacial
• Microneedling
• Acne behandelingen
• Hydralifting
• Medik8-LavieSage
• Basis behandelingen
Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft
Ringovenhof 2 5865BM
Tienray 0478-690609
www.skinessentials.nl

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

N
AANBIEDZEINWGEEEK
VOOR DE

Gemarineerde halslapjes
Magere varkenspoulet
Panklare gehaktballen
Barbecue hammetje

€ 0,95
100 gram € 0,82
100 gram € 0,75

100 gram

100 gram

€ 1,25

Voorgegaard hammetje met klein beentje

Grillworst
Ei salade

100 gram

€ 1,10

100 gram

€ 1,25

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Ribstick

per stuk

€ 2,25

Gekruide magere speklapjes op een stokkie
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Grubbenvorstenaar naar WK zeilen in Kroatië

Teamspirit is de drijfveer
tot succes
Bonikki Living & Giving viert

5-jarig bestaan op 16 -17-18 juni

De 64-jarige Nico Brabers uit Grubbenvorst neemt deel aan het ORCI Wereldkampioenschap zeilen van 18 tot en met
25 juni in Cres, Kroatië. ORCI staat voor Open Race Classification International. Wie is Nico Brabers en hoe is hij in de
zeilsport verzeild geraakt?

Op 16 juni is het al weer 5 jaar geleden dat wij voor het eerst onze
deuren voor u openden. Reden voor een feestje…..
Wij willen graag het glas met u heffen om dit te vieren.
Om u te bedanken willen wij u graag trakteren:
Bij besteding vanaf:
- € 25,- aan voorradige accessoires ontvangt u
een goody bag t.w.v. € 10,- € 50,- aan voorradige accessoires ontvangt u
een goody bag t.w.v. € 20,- € 125,- aan voorradige accessoires ontvangt u een cakestand
van Rivièra Maison t.w.v. € 39,95 (zolang de voorraad strekt).
Bij aankoop van meubels vanaf € 500,- ontvangt u
15% korting in de vorm van een waardebon.
Verder vindt u bij ons in de winkel tijdens deze dagen diverse
interessante aanbiedingen.
Kijk voor de actievoorwaarden op onze site.

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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●

●

●

●

●

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

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

Ziet uw kind wel goed?
derzoeken
n
o
n
e
g
o
e
d
t
Laa
n gratis ijsje!
en verdien ee

Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Grubbenvorstenaar Nico Brabers neemt deel aan het WK zeilen in Cres, Kroatië

Voor Nico Brabers is zeilen meer
dan ontspannen bezig zijn. Zeilen is
volgens hem pure topsport. Een sport
waar veel tijd in gaat zitten, getuige
zijn ‘sportagenda’. Na deelname aan
het WK vertrekt Brabers met zijn zeilteam naar Mallorca, waar hij meedoet
aan de Copa Del Rey. Dit is een prestigieus zeilevenement van 30 juli tot en
met 6 augustus. Van 19 tot en met 21
augustus zeilt hij in Enkhuizen voor het
Nederlands kampioenschap. De in 1947
in Amsterdam geboren Nico Brabers is
getrouwd en heeft twee volwassen kinderen uit een vorig huwelijk. Hij leidt
het bedrijf Lenco, een onderneming
die in zo’n veertig landen consumentenelektronica verkoopt. Nico reist veel
en is elke vier weken minimaal een
week in Hongkong. “Mijn vrouw is dus
gewend dat ik vaak van huis ben. Maar
met de wereldkampioenschappen,
de Copa del Rey en het Nederlands
Kampioenschap voor de boeg, ben ik
extra veel weg. Ik heb dat eerst met
mijn vrouw overlegd en zij geeft mij de
ruimte hiervoor”, zegt de zeilliefhebber.

We gaan
voor de winst
Nico begon met zeilen toen hij
15 jaar oud was. Hij zeilde toen met
vrienden op de Vinkeveense plassen
met een gehuurde Stern, een kleine
open zeilboot. Enkele jaren later kocht
hij een zeilboot aan. “Rond 1975 stopte
ik met zeilen omdat ik voor mijzelf
begonnen was. Geld om een boot te
onderhouden had ik niet. Tien jaar later
in 1985 heb ik weer een boot gekocht.
Met name de laatste veertien jaar ben
ik actiever geworden in het wedstrijdzeilen. En de laatste zes jaar doe ik
alleen nog maar aan wedstrijdzeilen.
Zeilen voor ontspanning doe ik niet
meer, daar heb ik geen tijd meer voor”,
licht Nico zijn zeilgeschiedenis toe.

In Kroatië doet Nico mee met zijn
eigen zeilboot Lenco, een boot van zo’n
11 meter lang. De Grubbenvorstenaar
is de ‘pitman’ op de boot. “Een pitman
is iemand die de touwtjes in handen
heeft. Hij bedient de lijnen en vervult
een spilfunctie tussen de ‘trimmers’ en
het voordek. En dat is geheel nieuw
voor mij omdat ik altijd achter het roer
stond”, zegt Brabers. Speciaal voor dit
jaar heeft Nico een coach aangetrokken, Erik van Vuuren. De coach stuurt
het team aan en zorgt voor de optimalisatie van de boot. Iedereen weet
nu wat hij moet doen om een zo goed
mogelijk resultaat te behalen. “Van
Vuuren is de enige persoon aan boord
die betaald krijgt, alle andere bemanningsleden zijn amateurs, inclusief
ikzelf”, zegt Nico.

