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In de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas regende het vrijdag 27 april koninklijke
onderscheidingen. Burgemeester Kees van Rooij
reikte de lintjes uit aan tien mannen uit de
gemeente. Eén lintje liet nog even op zich wachten.
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Verder werden negen mannen
onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. De heer Jan Lemmen
(62) uit Horst had het niet verwacht,

Albert Heijn
Horst

steenstraat 11 Horst,
077-3982439 • www.ahhorst.nl

AH Appelmoes
Pot 720 gram € 0,85

Nu
€0,75

AH ontbijtkoek (gesneden)
Pak 600 gram € 1,32

te zijn met de korfbalvereniging, omdat
zijn vrouw en dochters bij de vereniging zitten. Wat hij nu het leukste vindt
kan hij niet zeggen. ““Ik doe gewoon
bijna overal aan mee.”
De heer Frans Derikx (73) uit
Broekhuizenvorst denkt dat hij een lintje
heeft ontvangen vanwege zijn inzet bij
de EHBO-vereniging afdeling Lottum.
“Daar haal ik het meeste plezier en
waarding uit.” Hij vindt het wel jammer
dat er dit jaar geen enkele vrouw is
met een lintje. “Er zijn vele vrouwen
die het echt wel verdiend hebben.
Tegenwoordig wordt het lintje ook gegeven aan mannen met betaald vrijwilligerswerk. Dat hoort gewoon niet.”
Lees verder op pagina 04
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maar vond het wel heel leuk. “Ik denk
dat ik het te danken heb aan al die
jaren vrijwilligerswerk.” Op de vraag
waar hij nou de meeste voldoening uit
haalt, antwoordde hij: “Ik organiseer
ieder jaar het Winterzonfestival voor
mensen met een beperking. Dat vind ik
het leukste om te doen.” Dat er geen
vrouwen onderscheiden zijn, vindt
hij maar gek. “Dat zou eigenlijk niet
mogen.”
De heer Jan Peters (63) uit
Hegelsom werd onderscheiden vanwege zijn inzet voor het verenigingswezen
van Hegelsom. Onder andere zijn
taken bij de korfbalvereniging zorgen
voor het instandhouden van de kleine
gemeenschap. Peters zegt vervlochten

geldig op 7, 8 en 9 mei

Alleen geldig op maandag,
dinsdag en woensdag

Lachen is gezond

geldig op 7, 8 en 9 mei

KNIP
AANBIEDINGEN

De heer Pierre van Helden (59)
uit Melderslo werd als enige in het
gezelschap onderscheiden als Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt
ook wel getypeerd als koning van de
Limburgse humor. Zijn motto ‘lachen
is gezond’, streeft Pierre altijd na.
Zijn maatschappelijke betrokkenheid
toont hij onder meer door met regelmaat zonder of tegen een kleine
vergoeding op te treden bij zorg- en
bejaardeninstellingen.

AH Appeltaartje (roomboter)
Per stuk € 4,29
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GGD: Geen gezondheidsrisico’s NGB
GGD Noord-Limburg maakte op verzoek van de gemeente een risicobeoordeling over de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) voor de
volksgezondheid. Deze werd woensdagavond 25 april in het gemeentehuis
gepresenteerd. Volgens de onderzoekers leidt de komst van de stallen niet
tot extra risico’s.
Monique Meijerink, milieugezondheidskundige en Peter Jacobs,
arts infectieziekten, baseerden hun
onderzoek over de gezondheidsrisico’s die komen kijken bij de bouw
van het NGB op het LOG Witveldweg.
Deze berekenden ze op basis van

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
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www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
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Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
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Sluitingstijden
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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 bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

theoretische modellen. Zij onderzochten eventuele problemen met geur,
fijnstof en bacterieën. De GGD had
daarbij opdracht gekregen onderzoek
te doen naar de locatie van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) en de directe
omgeving, inclusief de omliggende kernen Grubbenvorst, Lottum, Melderslo
en Horst.
De komst van de nieuwe stallen
zou leiden tot een fijnstofconcentratie
van 24,9 microgram per kubieke
meter, een toename van 1,9 microgram per kubieke meter ten opzichte
van de huidige situatie. Hierbij blijft
de hoeveelheid fijnstof ruim onder de
wettelijk toegestane norm.
De onderzoekers keken daarnaast
naar mogelijke ‘hinderbeleving’ door
geur. Ook hier vindt volgens het model
geen overschrijding van de wettelijke
normen plaats. Wanneer alle bedrijven
in de omgeving meegerekend worden,
zou alleen de kern van Melderslo geur
kunnen ervaren. De mogelijke geurhinder van 1,2 tot 2,6 odour units per
kubieke meter zit echter ruim onder de
wettelijke norm.
Arts infectieziekten Peter Jacobs
voorziet geen extra risico’s voor wat
betreft infectieziekten zoals vogelgriep
of de mrsa-bacterie. Hij geeft toe dat
deze virussen altijd kunnen muteren en
dan alsnog gevaarlijk kunnen worden,
maar ziet hierbij geen directe relatie tot
het NGB. De kans op nieuwe bacterieën
is het grootst tijdens het vervoer van
dieren, en juist daar ziet Jacobs voor
het NGB minder problemen: de dieren
worden er geboren en worden pas als
ze slachtrijp zijn, vervoerd.
De omwonenden zijn nog niet
gerustgesteld en vragen zich af hoe het
zit met hun woningen. “Dat de dorpen
er geen last van hebben, prima, maar
wat betekent het voor mij?” vraagt
een buurman die op 200 meter van de
toekomstige stallen woont. Meijerink
kan hier geen eenduidig antwoord op
geven en verwijst de man door naar
het rapport, dat uiterlijk in de eerste
week van mei bij de gemeente wordt
ingediend.

Nu nog bezorgder
Grubbenvorster huisarts Monique
Baggen vraagt naar fijnstof. “Ik was al
bezorgd, maar ben nu nog bezorgder
geworden”, geeft ze aan. Ze verwijst
naar het meetpunt aan de Hoogheide.
“Dat meet vanaf maart. De norm voor
fijnstof is sinds toen al vijftien dagen
zwaar overschreven.” Jan Hermans van
de dorpsraad Grubbenvorst vraagt zich
af of deze werkelijke gegevens niet in
het theoretische model opgenomen
kunnen worden. De onderzoekers
geven aan dat dit in het model niet
mogelijk is.
Burgemeester Van Rooij legt uit dat
het gezondheidsrapport en de eerste
resultaten van de metingen van het
fijnstofmeetpunt aan de Hoogheide
samen basis zijn voor het college om
te beslissen of de projectbesluit- en
bouwvergunningsprocedure voor het
NGB wordt voortgezet.

Beweegtoestellen en mozaïekbank voor ouderen in Sevenum
Op donderdag 26 april vond in Sevenum de officiële ingebruikname van beweegtoestellen voor
ouderen en de mozaïekbank plaats. De mozaïekbank is tot stand gekomen door een gift van Wonen
Limburg, De Zorggroep en gemeente Horst aan de Maas aan de Sevenumse bevolking ter afronding van
het project Sevenheym. KBO Sevenum heeft hiervan een aantal beweegtoestellen en een tafeltennistafel aangeschaft. Deze zijn geplaatst achter De Wingerd en kunnen door iedereen gebruikt worden.
Een fysiotherapeut geeft tijdelijk informatie aan de oudere gebruiker over het juiste gebruik.