Teamspirit is het
allerbelangrijkste
In Kroatië doen 127 boten mee uit
meer dan veertig landen. Alleen al in
de klasse waarin het team van Nico
uitkomt, doen 67 teams mee. “Als
je nagaat dat tijdens wedstrijden in
Nederland het veld bestaat uit tussen
de twaalf en twintig boten in onze

klasse, wordt het dringen bij de start
en de boeien in Cres”, aldus Nico. Om
de sponsoren, waaronder onder andere
ook de Limburgse bedrijven Seacon,
Lenco, Sangean, Boels Zanders en
Comfortships niet teleur te stellen, gaat
het team voor de winst.

Niemand aan boord
is onbelangrijk
Met alle wedstrijden in het vooruitzicht kost het de Grubbenvorstenaar
zo’n 75 dagen die hij van huis is, inclusief trainingen. De bemanning van het
Lenco-zeilteam telt negen personen die
op elkaar zijn ingespeeld. “Teamspirit
is hierbij het allerbelangrijkste. Je
bent echt op elkaar aangewezen. Er is
niemand aan boord die onbelangrijk
is, iedereen heeft zijn taak en daar
moet men op kunnen vertrouwen. En
natuurlijk moet je als zeiler fysiek en
mentaal sterk zijn. Zelf loop ik bijvoorbeeld naast het zeilen ook marathons,
waarvoor ik drie à vier keer per week
train”, besluit Nico het interview.
Wie de verrichtingen van het Lencoteam wil volgen kan dit doen via
www.lencosailingteam.com of via
twitter@lencosailing

Ken Rutten naar
NK jeugdvissen
In Heerlen vond zaterdag 4 juni het Limburg kampioenschap
jeugdvissen plaats.
Ken Rutten, bijgenaamd ‘Ken
the Man’ van HSV ’t Voorntje uit
Grubbenvorst wist een tweede plaats
op dit kampioenschap voor vissers tot
en met 12 jaar te bemachtigen. Dit

uitstekende resultaat was voldoende
om door te mogen gaan naar het
Nederlands kampioenschap jeugdvissen, dat op 10 september in Zeewolde
zal plaatsvinden.
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Volleybal ook leuk
voor de kleinsten
Voor de meiden van Hovoc 2.4, alias De Tippers, uit Horst zit hun allereerste volleybaljaar erop. Maar hoe
volleyen meisjes van 7 en 8 jaar eigenlijk? HALLO vroeg het hen op hun dekentje in het gras op het buitentoernooi
in Meterik afgelopen zaterdag.

De Tippers (Hovoc 2.4): Nina van Dijck, José Hermans, Femke
Gooren, Jessi Clevers, Demi Everaerts en Nikki Craenmehr.
Het volleybal voor de jeugd begint
makkelijk: “In niveau één gooien en
vangen we de bal over het net. Als je
hem niet vangt moet je aan de kant
gaan staan. Als iemand anders dan de
bal weer vangt, mag je er weer in,”
vertelt een teamlid.
Dit stadium zijn de meiden al
voorbij, want zij zitten namelijk in
niveau twee: “We serveren, tippen en
vangen.” Dat wil zeggen dat ze de bal
onderhands opslaan, met de onderarmen opvangen en omhoog spelen,

en dan zelf vangen. “Maar gewoon
opvangen mag ook nog.”
Volgend jaar gaat het team al
verder met niveau drie en één van hen
mag zelfs al verder in niveau vier. “Ik
sla niveau drie gewoon over!”
In niveau drie is er weer een extra
moeilijkheidsgraad bijgekomen: het
tippen en opvangen moet door een andere speler gedaan worden. Zo komen
de meiden steeds dichter bij het echte
volleybal.
De teams tot niveau drie spelen

nog niet in competitieverband maar
hebben maandelijks een toernooitje
tussen vier clubs. “We spelen dan
tegen allemaal en dan is ook meteen
de prijsuitreiking.”
Nina, José, Femke, Jessi, Demi en
Nikki vinden het volleyen allemaal erg
gezellig. De meiden hebben goed gespeeld en veel getipt en zijn daarmee
derde geworden. Op het buitentoernooi in Meterik hebben de meiden
voor het eerst in hun volleybalcarrière
een beker gewonnen.

GEZOND LEKKER / VERSE BROODJES
Vers bereid en klaar terwijl U wacht.
NIEUW AARDBEIEN-STICH
ook in punten verkrijgbaar
CROISSANTJES 5 HALEN 4 BETALEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

130 JAAR

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

Na enkele weken wennen aan de flesjes, de luiers
en de traantjes van onze kleine meid,
Maak ik binnenkort voor ‘t Bloome-Huuske weer tijd !!!
Vanaf dinsdag 21 juni open met nieuwe openingstijden:

Melderslo 1 promoveert naar vierde klasse

Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00-12.00 uur en 13.30-18.00 uur
Woensdag van 9.00-12.00 uur ( s’middags gesloten )
Donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-16.00 uur

Na een spannende nacompetitie is RKSV Melderslo erin geslaagd om te promoveren. De club viert dit met
een receptie op vrijdag 24 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van Sportpark De Merel. Iedereen is van
harte welkom om ter gelegenheid van deze promotie een glaasje te komen drinken.