Oranjeweekend
De Koninginnefestiviteiten in
de gemeente Horst aan de Maas
zijn rustig verlopen. Dit meldt de
politie Horst aan de Maas.
Zondag 29 op maandag 30 april,
tijdens Koninginnenacht, hebben
zes jongeren in een dronken bui een
ladder weggenomen bij een schildersbedrijf. Hiervoor hebben de jongeren een proces-verbaal gekregen.
“We hebben verder geen meldingen
gekregen over ongeregeldheden
tijdens de twee feestdagen. Het is
drukbezocht, maar er is niets geks
voorgevallen”, aldus de woordvoerder van de politie.

Auto’s
bekrast
De politie Horst laat weten dat
zaterdagmorgen 28 april tussen
09.00 en 10.00 uur vier auto’s op
de parkeerplaats van voetbalvereniging Sparta ’18 in Sevenum
bekrast zijn. De politie vraagt
getuigen zich te melden via
0900 88 44.
Een voetbalelftal verzamelde zich in de kantine van de
Sevenumse voetbalclub, omdat zij
om tien uur wilden vertrekken naar
hun uitwedstrijd. Toen ze compleet
waren en terugliepen naar de
parkeerplaats, zagen zij dat de vier
auto’s rondom bekrast waren. Op
dat moment waren dit de enige
auto’s op de parkeerplaats. Het
tijdstip is opvallend voor vandalisme, vindt ook de politie. Getuigen
worden verzocht zich te melden.
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Meer vragen dan antwoorden

Eikenboom met een
verhaal in Broekhuizen
Aan de Marsstraat in Broekhuizen staat een imposante eikenboom. Het verhaal wil dat er in een spleet van de
boom een Mariabeeldje staat, waarschijnlijk vele tientallen jaren geleden geplaatst door een onbekende vrouw. Zij
zou bij de boom ook vaak bloemen gelegd hebben, maar niemand weet waarom. Met het verstrijken der jaren zou
de holte van de eik dichtgegroeid zijn waardoor het Mariabeeldje zich nu in de eik bevindt. HALLO ging op onderzoek uit naar dit mysterieuze verhaal.

De lekkerste wafels
bakken wij ook
op de Floriade
Bezoek de smaak van Limburg
winkel op de Floriade

HORST • GRUBBENVORST

De enige persoon die van de
bloemenlegster weet, is de 77-jarige
Mariëtte Bruning. Zij woont in Nijmegen
en is de moeder van Gregor Smeets
uit Broekhuizen. Maar Smeets, in
Broekhuizen noemen ze hem ‘Goof’,
zegt het verhaal niet te kennen.
Vooralsnog kan niemand in Broekhuizen
bevestigen of er een Mariabeeldje in de
boom staat.

Spoorzoeken
Het spoor leidt naar Straelen in
Duitsland waar Claudia Ulenberg woont.
Zij is de ex-partner van Goof Smeets
en woonde van 1998 tot 2006 in
Broekhuizen. “Goofs moeder, Mariëtte
Bruning, is in 1963 in Broekhuizen
komen wonen en wees mij vele jaren
later op het feit dat het een bijzondere
boom zou zijn. Ik denk dat die onbekende vrouw een persoonlijke reden
had om bloemen bij die eik te leggen.
Dan zullen ook niet veel mensen daar
iets vanaf weten”, zegt Claudia. Ze
geeft verder aan dat Mariëtte ge-

zien haar leeftijd weleens dingen wil
vergeten. Toch is ook Claudia er van
overtuigd dat de eikenboom iets bijzonders heeft.
En daarin staat zij niet alleen: Jos
Tholen, vorige week te gast in Geplukt
in HALLO Horst aan de Maas, heeft
eveneens iets met de Mariaboom.
“Ik kende het verhaal ook en ben vaak
genoeg bij de Mariaboom geweest met
Martijn van de Voort uit Broekhuizen,
een kennis van me. Die eik heeft iets
magisch, staat alleen langs de weg als
een soort rots in de branding. Als de
Maas weer eens buiten haar oevers
treedt, staat die boom als een soort
vuurtoren wacht te houden, stormen en
onweer trotserend”, zegt Tholen.

Nooit van gehoord
Iemand die veel over Broekhuizen
weet, is Hay Reintjes, maar ook hij kan
het verhaal niet bevestigen. “Nooit van
gehoord”, zegt Hay. Woorden van gelijke strekking komen van Riet en Huub
Sax, fervente wandelaars. Riet is lid

van de Historische Kring BroekhuizenBroekhuizenvorst maar ook zij kent
het verhaal niet. Ook Dolf en Toos
Timmermans kennen Broekhuizen op
hun duimpje maar kunnen de redacteur
niet verder helpen. Toos: “Dat verhaal
ken ik niet maar ik wil wel kwijt dat
ik ook iets met die boom heb”, zegt
ze. Het verhaal is ook onbekend bij de
familie Van Oyen-Gerbecks die uitkijk
hebben op de Marsstraat en de bewuste eik. Ook een van de oudste inwoners
van Broekhuizen, Tiela Peters-Vousten,
kan het raadselachtige verhaal rondom
de eik niet bevestigen.
Toch blijft het mysterie rond de
Mariaboom wringen en dwingen in
het hoofd van de HALLO-redacteur.
Op internet staan plaatsen genoemd
in het zuiden van Nederland en België
waar Mariabeeldjes zijn geplaatst in
holtes of spleten van eikenbomen.
Zijn hoop is nu gevestigd op de lezers
van HALLO. Reacties op dit artikel
zijn welkom op 077 396 13 52 of via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

DE TWOPETJES Stunt Dendron

Op zoek naar een fiets met karakter en stijl?
Kom dan naar Rijwielspeciaalzaak Ger Kellenaersin Lottum.
De E-bike specialist in de regio.
Op donderdag 3 mei, vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei :

speciale moederdag aanbiedingen*
• Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas
en fietscomputer cadeau.

nr. 29

• Nog enkele overjarige fietsen met
aantrekkelijke kortingen. op=op, weg=pech
• Kinderzitjes met leuke korting
• Fietskleding en regenkleding
Goede gebuikte electrische fietsen van Sparta, Batavus en Gazelle.
Natuurlijk ook een ruime keus aan nieuwe electrische fietsen
Openingstijden:
do 09:00-12:00 / 13:00-18:00
vr 09:00-12:00 / 13:00-18:00 / 18:30-20:00
za 09:00-12:00 / 13:00-16:00

Ruime

parkeergel
egenheid
De Steegh 13, 5973 PZ Lottum
voor de deur
tel. 077 – 463 28 93
e-mail : info@gkbikes.com • www.gkbikes.com

04

nieuws

03
05

Vervolg voorpagina

Lintjesregen
De heer Toon Smits (69) uit
Meerlo heeft een lintje ontvangen
voor onder andere zijn inzet bij voetbal- en korfbalvereniging SV United.
Hij wordt omschreven als zorgzaam
en initiatiefrijk persoon en daar kan
hij zichzelf wel in vinden. “Ik hou
gewoon van mensen. Daarom kan
ik dit vrijwilligerswerk ook zo lang
doen.” Het leukste vindt hij het geven
van rondleidingen bij de Hertog Jan
brouwerij in Arcen. “Ik doe het nu
al ongeveer zeven jaar. Dat geeft
gewoon heel veel voldoening.”
Ook Gerold van der Vrande
(48) uit Griendtsveen kreeg een
lintje. Hij moest echter tot dinsdag
wachten. Tijdens de viering van het
25-jarig bestaan van zijn Herberg de

Morgenstond overhandigde burgemeester Van Rooij hem de decoratie. Zijn horecabedrijf is inmiddels
landelijk bekend en staat vaak hoog
genoteerd in horecaranglijsten.
Daarnaast is hij actief voor Stichting
Bokkenollen Griendtsveen en is hij
bestuurslid en initiatiefnemer van verschillende samenwerkingsverbanden
tussen ondernemers.
Naast bovenstaande
gedecoreerden hebben ook Wim
Keijsers (71) en Jan Lemmen (62)
uit Horst, Michel van de Pas (69) en
They Rutten (76) uit Melderslo en
Ger Wolfhagen (73) uit Sevenum een
lintje mogen ontvangen voor hun belangeloze inzet voor de gemeenschap.