Bloome-Huuske ROSA
Markt 19, Lottum
077-4633401 of 06-12705671

Receptie kampioenen Hegelsom
VV Hegelsom houdt vrijdag 24 juni receptie voor haar kampioenen in Sportkantine de Wienus in Hegelsom.
Van 19.00 tot 20.00 uur is er receptie voor Hegelsom E1. Vanaf 20.30 uur is er receptie voor Hegelsom DA1 en
Hegelsom 4.
Het E1-team werd kampioen met
een punt verschil op Irene. Hegelsom 4
werd in de laatste wedstrijd kampioen
in een uitwedstrijd tegen Leunen.
Het damesteam heeft dit seizoen

elke wedstrijd gewonnen, op een keer
gelijkspel na (tegen Melderslo). Na
jarenlange inzet voor het damesteam
stoppen Eric Faessen, Els Everaerts en
Piet Geerarts.

Een nieuwe trainer, leider en
grensrechter moeten nog gevonden
worden om volgend jaar zo hoog
mogelijk in de vijfde klasse te eindigen.

Wij feliciteren Melderslo 1 met de
promotie naar de vierde klasse knvb.
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Open dag
‘Lekker naar de boer’
Zondag 19 juni doet zelfoogsttuin De Vrije Akker mee met de open
dagen van ’Lekker naar de boer’.
Er zijn rondleidingen door de
tuinders, veldverkoop en een bijendemonstratie door de imkers. Op
het terras in de bloementuin is het
genieten van de smaken, geuren en

kleuren van de lente. Ook is er een
kleine markt met leuke activiteiten.
Voor meer informatie en de
routebeschrijving naar De Vrije Akker
kijk op www.devrijeakker.nl

Café Reindonk Special
Op zaterdag 18 juni staat Café Reindonk in het teken van de
Nederlandstalige artiest. Op het Mega Piraten Festijn afgelopen zaterdag
heeft Reindonk verschillende artiesten gesproken.
Zo is in de special te horen
waarom Sieneke regelmatig in
Noord-Limburg is en wat Tim
Douwsma doet met de vriend van
Monique Smit.
Tevens onthult W-Dreej het een
en ander over hun vasteloaveshit
voor 2012 en vertelt het trio over de

laatste coverversie van hun megahit
‘Vandaag’ door Imca Marina & Dario.
Ook Jannes, Marianne Weber,
Jan Smit, Jan Keizer en Jacques Herb
komen aan bod.
De Café Reindonk Special wordt
zaterdag 18 juni uitgezonden van
09.00 tot 12.00 uur.

Boeken-, platen-, en
cd-markt Elzenhorst
Zaterdag 18 juni organiseren de vrienden van verpleeghuis Elzenhorst
een boeken-, platen-, en cd-markt.
De markt begint om 11.00 uur en
duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Plaats van handeling is de ontspanningsruimte de Tamboerijn van
verpleeghuis Elzenhorst te Horst.

De opbrengst van de markt komt
ten goede aan de bewoners van het
verpleeghuis Elzenhorst. De entree
is gratis.

Receptie nieuw
koningspaar St. Lucia
Op eerste pinksterdag organiseerde Schutterij St. Lucia uit Horst het
jaarlijkse koningsvogelschieten. De huldigingsavond is op zaterdag
18 juni om 20.00 uur in het schuttersgebouw aan de Venloseweg in Horst.
Dan zullen het nieuwe koningspaar, de broederschapskoning en de
dames- en jeugdkampioen worden
gehuldigd. Het nieuwe koningspaar is
Roland Schreurs en Caroline Vullings.
Broederschapskoning is Thijs van de
Munckhof, dameskampioen is Riek
van Helden en jeugdkampioen Veerle

van Zadelhoff. Verder zijn er ook een
vijftal jubilarissen: Jos van den 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.
Voor meer informatie kijk op
www.stlucia.nl

SCHUTTERIJ
ST. LUCIA HORST
Wij nodigen u van harte uit voor de receptie van ons nieuwe koningspaar:
Roland Schreurs en Carolien Vullings
Tevens zult u ook in de gelegenheid zijn tot feliciteren van:
Broederschapskoning:
Thijs v.d. Munckhof
Dameskampioen:
Riek van Helden
Jeugdkampioen:
Veerle van Zadelhoff
Jubilarissen:

Jos van den Heuvel
Henk Kuijpers
Jos Kuijpers
Loes v.d. Schoot
Anne v.d. Schoot

25 jaar lid
10 jaar lid drumband
10 jaar lid drumband
10 jaar lid drumband
10 jaar lid drumband

Deze receptie zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2011 vanaf 20.00 uur
in ons clubgebouw, Venloseweg 98 in Horst.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze traditierijke en
gezellige schuttersavond.