Uitvoering klimaatbuffer in oude
Maasarm gestart
Donderdag 26 april heeft Staatsbosbeheer samen met Dienst Landelijk
Gebied en omwonenden het startschot gegeven voor de klimaatbuffer Oude
Maasarm tussen Meerlo en Ooijen. Staatsbosbeheer laat op eigen terrein
een lange geul uitgraven die straks bij hoogwater in de Maas volloopt.

Komborden Horst aan de
Maas beschadigd
De komborden in de gemeente Horst aan de Maas zijn beschadigd door stickers van de organisatie van het
Birdman-festival die er vorige week opgeplakt zijn. L!nQ Events, de organisator van het festival, heeft deze stickers
aangebracht. Het doel van de actie was het werven van co-creators die willen helpen bij het organiseren van het
dance- en artistieke festival.
“We wilden Birdman onder de
aandacht brengen door middel van
deze ludieke actie en we wilden
hiermee ook vrijwilligers werven.
We hebben voor de komborden gekozen, omdat het thema dit jaar The
Birdman Village is. Iedereen kan dan
wel de link leggen met de komborden”, vertelt Paul van Rengs, directeur
van L!nQ Events. Het aanbrengen van
de stickers had niet helemaal het
gewenste effect. “Ik had niet verwacht
dat de media er zo op zou duiken en
dat de gemeente ons zou aansporen ze
eraf te halen. De schade aan de borden
is totaal niet onze opzet geweest”, zegt
Van Rengs.

Het is niet de manier
van doen
Gemeente Horst aan de Maas laat
weten dat ze de actie “niet geweldig”
vinden. “Het is niet de manier van
doen”, vertelt een gemeentewoordvoerder. “We hebben contact opgenomen met de organisatie en gevraagd
om alle stickers te verwijderen. De
financiële consequenties zijn voor hun
rekening.” De gemeente heeft zelf
een sticker verwijderd en constateerde
schade aan de borden. Enkele letters hebben losgelaten. De rest van
de stickers wordt verwijderd door de
organisatie van L!nQ Events. Ze laten
weten de schade te vergoeden.
De tweede editie van Birdman
vindt op zaterdag 1 september plaats
op het evenemententerrein bij de
kasteelruïne in Horst.

Moederdag High Tea

Uniek kado met zelfversierde cupcake of taart

Ans Rutten, omwonende van de toekomstige klimaatbuffer,
zet de eerste schep in de grond. (Foto: Staatsbosbeheer)
Tot eind 2012 wordt in de buurt van
Broekhuizenvorst, Meerlo en Swolgen
gegraven aan een geul van 2,5 kilometer lang en 60 meter breed. Op de
oevers ontwikkelt zich nieuwe natuur
en ontstaat er een aantrekkelijk gebied
met meer ruimte voor mens en natuur.
In Noord-Limburg, op de westelijke
oever van de Maas, ligt een natuurlijke
laagte. Vroeger stond die in verbinding
met de Maas maar sinds 1996 wordt
deze Oude Maasarm met een kade tussen Broekhuizenvorst en Ooijen van de
rivier gescheiden om de bewoners van
dit gebied te vrijwaren van wateroverlast. Hierdoor werden de waterstanden
in de Maas zelf echter hoger dan daarvoor, want het water kon naar minder
plekken toe.
De klimaatbuffer heeft als doel de

verbinding tussen de Oude Maasarm
en de Maas te herstellen. In dit laag
gelegen gebied wordt een natuurlijke
geul gegraven van 60 meter breed en
1,2 meter diep. De geul houdt schoon
grond- en regenwater zo lang mogelijk
vast, zodat er ook ruimte is voor recreatie en de ontwikkeling van de natuur.
Bij hoge waterstanden gaat de geul
stromen en voert Maaswater af zodat
de kans op overstromingen vermindert.
Het gebied wordt zo ingericht dat er
ommetjes en recreatiemogelijkheden
ontstaan voor omwonenden.
In de Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum werkt Staatsbosbeheer samen
met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg,
Waterschap Peel en Maasvallei,
Gemeente Venray, gemeente Horst aan
de Maas en Dienst Landelijk Gebied.

Op zondag 13 mei wordt er bij ons in het restaurant een fantastische Moederdag
High Tea georganiseerd. Tijdens deze middag worden de moeders verwend met petit
fours, friandises, sandwiches en poﬀertjes. De kinderen worden als echte chef-koks
omgetoverd en doen mee aan een waanzinnige workshop cupcakes versieren.
Reserveer snel en bezorg mama een droomdag!

5.0P.

€14

P

Zondag 13 mei, aanvang 14.00 uur
Kinderen 4 t/m 11 jaar 50% korting

Genieten met Moederdag
Geniet bij ons op zondag 13 mei van een typisch Limburgse brunch!
U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur.
• Live cooking
• Vlees- en visgerechten gebakken op de grillplaat
• Gratis koﬃe, thee, melk, chocolademelk en jus d’orange

5.0P.

€21

P

Moeders krijgen 50% korting op deze speciale dag

Reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl
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Verkeersexamens
Horst aan de Maas
Ruim 300 leerlingen van basisscholen uit Horst aan de Maas namen de afgelopen twee weken deel aan het
landelijk verkeersexamen.

OP ALLE DAMES- EN HERENJASSEN

NU 10% KORTING

Alsof het een wielrenwedstrijd
betreft, waarbij het verkeersdiploma
de felbegeerde trofee is, raast nummer
14 zijn klasgenoot met rugnummer 13
voorbij. Even verderop komt een meisje
met rugnummer 11 aan fietsen. Ze let
keurig op de weg van rechts en kijkt
goed om zich heen. De verkeerscontroleur die langs het parcours staat, knikt
tevreden. De ruim 300 deelnemers aan
het landelijk verkeersexamen nemen
de zaken heel serieus. Nadat zij op
19 april het theoretisch gedeelte van
het examen hebben afgerond, vond op

woensdag 25 en donderdag 26 april
het praktijkexamen plaats. Verdeeld
over de twee dagen werden hun verrichtingen in het verkeer beoordeeld,
door de leerlingen per fiets een vooraf
vastgesteld parcours af te laten leggen.

Controleurs staan
verdekt opgesteld
Op strategische punten langs de
route stonden controleurs ‘verdekt’
opgesteld. De controleurs zijn allemaal
vrijwilligers, die verkeersveiligheid

hoog in het vaandel hebben staan.
Zij bepalen uiteindelijk gezamenlijk of een deelnemer is geslaagd.
Eenmaal terug bij het startpunt bij
de Norbertuskerk halen de meeste
kinderen opgelucht adem. Het examen
zit er op. Nummer 14 is onderweg
teruggefloten en heeft zich keurig in de
volgorde geschikt. Aan het nationaal
verkeersexamen in Horst namen
basisscholen uit Horst, Lottum en
Griendtsveen deel. Voor zover bekend
zijn alle deelnemers aan het nationaal
verkeersexamen geslaagd.

Verrast op de Schatberg

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Hagelkruisweg 9, 5971 EA Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Mevrouw en meneer De Ruiter uit Wormer in Noord-Holland keken vreemd op toen zijn afgelopen vrijdag op
De Schatberg in Sevenum oog in oog stonden met burgemeester Tange van ´hun´ gemeente Wormerland. Hij kwam
het echtpaar namens Hare Majesteit de Koningin verrassen met een koninklijke onderscheiding.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Afgelopen vrijdag lag De
Schatberg in Sevenum heel eventjes in Gemeente Wormerland.
Burgemeester Tange van Wormerland
kwam speciaal uit Wormer, een kleine
twee uur rijden, om het echtpaar De
Ruiter tijdens een vergadering van
een senioren kampeer vereniging te

verrassen. De heer en mevrouw De
Ruiter ontvingen beiden de onderscheiding Lid in de Orde van OranjeNassau. Burgemeester Tange heeft
vooraf toestemming gevraagd aan
burgemeester Kees van Rooij om op
diens ‘grondgebied’ een koninklijke
onderscheiding bij het echtpaar te

mogen opspelden. Onder toeziend
oog van de familie, die in het geheim
naar Sevenum was gekomen om deze
speciale gelegenheid bij te wonen,
namen de heer en mevrouw De Ruiter
zichtbaar ontroerd de decoraties,
behorend bij de onderscheiding, in
ontvangst.
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Zijn stoel is leeg. Zijn stem is stil.

Bedankt

Het gemis is enorm. Maar wij voelen ons gesteund door de vele
kaarten, bloemen en verdere hartverwarmende blijken van
medeleven na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Frans de Haart

Ik wil iedereen bedanken die mijn 90ste verjaardag
tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.
Al die bloemen, kaarten, cadeaus en bezoeken:
het was gewoon geweldig!

Bertha van de Laak-Janssen

Ook willen wij U hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid in
de kerk en de mooie muzikale opluistering van beide kerkdiensten.
Jo de Haart-Te Baerts
Anjo-Johan, Frank-Mirjam en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni
om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle
steun en medeleven tijdens al zijn ziektes en
na het overlijden van mijn lieve man en ons pap

Karel Tielen

Levens verzorgingspraktijk Tao Saan
2e Dyn. X’ing’yi’quan. Deze methode
stamt af van Qing-dynastie uit China,
bijna 3000 jaar geleden. Voor een
langer en gezonder leven.
Tevens Tai Chi. 20 lessen 5 euro per les
06 19 58 59 04.
Vacature De Greef Horst:
verkoopmedewerker m/v - 22,8
uur per week w.o. een zaterdag.
Verkoopwerkzaamheden van Wonen,
Stoffen en Feest in een enthousiast
team van ongeveer 3 medew.
Ervaring niet vereist. info@greef.nl

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten, aspergesplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. 077 398 35 52.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Bronboringen, pompen beregeningsinstallaties. Alards Grondboringen
America 06 53 37 16 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Fietsreparatie
Piet Kusters, Stuksbeemden 9 Horst
077 398 60 16 / 06 28 83 92 29.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Bart Roubroeks
&
Fenny Smits
gaan trouwen op vrijdag
11 mei 2012 om 12.00 uur
in het Landgoed Kortenbos,
Kortenbos 9a te Meerlo.
De kerkelijke inzegening vindt
plaats om 13.30 uur in de
HH. Fabianus en Sebastianus,
Kerkstraat 2 te Sevenum.

Elona
Rens, Bart, Linda
Hortensia’s (130 srt.) Buxus à € 0,50,
laurier, bomen, buddleja, viburnum,
rhodo, e.a. heesters ook op stam.
Bodembedekkers v.a. € 0.85
Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: Zaterdags van 9.30-16.30 u.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83

Ik en jij, voor altijd samen,
voor altijd wij!

Dvd’s koop je bij Ster! Wij verkopen
ex-verhuur-films 35 tot wel 75%
voordeliger dan de grote bekende
webwinkels! Bij ons keuze uit meer
dan 700 titels! Elke week nieuwe titels!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.

Onze receptie is van
19.00-20.00 uur in “de Wingerd”
Maasbreeseweg 2 te Sevenum.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.

Champignoncel te huur.
Tel. 077 398 34 53.
Heel mooi wonen in Horst.
Nu forse prijsdaling € 595.000. Willem
Alexanderstraat 16. Luxe woning met
grote tuin, zwembad, sauna, vijver.
06 21 23 88 89 berh@hotmail.nl
Gezocht per direct poetshulp in de
huishouding voor 8 uur per week.
Uren zijn vrij in te vullen. Familie
Houterman Meterik 06 50 24 46 15.
Te koop iedere dag verse asperges!!
Fam. Wagemans Hombergerweg 21
Lottum Tel: 077 463 20 70.
Op zoek naar een uniek moederdag
cadeau? Verras haar met een sieraad
van Steyl. Ook voor cadeaubonnen.
www.steyl-sieraden.nl
077 398 25 28/06 25 57 63 85.
Gevonden zwarte omafiets bij de
oude peeldijk T. 077 398 20 55
M
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Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Roy Bexkens &
Marieke Derikx
trouwen!
We geven elkaar het Ja-woord
om 12.00 uur in het Theehuisje
te Venray.
De kerkelijke inzegening vindt
om 13.30 uur plaats in de
H. St. Oda Kerk te Ysselsteyn.
U bent van harte welkom op de
receptie van 18.30 tot 20.00 uur
in de feesttent aan de
Kempkensberg 36 te Ysselsteyn.
Henseniusstraat 53
5801 AW Venray
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Per 15 mei beschikbaar 4 pers.
geheel gemeubileerde en ingerichte
woonruimte, kamer, keuken, douche,
wc en 2 slaapkamers.
Info: 0478 69 24 56.

Gerrie
Grafmonumenten

Op 11 mei 2012 gaan wij

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! bij Verhaeg asperges
Kranestr. 38 Horst.
Ma t/m vr: 10–12 en 13–17u. za: 9–17u.
Eventueel ook op afspraak,
tel 077 398 65 90.
Twitter.com/verhaegasperges
Wilt u met goed verzorgde voeten
de zomer in? Ik kom bij u thuis
de voeten verzorgen.
Pedicure Angeli 077 398 83 42.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 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

Lyna

Achter de Pastorie 11
5962 BB Melderslo
077 - 398 88 91

Geboren

Niels
26 april 2012
Zoon en broertje van
Roel, Wendy en Mirthe
Janssen-van Rens
Pastoor Notermansstraat 8
5964 AG Meterik

Geboren

Lars
26 april 2012
Zoon van
Erwin Snellen en
Linda Schatorie
Frans Woltersstraat 26
5961 DV Horst

Welkom lieve kleine meid

Fee

29 april 2012
Dochter van
Jeroen en Mieke
Kallen-Alards
St. Odastraat 6
5962 AW Melderslo
Per direct te huur gevraagd
woonruimte met 2 à 3 slaapkamers
in Horst of omgeving.
Contact: J. Hanssen 06 46 14 05 28.
Te koop: buxus plg. bossig 20 cm.
Ruud Breukers, Lottum
tel. 077 366 13 80
mob. 06 50 63 13 61.
Luxe/groot appartement met 350m2
grond te koop in omgeving Horst
(Hegelsom), 175.000 euro.
Telnr. 06 51 36 18 65.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden

Uitvaartonderneming Duijf

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Geboren op
25 april 2012
Dochter van
Sandra Heldens &
Richard Veenema
Grote zus Merle

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Communicantjes in
Horst aan de Maas
Het is voorjaar en dus tijd voor de eerste heilige communie. De communicantjes van basisschool Meuleveld uit
Horst doen op 13 mei om 09.00 uur in de St. Lambertuskerk in Horst de communie.

nieuws 07

Natuurwondertje
Een moeder van een van de leerlingen van basisschool De Driehoek
uit Griendtsveen komt vanuit haar werk als dierenarts vaak op pluimveebedrijven. Hier zag zij een klein natuurwondertje dat ze de kinderen niet
wilde onthouden: een kuikentje met vier poten, een speling van
moeder natuur.
De kinderen keken hun ogen
uit naar het ‘gecombineerde’
beestje. Aaibaar als zo’n kuikentje is
wilden alle kinderen het beestje even
aanraken. Ook de 0 tot 4-jarigen van
kindcentrum De Paddenstoel mochten
het kuikentje bewonderen. Het kuikentje is een eendagskuiken van het
ras Ross308 uit de reguliere pluimveehouderij. Volgens pluimvee-arts
Janny Hermans, die het beestje vond,
is het kuiken waarschijnlijk onderdeel
van een dubbeldooier-ei. “Twee kuikens zijn tot ontwikkeling gekomen,

De basisschoolleerlingen van het
Meuleveld hebben stuk voor stuk een
poster voor het raam gehangen om
iedereen op de hoogte te brengen
dat ze de communie doen. Ze hopen
dat veel mensen naar hun communie,
met als thema vriendschap, komen.
De communie wordt dan gezien als
het begin van een vriendschap tussen

de leerlingen en Jezus.
Om 11.00 uur op 13 mei wordt
ook een communiemis voor de
leerlingen van basisschool Onder
de Wieken in Meterik gehouden.
Op eerste pinksterdag, zondag
27 mei, wordt om 11.00 uur de
communie voor de basisschoolleerlingen van Onder de Linde uit

maar door ruimtegebrek in het ei is
maar een kuiken volledig ontwikkeld
en het andere maar half. Of de kiem
is gaande de embryonale ontwikkeling gesplitst en er is een tweede
achterlijf tot ontwikkeling gekomen,
als een soort Siamese tweeling.” Het
kuikentje was niet in staat zelf naar
de etensbak en drinkbak te bewegen
en zich dus zelfstandig te redden.
“Daarom heb ik helaas moeten
besluiten het aan het einde van die
dinsdag 24 april in te laten slapen”,
aldus Hermans.

Hegelsom gehouden. Op maandag 28 mei om 10.30 uur doen de
kinderen van de Horster basisscholen
de Weisterbeek, de Doolgaard en de
Peelhorst, de communie.
Op 3 juni is het de beurt aan
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Zij vieren hun communiefeest om
09.00 uur.

Einde aan stankoverlast
Lottum
Deze maand wordt begonnen met de bouw van de biobed-installatie bij de firma Knoops aan de Zandterweg
in Lottum. De totale bouw van het biobed zal ongeveer zes weken in beslag nemen, zodat de installatie naar
verwachting eind juni operationeel zal zijn.
Verantwoordelijk wethouder Birgit
op de Laak is blij met de oplossing
voor de geuroverlast die volgens haar
door een goede samenwerking tussen
de omwonenden, de ondernemer, de
familie Hartmann en de gemeente
gerealiseerd kon worden.
Omwonenden van het bedrijf
in Lottum klaagden al geruime tijd
over stankoverlast, die volgens hen
veroorzaakt werd door het varkens-

bedrijf. Om deze overlast tegen te
gaan heeft het bedrijf in mei 2011 bij
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu een proefstalstatus aangevraagd
voor een Hartmann biobed-installatie.
Deze proefstalstatus werd in juli 2011
toegekend. Nu de vereiste vergunningen zijn verleend kan met de bouw
worden begonnen. Voor het project
is een subsidie vastgesteld. Provincie
Limburg betaalt een groot deel van

deze subsidie. Tijdens het bouwproces
kan er gedurende een korte periode
sprake zijn van extra geuroverlast.
Dit zal zijn op het moment dat de
luchtwassers zijn afgebroken maar
het biobed nog niet is aangesloten.
Het bedrijf heeft aangegeven hiermee
in zijn bedrijfsvoering rekening te zullen houden. Zij zullen op dat moment
de zware varkens zoveel mogelijk van
het bedrijf afgevoerd hebben.

Mikado Horst wordt
Dienstencentrum
Op maandag 7 mei verhuizen gebruikers naar het gerenoveerde gebouw
van Mikado in Horst. Een deel van het gebouw werd al gebruikt voor
dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Naast de dagbesteding vestigen
ook de GGD Limburg-Noord, Kleur
Horst, de directie van Dichterbij Regio
Horst-Venray en een onderdeel van
Dichterbij Behandelcentrum Zuid zich
in Horst.

De GGD verhuist later naar het
pand. PHP, een adviesorgaan van het
College van B&W gaat ook af en toe
gebruik maken van dit gebouw. Op 15
september wordt het dienstencentrum
officieel geopend.

Powerman Horst bedankt iedereen
die bijgedragen heeft aan een
fantastisch sportweekend
Het programma werd mede mogelijk gemaakt door
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Alleen geur en zachtheid zijn niet te evenaren
Als het na een lange droge periode eindelijk weer begint te regenen, dan zal het gras flink groeien en er
groener uitzien. Na het maaien heeft het haar typische geur. Dat zijn de wetten van de natuur en daar kunnen we
niets aan veranderen. Of toch wel? “Ik kan het niet vaker laten regenen en kan het ook niet anders laten ruiken,
maar ik kan er wel voor zorgen dat het gras er altijd groen uitziet”, zegt Carlos Hermans van Hermans Tuin- en
bestratingspecialisatie uit Horst.

“Een mat kost al gauw 35 euro per
vierkante meter. Daar schrikken mensen van. Maar dat weegt absoluut niet
op tegen de kosten van het onderhoud
van natuurgras. Dat moet je namelijk
blijven onderhouden en daar heb je
naast mankracht ook materiaal voor
nodig. Je zult het natuurgras bijvoorbeeld moeten maaien, bemesten en
verticuteren. Als je die kosten berekent
over tien jaar, dan is kunstgras de helft
goedkoper”, aldus Carlos.

Het gras is altijd groen
Carlos Hermans is een hovenier
en zal kunstgras heus niet overal gaan
promoten, maar ziet wel een trend in
Horst aan de Maas. “Drie jaar geleden
ben ik ermee begonnen en vorig jaar
verkocht ik al twee keer zoveel kunstgras als in het begin. Het is belangrijk
om alleen gecertificeerd kunstgras
te kopen”, zegt Carlos. ”Vanuit China
komen de mooiste matten de markt op.
Het kunstgras van deze prijsstunters is
misschien goedkoper, maar zit vaak vol
lood en cadmium. Als de zon er op gaat
schijnen dan zul je ruiken dat je met
zware metalen te maken hebt”, aldus
Carlos.