De voetjes van de vloer
met Da ma zoeë
De schoonzusjes Anja en Judith Geurts trekken beiden een traditionele dirndl aan en hun goede vriend Rob
Zanders zijn lederhose. In de ene hand hebben ze alle drie een microfoon en in de andere een goed gevulde pul
bier. Ze komen alle drie uit Horst aan de Maas en samen vormen ze Da ma zoeë. Met hun Duitse schlagerliedjes
zetten ze binnen een paar minuten de tent op zijn kop.
Het drietal begon hun zangcarrière
bij de Mühltaler Musikanten uit Horst.
Tijdens de prinsenproclamatie in 2004
van carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst zongen ze volop mee. Maar
het was voor de Mühltaler Musikanten
hun laatste optreden. Zij gingen het,
door de vergrijzing binnen de groep,
wat rustiger aan doen. Voor Anja, Judith
en Rob was dit juist het begin van
hun Duitse schlagercarrière. Omdat de
Mühltaler Musikanten stopten deden
zij het ‘dan maar zo’ oftewel in het
dialect: Da ma zoeë.
Inmiddels zijn Anja, Judith en
Rob 6,5 jaar verder en stromen de
aanvragen voor optredens binnen.
“We houden het op gemiddeld drie
avonden per maand, maar dat lukt
niet altijd. Straks hebben we zes
weken zomervakantie en die is voor
ons heilig”, aldus Anja. Met enige
regelmaat krijgen ze na een optreden
de vraag of er geen cd is met liedjes
van Da ma zoeë. Tot nu toe moesten
ze hun fans teleurstellen, maar daar
komt verandering in. Op zaterdag 25
juni presenteert Da ma zoeë hun eerste
cd tijdens hun eigen Sommerfest. Op
deze avond treden naast Da ma zoeë
ook anderen op in de feesttent op het

Schuttersterrein in Horst. Artiesten zoals Aaltiëd noeït te laat uit Horst, Thei
en Marij uit Tegelen en Ziesjoem und
die Hub’n Bub’n uit Maastricht zorgen
dat de feesttent op zijn kop zal staan.
“De schutterij viert hetzelfde weekend hun bondsfeest en hadden op
zaterdag in de tent niets gepland. Een
uitgelezen kans om ons Sommerfest
te organiseren. Tijdens deze avond
zullen we de eerste cd overhandigen”,
aldus Rob. Het repertoire van Da ma
zoeë bestaat uit schlagers van de jaren
’70 en Duitse feestmuziek. Maar ze
brengen ook graag liedjes van Jan Smit
of Frans Bauer ten gehore. “Als binnen
de kortste keren het publiek enthousiast reageert en de voetjes van de
vloer gaan, dan is voor ons de avond
geslaagd”, zegt Anja.
Anja krijgt vaker van mensen te
horen dat hun muziek niet hun eerste
keus is, maar toch valt het haar op dat
jong en oud vrolijk vóór het podium
staan. “Bij het jubileumfeest van
Wittenhorst traden we ook op. De jongeren gingen snel los en bij de oudjes
zag je langzaam een glimlach op het
gezicht verschijnen. Je ziet dat hun
herinnering teruggaat naar de tijd dat
ze zelf jong waren en samen met hun

(Foto: Angy Photodesign Wanssum)

ouders naar Duitse programma’s keken
en dito muziek luisterden”, aldus Anja.
Da ma zoeë speelt op zaterdag
26 juni om 20.00 uur in de feesttent
op het Schuttersterrein in Horst.
Hiervoor zijn nog enkele kaarten
beschikbaar. Kijk voor meer informatie
op www.damazoee.nl “De eerste twee
consumpties zijn van ons, mits
bezoekers in gepaste kleding op de
avond verschijnen. Voor de dames is
dat een dirndl en de heren trekken
een echte lederhose aan”, aldus Rob.

Quilten in De Locht
Museum De Locht staat in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juni in het teken van quilten.
Quilten is een handwerktechniek waarbij lagen textiel op elkaar genaaid worden.
Op beide dagen zullen er demonstraties gegeven worden. Zondag
19 juni zullen de demonstraties opgeluisterd worden met een muzikaal
optreden. Ook kunnen kinderen zelf
lapjes weven.
In de ruimte voor de wisselten-

toonstellingen is een tentoonstelling
ingericht over de migratie vanuit deze
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 Hoe mooi ons

Limburg is.
Museum De Locht is alle dagen
open van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties quilten beginnen
om 13.00 uur. Groepen kunnen op
afspraak ook op andere tijden
terecht.

Weistock Festival vernieuwd
Met trots presenteert OJC Canix het vernieuwde Weistock Festival op zaterdag 18 en zondag 19 juni. De vrijwilligers van de Lottumse soos hebben ook dit jaar weer hard gewerkt om een rockend programma in elkaar te zetten.
Sinds het begin van de jaren ’80 is
Weistock het pop- en rockfestival van
Lottum en omstreken. Dit jaar heeft
het festival een frisse restyle gekregen.
Zo vindt het dit jaar een maand eerder
plaats, is er een gewijzigde programmering en zal het op een nieuw terrein
plaatsvinden: het grasveld achter Rijhal
Hoogveld op de Stokterweg in Lottum.
Op zaterdag 18 juni beginnen de
eerste bands om 15.00 uur. Op het
programma staan Dirtbag (metal/rock),
Planet Eyelash (punk rock), Sparrow
Falls (hardcore), Monkeywrench (Foo
Fighters tribute), Rebounce (live
electro), Aux Raus (techno punk) en
Plork en de Aannemers (party rock). De
entree bedraagt tussen 14.00 en 17.00
uur 5 euro en vanaf 17.00 uur 7,50
euro. Zondag 19 juni is de aanvang om
16.00 uur en staan de volgende bands
op het programma: Epic Fail (pop rock),
The Guilt Parade (metal), N.B.R. (70’s
rock), Three Amigos (outlaw country

rock) en Vannstein (Rammstein tribute). www.weistock.hyves.nl of
De entree bedraagt 7,50 euro.
www.twitter.com/weistock Voor meer
Voor meer updates kun je kijken op info kijk op www.weistock.nl

De band Aux Raus staat zaterdag
18 juni op het Weistock-podium.
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Samenwerking Jeeco en
SOS Meerlo-Wanssum

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Dinsdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking SOS Meerlo-Wanssum gaat een samenwerkingsverband aan met Jeeco
Atelier in Venray. Lianne Aart en Andre Toonen van Jeeco Atelier zijn onder de indruk van de mondiale vrijwilligersorganisatie en willen graag hun steentje bijdragen aan de realisering van het schoolbusproject in India.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl
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André Toonen van Jeeco Atelier:
“Ik hoorde voorzitter René Poels van
SOS Meerlo-Wanssum iets vertellen
over de werkwijze van zijn vrijwilligersorganisatie en het nieuwe
project in India. Ik ben geraakt door
de manier waarop SOS werkt en hoe
deze vrijwilligersgroep projecten in
de derde wereld ondersteunt. We zijn
in het Jeeco Atelier tot de conclusie
gekomen dat wij als atelier het begrip
maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel willen
hebben.”
Lianne Aarts, die voor de kunstzin-

nige invulling van het atelier zorgt
vertelt: “Er komen in ons atelier veel
mensen over de vloer die aan mijn
workshops deelnemen. We hebben
besloten om voor elke deelnemer
vanaf 1 januari 2011 een euro aan
het project van SOS Meerlo-Wanssum
te doneren. En daarnaast zullen wij
het werk van deze mondiale groep
uitdragen via onze verhalen aan de
cursisten en op onze website.”
SOS Meerlo-Wanssum is blij
met deze nieuwe samenwerking.
Voorzitter René Poels: “Via de Open
Coffee-activiteiten bij Tante Jet en
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Lianne Aarts aan het werk in haar Jeeco Atelier te Venray
social media-trainingen zijn we in contact gekomen met ondernemers in de
regio. Dit levert mooie en nieuwe contacten op. Samen met ondernemers
leveren we een bijdrage om een van
de millenniumdoelen te bereiken: alle
kinderen naar school, ook in India.”
Lianne Aarts van Jeeco Atelier is
edelsmid en heeft een eigen sieradenlijn. Ook maakt ze beelden in hout,
zacht en hardsteen. Jeeco Atelier ligt
aan Keizersveld 71 in Venray.
Meer informatie is te vinden op
www.sos-meerlowanssum.nl of
www.jeeco.nl
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Graag tot ziens bij:

Sevenummer schrijft
Britse popencyclopedie
Sevenummer Ton Hermans bracht afgelopen weekend een boek uit over Britse rockgroepen. De journalist deed
er ruim tien jaar over om de meest invloedrijke bands bij elkaar te brengen in het boek: Gentlemen hooligans,
boven de thee met Britse popgroepen.
Gentlemen hooligans bevat
biografieën van de allergrootste bands
uit ruim vijftig jaar Britse popgeschiedenis: van beatgroepen uit de sixties
tot grote festivalacts van vandaag als
Kaiser Chiefs, The Prodigy, Arctic
Monkey en Snow Patrol. Ruim
tweehonderd groepen komen aan bod,
compleet met belangrijkste albums en
songs.
Hermans had als persfotograaf
toegang tot honderden concerten in
Nederland en België. Samen met Sergio
Boutkan vormt hij fotografencollectief
Pixonstage. Tientallen van hun foto’s
zijn nu voor het eerst gepubliceerd in
het boek. De kleurrijke portretten zijn
onder andere gemaakt op Pinkpop in
Landgraaf en Bospop in Weert.
Voor de selectie vergeleek de
auteur stapels tijdschriften, muziekboeken, essays en documentaires. De
auteur hoopt met het uitbrengen van
het boek inspiratie te brengen onder
popliefhebbers: “Gentlemen hooligans
laat zien hoeveel geweldige bands uit

Jan Smeets ontvangt uit handen van Ton
Hermans het eerste exemplaar van zijn boek
het Verenigd Koninkrijk komen. Dat weten we ergens wel, maar waarom zijn
ze nog nooit eerder op een rij gezet?
Het is een feest der herkenning als je
ze allemaal bij elkaar ziet.”
Gentlemen hooligans, boven de
thee met Britse popgroepen, werd afge-

lopen weekend officieel gelanceerd op
Pinkpop. Het boek is in het Nederlands
geschreven (220 pagina’s in kleur) en
is onder meer verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Primera in Sevenum,
muziekwinkel Sounds in Venlo en via
www.gentlemenhooligans.com

Ook 1e en 2e Pinksterdag open

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl
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1 stuk 25% korting
2 stuks 30% korting
3 stuks 40% korting
4 stuks 50% korting
Op onze prachtige voorjaarscollectie!*

www.modehuiscruysberg.nl

* tenzij anders aangegeven

MEER KOPEN=MEER KORTING*

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

Spoorstraat 1, Tienray Tel. 0478-691271
A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

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

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Weekaanbieding:
Kruimelvlaai
Turfbrood

Gezocht
bedrijfsruimte

€ 6,50
€ 2,50

in omgeving Horst
huur of koop. Ongeveer 400 m2,
eventueel geconditioneerd
en dockshelter.
Minimaal 3 meter hoog.
Goede aansluiting
op A73 en/of A67.