Carlos Hermans specialiseerde zich
een aantal jaren geleden in het aanleggen van kunstgras. “Een complete
grasmat vervangen of een stuk naast
een zwembad, trampoline of schom-

mel. Kunstgras in de particuliere tuin
leeft, ook in Horst aan de Maas”, aldus
Carlos. ”Laatst hebben we een stuk van
100 vierkante meter aangelegd, omdat
de eigenaar niet meer in staat was om

het intensieve onderhoud van natuurlijk
gras zelf te doen”, zegt Carlos.
Het grootste struikelblok waarom
potentiële gebruikers niet meteen
overstag gaan, is het kostenplaatje.

De Teletubbieheuveltjes
“Potentiële gebruikers schrikken
van het woordje kunst. Het zegt dat
het gras niet echt is, dat het nep is.

Vaak hoor ik achteraf dat ze blij zijn dat
ze het aangelegd hebben. Daarna pas
ervaren ze het gemak van kunstgras”,
aldus Carlos. Het aanleggen kunnen
particulieren volgens Carlos ook zelf,
maar het is wel handig om er wat kaas
van te hebben gegeten.
“Eerst ga je de oude grasmatten
verwijderen en 10 centimeter teelaarde afgraven. Vervolgens breng je
10 centimeter drainerend zand aan
en tril je dit aan, om daarna eerst een
drukverdelend doek en vervolgens de
kunstgrasmat te leggen, waarna de
naden onderling worden verlijmd. Bij
het aanleggen van kunstgras is alles
mogelijk, zelfs de bekende Teletubbieheuveltjes, van de gelijknamige
peuterserie.”

Het verschil moet je
ervaren
“De beleving van kunstgras is
anders dan natuurlijk gras. Het ruikt
niet hetzelfde en ook de zachtheid is
niet te evenaren. Je zult altijd zien dat
het kunstgras is en het oogt vaak té
netjes.” Maar dat weegt volgens Carlos
niet op tegen het beperkte onderhoud
en de duurzaamheid van kunstgras.
“In de toekomst zullen de matten
nog zachter zijn en als ze hier en daar
een kleiner of groter sprietje aan het
gras kunnen toevoegen. Dan zie je
straks helemaal geen verschil meer”,
aldus Carlos.

Wij hebben een uitgebreid assortiment
planten en potten op ons nieuwe buitenterrein
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op het plantenassortiment

Geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei 2012 bij BoerenBond Sevenum,
Horsterweg 68

SEVENUM

Horsterweg 68
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VOORJAAR
Op zoek naar
natúúrlijk kunstgras ?

Wanneer moet je wat doen in je tuin?

De tuinkalender

Nooit meer...

besproeien, maaien, kanten snijden,
bemesten, verticuteren
en onkruid wieden.

en... voortaan altijd:
een fris groene mat!

Horst aan de Maas
T. 06-107 92 992
info@tuin-bestrating.nl

Mei – De zomer komt eraan. Tijd
om inspiratie op te doen via tuinbeurzen en magazines. Let op: er kan
zeker in het begin van de maand nog
nachtvorst voorkomen, dus hou daar
rekening mee.
Juni – Er moet hard worden
gewerkt in de tuin, want het gras
groeit hard en hagen kunnen worden
geschoren. De moestuin zorgt op zijn
beurt voor veel groenten voor in de pan
of in de vriezer.
Juli – Geef deze maand niet iedere
dag een beetje water, maar zorg een
keer in de week voor veel water. Het
is ook tijd om het gazon nog wat extra
te bemesten. Hortensia’s en coniferen
kunnen worden gestekt.
Augustus – Dit is de oogstmaand,
dus tijd om vruchten te plukken. Als je
op vakantie gaat, zorg er dan voor dat
het onkruid gewied is, uitgebloeide

bloemen zijn verwijderd, het gras
gemaaid is en planten voldoende water
hebben.
September – Tijd om nieuwe
planten in de grond te zetten, het
gazon te zaaien of graszoden te leggen.
Vorstgevoelige planten kun je het beste
naar binnen halen.
Oktober – Haal gevallen bladeren
weg van het gazon of de vijver, maar
laat in de rest van de tuin wat bladeren
liggen, dat houdt de groei van onkruid
tegen. Daarnaast vormt het bladerdek
een beschutting voor allerlei dieren.
November – Plant bomen, struiken
en klimplanten met kale wortels, stop
tulpenbollen in de grond. Planten die
gevoelig zijn voor vorst kun je beschermen met een laagje bladeren, stro of
dennentakjes.
December – Hark de laatste overtollige herfstbladeren op en zorg dat

vogels de winter doorkomen door vetbollen en pindaslingers op te hangen of
af en toe oud brood te strooien.
Januari – De voorbereiding op het
nieuwe bloeiseizoen begint. Als het niet
vriest kun je de moestuin omspitten.
Februari – Het eerste onkruid kan
al weggehaald worden. Daarnaast
kan met het grove snoeiwerk worden
begonnen. Ook kan het gazon worden
gekalkt.
Maart – Omdat de vrieskou
langzaam verdwijnt, is het tijd om te
gaan planten en zaaien. Ook kan de
tuin zomerklaar worden gemaakt en
worden bemest.
April – Het tuinmeubilair kan
worden schoongemaakt, want het
wordt beter weer om buiten te zitten.
Daarnaast moet het gras regelmatig
worden gemaaid en moet het onkruid
worden gewied.

en bestrating

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

voor tuin

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Uw ideale partner

www.tuin-bestrating.nl

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

Creatief met afval

Krans op de pan
Nieuwe keuken, nieuwe pannenset. Maar wat gebeurt er met de oude pannen? Die kunnen op de
vensterbank of op de huiskamertafel nog een prima tweede leven krijgen. Hetzelfde geldt overigens
voor oude gebaksvorkjes of een gebroken schoteltje, want gecombineerd vormen ze een speelse
decoratie voor in huis. Op de rand van de pan ligt een krans die is overgebleven van een kerststuk of
die je bij het tuincentrum of de hobbywinkel kunt kopen, vaak kant en klaar voorzien van mos. Leg de
deksel omgekeerd in de pan en zorg ervoor dat de krans mooi in de pan past en niet te los bovenop de
rand van de pan komt te liggen. Op de krans kunnen allerlei voorwerpen worden gelijmd, zoals kleine
stukjes bestek, gebroken aardewerk, schelpjes, noem maar op. Je kunt je creativiteit helemaal de vrije
loop laten gaan.
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Rosalotjes in het nieuw gestoken

Lottum loopt uit voor Rozenkoningin
Onder grote publieke belangstelling werd op zondag 29 april op kasteel de Borggraaf de Rozenkoningin 2012
gepresenteerd. De 22-jarige Joya Hanegraaf zal samen met haar hofdame José van de Ven (22) het Rozenfestival, de
rozen en Lottum als hét rozendorp van Nederland promoten. Met de presentatie van de Rozenkoningin vierde
Lottum één dag eerder dan de rest van Nederland Koninginnedag.

‘roëzeplak’. Maar die tijd laten de twee
rozenambassadrices nu achter zich.
José: “De samenwerking in het dorp
tijdens de weken voor het festival is
onvoorstelbaar. Dat geeft een wijgevoel. Dat Joya en ik nu prominent het
Rozenfestival en Lottum mogen promoten beschouwen wij als een eer.”

Vrijwilligers
Na de presentatie van de Rozenkoningin op de binnenplaats van
kasteel de Borggraaf vertrok het
gezelschap onder begeleiding van
de Koninklijke Harmonie naar de
vernieuwde Markt. Daar werd het
aftelbord naar het Rozenfestival
onthuld. Dit was ook het startsein
voor de openstelling van De Rozenhof,
geheel gerund door vrijwilligers.