Vaderdagtip:

alleen vrijdag en zaterdag

Bienenstich

€ 10,50

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10 America Tel. 077-4641681

Festival Cambrinus
presenteert oplossing
zwerfvuil
Tijdens het straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren lanceert de
organisatie van dit festival een plan om in de toekomst zwerfvuil tijdens
evenementen in de gemeente tegen te kunnen gaan.
In de gemeente Horst aan de Maas
worden jaarlijks honderden evenementen georganiseerd. Dit brengt
doorgaans de nodige hoeveelheid
zwerfvuil met zich mee. Tot dusver
heeft de gemeente het standpunt dat
alle organisatoren het gebruikte terrein
na afloop weer schoon moeten opleveren waarbij de verantwoordelijkheid
ligt bij de organisatie.
Cambrinus Kunst en de Buren denkt
een oplossing gevonden te hebben
door het zwerfvuil bij de bron aan te
pakken. De oplossing in het plan is
simpel, maar de organisatie denkt dat
dit plan het publiek tot een andere
houding zal brengen. Communiceren
over vuil is daarbij het motto. De
organisatie van het nieuwe straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren stelt

echter dat de gemeente in haar streven
naar gemeenschapsdenken zelf een
bijdrage zou kunnen leveren aan een
schone, gezonde en veilige gemeente.
Als buurt wil ze daarbij het voortouw
nemen en dit initiatief tijdens het festival presenteren, de gemeente heeft
hierbij tijdens het festival geen rol.
De bedoeling is echter dat de gemeente dit plan oppakt en ermee aan
de slag gaat bij evenementen in de
toekomst
Zondagavond 19 juni om 19.30
uur wordt in Cambrinus dit initiatief
officieel aan de gemeente aangeboden.
Tijdens een presentatie wordt uit de
doeken gedaan hoe een eenvoudig
idee kan bijdragen aan een gezonde en
schone gemeenschap. Iedereen is van
harte welkom.

Leerlingen dansschool kruipen in de huid
van hun idolen

Wervelend theaterfeest bij Froxx
Daar staan ze dan. Vijf meiskes in de spotlights op dat hele grote
podium. Papa en mama, broertjes en zusjes en nog veel meer mensen in de
zaal. En dan begint de muziek en wordt er met veel plezier een dansje
ingezet.

Contact opnemen met:
Robert Janssen
06 10 17 59 73

Open dag

18 juni 2011 van 10.30-16.30 uur
Officiële opening door Dion Graus
Tweede kamerlid, dierenambassadeur,
bedenker en oprichter van De Dierenpolitie en Alarmnummer 1-4-4

Diverse stands
Promotie dierenpolitie
Promotie alarmnummer 1-4-4
Demonstratie reddingshonden
Demonstratie mantrailing
Demonstratie behendigheid
Presentatie Hondenschool Hondsvertrouwen
bij binnenkomst krijgt u een kortingsbon voor een cursus

Demonstratie ‘Veilige omgang tussen kind en hond’
Tombola met als hoofdprijs: 2x 1 gratis cursus
bij binnenkomst krijgt u een gratis lot

Schminken als hondje

Hondenschool Hondsvertrouwen
Trainingsterrein aan de Medegebroekweg te Sevenum
gelegen naast restaurant de Turfhoeve

(077) 307 88 31 www.hondsvertrouwen.nl

Voor de eerste keer vond afgelopen
zondag de Froxx-theatershow plaats.
De twee voorstellingen met maar
liefst veertien acts, waren in korte
tijd uitverkocht. In totaal driehonderd toeschouwers zagen hoe tachtig
artiesten-in-wording in de huid van hun
idool kropen. Lady Gaga (zonder de
Heideroosjes) en Justin Bieber waren
van de partij. Evenals Usher en Michael
Jackson. Uiteraard niet echt, maar wel
levendig vertolkt door de verschillende
dansgroepen. Tussen de verschillende
acts werden interviews met de kleinste
deelnemers aan deze theatershow op
groot scherm vertoond, een origineel
idee, waar de spontaniteit vanaf spatte.
De zaal kreeg een wervelend
spektakel voorgeschoteld, met hoog-

tepunten als een breakdance demonstratie en een eigenzinnig en origineel
optreden van Nederlands Kampioenen
HipHop Dirkje van der Linden en Fenne
Manders. Absoluut het vermelden
waard was het optreden van zangeres Lenny Alards. Begeleid door Lisa
Teluy zong zij het nummer ‘We could
have had it all’ van Adele. Een klein
briljantje?
Maar de gehele show draaide
natuurlijk om de leerlingen van dansschool Froxx. Maandenlang hebben
ze aan hun acts gewerkt en alles
verliep op rolletjes. Opvallend was de
uitstekende verzorging van de kleding
en make-up van de artiesten. Het moge
duidelijk zijn: Horst aan de Maas is
weer een leuk jeugdevenement rijker.
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Stoere jongens, vlotte meiden
Vriendengroep
Stront Niks
organiseert Strontpop
Een Kreidler met een lederen schooltas achterop. Een Mobylette met een mandje aan het stuur. Knetterende
motortjes en veel blauwe rook. Dit typeerde de sfeer die het evenement Moto Nostalgia afgelopen weekend in
Griendtsveen uitstraalde. In een grote optocht gingen de ‘stoere jongens en vlotte meiden’ op weg met hun
Zundapps, Solexen en vele andere brommers, die in de jaren vijftig en zestig door de straten joegen. Zij maakten
een prachtige toertocht door de omgeving.

Na het bouwen van menig carnavalswagen was VC Stront Niks toe
aan een nieuwe uitdaging. De vriendengroep organiseert op zaterdag
25 juni Strontpop.
Het feest komt voort uit een
examenfeest dat afgelopen twee jaar
met succes georganiseerd werd. Mede
door het succes en het groeiend aantal
bezoekers worden de verantwoordelijkheden en de risico’s steeds groter
en is gekozen voor een professionelere
aanpak. De jongens hebben bijvoorbeeld de hulp ingeroepen van Herbert
Coenders van Liesbeth’s Grand Café.
De vriendengroep streeft ernaar
het feest een eigen identiteit te geven.
Dit houdt in dat VC Stront Niks een
feest wil organiseren waarbij eenvoud
en lokaliteit voorop staat. Kijkend naar
het aantal bezoekers van de examenfeesten verwacht Strontpop zo’n
vijfhonderd bezoekers.

Het programma wordt gevuld met
Horster artiesten zoals de alom bekende show van ‘Niks draait door’, de
‘Aendebaere’ en ‘die Ballerman-Zwei’.
De locatie wordt het evenemententerrein gelegen aan het Peeldijkje te
Horst. Het feest zal van 19.00 tot 01.00
uur duren. Kaartjes kosten 16 euro
(inclusief twaalf consumptiebonnen)
en zijn verkrijgbaar bij IJssalon Passi.
De vriendengroep heeft er zin in en
kijkt iedere dag op buienradar. Niets
wordt aan het toeval overgelaten,
maar aangezien Strontpop in de open
lucht is kan het weer een spelbreker
zijn. De mannen zijn optimistisch: “Je
krijgt wat je verdient dus dat komt wel
goed.”

De achterblijvers konden zich vergapen aan de tentoonstelling in het
gemeenschapshuis, waar organisator
Wien van Mullekom en zijn medewerkers een prachtige collectie bromfietsen en motoren uit vervlogen tijden
bijeen verzameld hadden.
In het middelpunt van de
belangstelling tijdens het gehele
festijn stond het roemruchte
bromfietsmerk Royal Nord. Deze
zeldzame en inmiddels tamelijk
dure bromfietsen werden in
de jaren zestig gekscherend
‘meidenmagneten’genoemd. Het laat
zich raden waarom.
Voor veel toeschouwers was het
een feest van herkenning. En wat
zou het toch mooi zijn als je als lezer
de geur van het evenement kon
opsnuiven. Die typische, zoetzure geur
van mengsmering.

Start rozenseizoen met
nieuwe ﬁetsroutes en
rozenarrangementen
Het rozenseizoen is weer van start gegaan. Rozendorp Lottum en de
Rozenhof hebben dit jaar volop nieuwe attracties voor de bezoekers. Zo is er
een geheel vernieuwde rozenfietsroute samengesteld en biedt de Rozenhof
naast rondleidingen ook rozenarrangementen aan.

VERSLEIJEN OIRLO
De rozenarrangementen zijn
samengesteld voor bezoekers aan
Rozendorp Lottum. Tot de mogelijkheden behoren onder meer een rondleiding en presentatie over rozen in het
kenniscentrum van de Rozenhof en
rozenfietstochten of –wandeltochten
door de regio. Bij deze tochten hoort
een bezoek aan een van de tuincentra,
de Houthuizermolen en een rozenlunch
of –diner bij een van de Lottumse horecagelegenheden.
Ook vindt voor de vijfde keer
de Week van de Potroos plaats in
de Toprozentuin van de Rozenhof in
Lottum. De Week van de Potroos wordt
zondag 19 juni om 12.00 uur geopend
met een concert van Joekskapel ‘Kleug
Zaat’ in de rozentuin van de Rozenhof.
Op vrijdag 24 juni wordt een symposium gehouden met de naam Euro-rozen.
De aanwezigen zullen discussiëren
over een mogelijke Europese certifi-

cering voor gezonde rozen. ’s Middags
vindt om 14.00 uur in de Rozenhof de
prijsuitreiking van de potrozenwedstrijd
plaats. Hiermee wordt bekend gemaakt
welke ingezonden potrozen volgens de
vakjury tot de allerbeste behoren. Als
afsluiting van de potrozenweek vindt
op zondag 26 juni vanaf 14.00 uur een
optreden van de Maaskapel uit Wessem
plaats, op de binnenplaats van het
aangrenzende Knöpkeshof.
Bij de rozenarrangementen zijn
elke dag groepsrondleidingen mogelijk
vanaf tien personen tot een maximum
van circa vijftig personen (minimaal
een week van te voren reserveren).
Elke donderdag vindt er om 14.30 uur
een vrije presentatie en rondleiding
plaats in de Rozenhof aan de Markt 2 in
Lottum, waarbij iedereen kan aansluiten. Meer informatie is te vinden op
www.rozendorp.nl of verkrijgbaar via
info@rozenhoflottum.nl

Tuin- en
Parkmachines
Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com
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Laatste
Cambrinusconcert
Het laatste Cambrinusconcert van dit seizoen zal op zondag 19 juni
verzorgd worden door Sam’s Falling. De Canadees-Nederlandse band viert
hun thuiskomst met een tournee door Nederland ter ondersteuning van
de release van hun derde cd ‘Coinciding’.