Grote waardering

Voor zowel Joya Hanegraaf als José
van de Ven is met de presentatie een
einde gekomen aan maanden van
stilzwijgen. “Het was voor ons best wel
lastig om dit stil te houden voor de

buitenwacht. Maar sommige mensen in
Lottum hadden zo hun vermoeden. Hoe
groter de groep werd die er vanaf wist,
des moeilijker werd het om alles stil te
houden”, zegt de Rozenkoningin.

Joya en José kennen elkaar van
jongs af aan, zij zijn vriendinnen. Net
zoals veel Lottumse jongeren hebben ook zij tijdens de zomervakanties
menig zakcentje bijverdiend op de

Namens de gemeente Horst aan
de Maas was wethouder Birgit op de
Laak aanwezig. Vanuit de provincie
Limburg gaf Gedeputeerde Patrick van
der Broeck acte de présence. Tijdens
de onthulling van het aftelbord op de
Markt spraken beide politici hun waardering uit voor Stichting Rozendorp.
Wethouder op de Laak: “Jullie hadden
als eerste een samenwerkingsverband
met de Floriade. Daarmee hebben jullie
een prima platform geschapen om de

roos te promoten.” Tevens wees de
wethouder alle bezoekers op het feit,
dat de Rozenkoningin het rozendorp
Lottum en het Rozenfestival in de
Randstad promoot, omdat ze sinds kort
in Zoetermeer woont.

Passend thema
Voor Gedeputeerde Patrick van der
Broeck was vooral het festivalthema
Rozen verbinden Culturen een schot
in de roos. “Het thema past niet alleen bij de Floriade maar zou ook in
Maastricht en Den Haag van toepassing kunnen zijn”, zegt hij, doelend
op de ontwikkelingen binnen diverse
politieke fracties. Verder prees hij alle
Lottumse werkgroepen binnen Stichting
Rozendorp voor hun vrijwillige inzet
binnen de gemeenschap. Elke werkgroep kreeg van de Gedeputeerde een
fles wijn van Limburgse bodem. “Om
bij een volgend werkgroepoverleg te
nuttigen”, aldus Van der Broeck.
Jan Huijs, voorzitter van Stichting
Rozendorp Lottum, toonde zich na
afloop een tevreden man. “Wat wil
je? Morgen mogen we nog een keer
Koninginnedag vieren”, lacht hij. Dat
gold echter niet voor de in het nieuw
gestoken Rosalotjes, de Rozenkoningin
en haar hofdame. Zij waren 30 april te
gast op de Floriade ter gelegenheid van
de aftrap van de Floriade Kids Week.

Specialist in tuinplanten
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen
gratis tuinontwerp • ad
vies • graszoden
Groot assortiment
Groot
groente- en kruidenplanten,
assortiment
Lavendel Hidcote
komkommer- tomatenGeraniums
en eenjarige
en paprikaplanten
zomerbloeiers
Grote keuze
vanaf
Goed afgehard en
kuipplanten
flink vertakt met
Speciaalrassen
van grote tot
(ziektevrijer,
lange oogsttijd, smaakvoller,
voorraadvoeding
kleine pot
geldt voor het hele assortiment)

€ 0.79

€ 0.10

Groot assortiment
Italiaanse planten

super
voordelig

2.50 meter hoog

Karren actie!!!
6 vaste planten
grote pot

Winterharde
palmen

€ 10.00

€ 139.00
alle maten
scherp
geprijsd

Klimop
aan stok

Tuinplanten
tot wel

100 cm lang
3 ranken

€ 1.49

50%
goedkoper
dan ergens
anders

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.0
0 uur

St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

E: bleustone@live.nl
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VOORJAAR
Grootmoeders
tuintips
Oma’s tuin vroeger was weelderig, vol kleurige bloemen en struiken
met de lekkerste bessen en aardbeien. En waarom? Omdat grootmoeders
de geheimen van de tuin kennen. HALLO zet een aantal van deze tuintips
op een rij.

Hortensia’s (130 srt.)
Buxus à E 0,50, laurier,
bomen, buddleja,
viburnum, rhodo, e.a.
heesters ook op stam.
Bodembedekkers
v.a. E 0.85
Voor 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

Last van konijnen? Er zijn bepaalde plantensoorten waar konijnen niet
van houden. Zij blijven eerder weg
uit een tuin die vol geplant staat met
azalea’s, rozemarijn, blauwklokjes en
asters. Last van mussen? Mussen zijn
vooral vervelend als men net gezaaid
heeft. Sla een paar paaltjes rondom
het zaaiveld in de grond en span hier
zware draden overheen. De mussen
worden hierdoor afgeschrikt. Een
andere tip tegen gevogelte die de
nog niet rijpe vruchten uit fruitbomen
plukken is om van aluminiumfolie
reepjes te maken en deze op te
hangen in de boom. Door de wind en
zon zullen deze reflecteren en ratelen
en als vogelverschrikker werken.
Last van aanslag van algen op
tegels of tegen de muur? Giet hier
water waarin aardappels gekookt zijn
overheen. Water met schoonmaakazijn is niet zo goed voor het milieu,
maar doet wonderen tegen onkruid
en algen tussen stoeptegels.

Creatief met afval

Voer voor de vogels
Deze creatie geeft dubbel plezier. Het voederhuisje is in de winter voor de in Nederland achtergebleven vogels een welkome plek om aan voedsel te komen en voor de mensen zorgt het voor
levendigheid in de doorgaans stille winterse tuin. Het huisje is gemaakt van oude vlonderplanken,
enkele pvc-buisjes en wat zink voor op het dak om het op een echt huisje te laten lijken. Nadat de
planken op maat zijn gemaakt om er een voedersilo van te maken, zijn er gaten in geboord voor de
pvc-buisjes. In die pijpjes zijn aan de onderkant openingen gemaakt. Het dak van het voederhuisje is
afneembaar, zodat er van de bovenkant zaden en mais in de silo kunnen worden gegooid. Als het
huisje goed gevuld is, kunnen de vogels via de gaten in de buisjes bij het voer in de silo. Zorg ervoor
dat de buisjes op verschillende hoogtes in de voedersilo zitten, zodat de vogels altijd bij het voer
kunnen, ook al hebben ze het grootste gedeelte al opgegeten.

Koningin onder de bloemen!
Sundaville hangpot

p.st.
16,50

Vol knop en bloem, mooi!

Franse Geranium alle kleuren

Eigen superkwaliteit, in 12 cm pot! p.st. 2,99

Surfinia hangpetunia

12 cm pot, alle kleuren, uit eigen kweek

p.st.
1,99

Spaanse Margiet Osteospermum

i.s.m. Bodypaintteam Verstappen

Last van slakken in de tuin? De
diertjes houden niet van eieren. Prak
een eierschaal en strooi deze door
de tuin heen. De slakken zullen dan
wegblijven. Een andere optie is een
schaaltje met bier in de tuin zetten
om slakken te verdrijven. Nadeel
is dan weer wel dat dit mieren en
wespen aantrekt, vooral als men
kiest voor een zoetere biersoort.
Tegen mieren helpt het dan weer
om stuivers bij mierenhopen of voor
de drempel van de deur te leggen.
Mieren houden niet van koper en zullen dus wegblijven.
Last van katten? Katten hebben
een hekel aan cafeïne. Gooi de filter
met koffiedrab na het zetten van een
lekker bakkie niet bij het keukenafval
maar strooi het in de tuin. De tuin zal
er mooier van gaan bloeien en katten
blijven weg. Last van mollen? Zoek
een van de molshopen op en steek er
een stuk brede tuinslang in van ongeveer 50 centimeter. De helft moet
buiten de grond steken, zodat wind
opgevangen wordt. Het huilen van
de wind is voor de mol lastig. Zijn navigatie is namelijk gebaseerd op zijn
gehoor. Een andere veelgehoorde tip
hiervoor is het plaatsen van bierflesjes in de gaten. Met de tuit omhoog
geeft dit hetzelfde effect.
Last van bladluizen? Bladluizen
houden niet van zeepwater. Een
andere truc is om de planten die met
bladluizen aangetast zijn in te spuiten
met water waar sigarettenpeuken in
gekookt zijn. Ongedierte houdt ook
niet van Afrikaantjes en knoflook.
Daarnaast is het slim om verschillende soorten planten om en om in
rijen te poten. De parasieten van de
ene plant houden juist niet van een
andere plant. Dit werkt vooral goed
bij prei, wortels en uien.