Sam’s Falling bestaat uit zangeres
Cynthia Hall en multi-instrumentalist
Pim Bouwens. De band wordt gecompleteerd door drums en bas.
Het gezelschap heeft een opvallend warme, vloeiende, zachte muzikale stijl ontwikkeld die invloeden
heeft in blues, pop, jazz en folk.

Hun vakmanschap in teksten
en muziek heeft een blijvende
aantrekkingskracht op de
snelgroeiende groep Sam’s
Fallings-fans.
Het concert begint om 16.00 uur.
Voor reserveringen en info kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Mega Piraten Festijn
volgend jaar terug
Afgelopen zaterdag zorgden zo’n 6.500 mensen tijdens het Mega Piraten Festijn voor een groot feest.
“We komen volgend jaar weer”, weet organisator Eddy Mensink dan ook zeker.
Volgens Willie Oosterhuis, de vaste
presentator van het Mega Piraten
Festijn, is het Limburgse publiek chauvinistisch. Als hij de woorden ‘’t is een
kwestie van geduld’ door de microfoon
roept, pakt het publiek de Rowwen
Hèze-hit dankbaar op. Meezingen, daar
draait het om bij het Mega Piraten
Festijn.
Een groot aantal bekende en
minder bekende Nederlandse artiesten
stonden afgelopen weekend tijdens
het vijf uur durende muziekfeest op
het podium. Het publiek zingt uit volle
borst mee met de nummers die ten
gehore worden gebracht. Maar als
het drietal van W-Dreej het podium
opkomt, ontploft de zaal. De hit van
het trio ‘Vandaag’ is goed voor lange
polonaises. Het publiek host en brult
mee. Bij ‘Kôm ‘s kieke beej ôs’ is het
niet anders.
Ook tijdens het optreden van de
Limburgse artiest Big Benny gaat het
publiek uit z’n dak. Hij mag maar
twee liedjes doen en Benny kiest
voor ‘Oh oh Kameroad’ en ‘Ich bön
ein bees’, twee stevige rocknummers
met Limburgse teksten. Hiermee weet
Benny de tent volledig te ontketenen.

Duizenden koppies stuiteren op en
neer.
Maar het feest is nog niet afgelopen. Na nog een aantal Nederlandse
artiesten sluit Lee Towers het festival
af. Natuurlijk doet hij dat met enkele
van zijn grote hits en eindigt met de
meezinger ‘You’ll never walk alone’.

America brult voor een laatste keer
massaal mee. Eddy Mensink geniet.
“De mensen uit America en omstreken hebben vanavond kennis
gemaakt met het Mega Piraten
Festijn. Je ziet hoe goed de reacties
zijn. Geloof me, volgend jaar wordt
het nog groter!”
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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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

zo 19 juni 11.30 uur
Organisatie:
A.C.C. De Paradijsracers
Locatie: het Peeldijkje

Wandeldriedaagse

Sam’s Falling

zondag

vr 17 t/m zo 19 juni
Locatie: Horst aan de Maas

zo 19 juni 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Broekhuizen

Grubbenvorst

Themamiddag
ov-chipkaart

America

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

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

Huisartsenpost
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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
17 t/m 23 juni
Kies Mondzorg Arcen
Maasstraat 36a, 5944 CD Arcen
T 077 473 23 13

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

Kerkdiensten

Autocross

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Open dag

zo 19 juni 11.00-16.00 uur
Locatie: De Vrije Akker

di 21 juni 14.00 uur
Organisatie: KBO Horst
Locatie: ‘t Gasthoes

Horst

Zomerdarts

Vergadering Dorpsraad
do 16 juni 20.00 uur
Locatie: De Riet

zaterdag

Boeken-, platen en
CD markt
za 18 juni
Organisatie: Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: Elzenhorst

Grazy Game Night
za 18 juni 20.00 uur
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

di 21 juni 20.00 uur
Locatie: De Lange

19.15

19.00
11.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

za 18 juni 14.00-02.00 uur en
zo 19 juni 14.00-01.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Rijhal Hoogveld

Hegelsom

Melderslo

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Demonstratie Quilten
za 18 en zo 19 juni 13.00 uur
Locatie: De Locht

zondag

Heilige mis

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

Kermis

woensdag
donderdag
vrijdag

za 18 t/m di 21 juni
Locatie: centrum

Kronenberg

Sevenum

zo 19 juni 10.00-18.00 uur
Locatie: Attractiepark Toverland

09.45

09.30

Horst (Lambertus)

zaterdag

za 18 juni
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: Schuttersgebouw

Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

Vader Verwendag
Koningshuldigingsfeest

09.45

Grubbenvorst

Weistock

vr 17 juni 19.00 uur
Organisatie: de Peelrunners
Locatie: Atletiekbaan

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

Lottum

De Acht van Horst

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo

Vintage House

zondag
donderdag

za 18 juni 22.00-03.00 uur
Locatie: De lange

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

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

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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,10 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

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

Swolgen

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

L

Geert Nottelman al 10 jaar
een begrip in Horst en omgeving

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

maandag
woensdag

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