12 cm pot, alle kleuren

p.st. 1,99

Vormgeknipte coniferen
Pon-pon, spiraal, bol op stam, etc.
Alle soorten en maten

12,50
1,99
1,49
1,49
-20%

Avondverkoop t/m 4 mei
ma-vrij tot 19.30 uur

Aanbiedingen geldig t/m 7 mei 2012
zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Altijd

Zondagds!
geopen
7 uur

van 9 tot 1

Openingstijden
ma. tot vr. 9.00-18.00 uur
za. 8.00-17.00 uur
zo. 9.00-17.00 uur
Vorstweg 60, 5941 NV Velden
tel. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl
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VOORJAAR
Creatief met afval

Sloop die trui
Aan een kledingstuk hangen soms bijzondere herinneringen. Het doet je terugdenken aan een
bepaalde gebeurtenis of periode in je leven. Ook al past dat shirt of die trui al lang niet meer, weggooien is ook geen optie. Er is echter een manier om het oude kledingstuk weer een nieuw leven te
geven: maak er een kussensloop van. Het enige wat je nodig hebt is een kussentje, een schaar en naald
en draad. Knip de trui dwars door zodat de hoogte van het losgeknipte stuk even lang is als de breedte
van de trui en er zo een vierkant stuk overblijft. Kies een gekleurde draad die bij de trui past en naai
de onderkant van de trui dicht. Stop vervolgens het kussen in de sloop en gebruik de naald en draad
om de kussensloop helemaal dicht te maken. Voilà, je hebt een mooi kussen voor op de bank en die
oude trui is niet meer overgeleverd aan de motten in de kast.

is uw tuin al
klaar voor het

Voorjaar?

verwen je moeder met een

moederdag

cadeau!!

Zon

dag
1
3
m
moe
der eI
da
g!

Wat is er mooier dan je moeder verrassen
voor moederdag met een mooie fietstas of
een nieuwe fiets!

Creatief met afval

Nieuw levenslicht
Waar laat je een kapotte gloeilamp, bij het restafval of in de
chemobak? Geen van beiden, want met een versleten peertje
kun je nog mooie dingen maken.

Je vindt leuke aanbiedingen voor hippe
fietstassen en we bieden dit jaar een leuke
collectie aan van moderne fietsen.
Vanaf dit najaar openen wij een tweewieler
winkel in de Kloosterstaat in Horst. Vanaf
dan bent u ook daar van harte welkom!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Dit kunststukje is gemaakt van een kapotte gloeilamp, een
leeg koffiemelkflesje en wat garen. Het gekleurde garen is om de
voet van de lamp gewikkeld zodat deze in de hals van het flesje
klemt. Het flesje en de gloeilamp zijn vervolgens beschilderd met
mooie kleuren. Om het geheel helemaal af te maken, is het glazen
kunstwerkje nog versierd met onder andere kraaltjes. Hier is
gebruik gemaakt van een langwerpige lamp, maar het is ook leuk
om te variëren met verschillende vormen. Let er wel op dat in de
meeste flesjes alleen kleinere lampvoeten passen.
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Natuurlijke remedie tegen allergie

Hooikoorts en
honing

Weinig doen en toch groen
Werken in de tuin, voor sommige mensen de ultieme besteding van de vrije tijd, terwijl anderen maanden
opkijken tegen het werk dat nodig moet worden gedaan. Om het leven voor die laatste groep iets te verlichten, gaat
HALLO Horst aan de Maas op zoek naar manieren om met een beetje werk toch te kunnen genieten van een tuin.

Mensen met hooikoorts kennen het als geen ander: het onophoudelijk niezen en de rode brandende ogen die de symptomen van de allergie
zijn. De lente is naast de start van het mooie weer en nieuw leven voor
veel mensen ook de start van het hooikoortsseizoen. Ans Hoeijmakers uit
Melderslo, bestuurslid van de imkervereniging Horst en gepassioneerd
imker, heeft een oplossing voor hooikoorts.
Ans en Henk uit Melderslo maken
crèmehoning die volgens eigen
zeggen ervoor zorgt dat hooikoorts
uitblijft of de symptomen ernstig
verzwakt. Doordat zij de honing van
hun bijen bij het oogsten roeren, worden de suikerkristallen in de honing
homogeen en ontstaat de crèmehoning. Maar waarom kan deze crème
wat vele pilletjes en neussprays tegen
hooikoorts niet voor elkaar krijgen?

Uit eigen omgeving
“Bijen halen nectar uit bloemen
en vervoeren dit in hun honingmaag
naar de kast. Tijdens de vlucht komen
er enzymen uit hun maag in de honing”, legt Ans uit. “Eet bij hooikoorts
het liefst honing uit je eigen omgeving, een lepeltje per dag”, adviseert
ze. Die ‘omgeving’ mag best ruim
genomen worden: het gaat erom dat
er dezelfde gewassen staan in het
gebied waar de bijen staan en waar
degene die hooikoorts heeft, woont.
“In honing zit stuifmeel van de
planten en bloemen in de omgeving.”
Omdat het lichaam door het regel-

matig eten van honing went aan de
stuifmelen van de omgeving, is de
kans op hooikoorts een stuk kleiner,
of uit de allergie zich minder heftig.
Supermarkthoning heeft dus minder
zin, geeft Ans aan, omdat deze
meestal uit gebieden komt met hele
andere begroeiing. “Vooral die van
buiten de EU.”
“Je kunt al in de winter beginnen,
zodat je lijf eraan gewend is tegen de
tijd dat er veel stuifmeel in de lucht
zit. Je zou in principe weer kunnen
stoppen als het seizoen over is, maar
wij adviseren natuurlijk om het hele
jaar door crèmehoning te eten”, lacht
Ans. “En het liefst eet je de crèmehoning puur. De enzymen die de bijen
erin stoppen, verdwijnen bijvoorbeeld
bij 40 graden. In je thee doen is dus
zonde.” Naast de crèmehoning is er
ook neuszalf op basis van honing.
“Deze kalmeert het slijmvlies in je
neus, mocht je er toch last van krijgen”, vertelt Ans.
Bewaar je honing het liefst niet
in de koelkast, maar wel op een donkere plek en houd de pot dicht.

Om de echte anti-tuiniers maar
direct uit de droom te helpen: als je
een beetje groen wilt in je tuin, ontkom
je er niet aan om er af en toe wat tijd
in te steken. “Een onderhoudsvrije
tuin bestaat niet, een onderhoudsvriendelijke wel”, legt hovenier Joep
Hikspoors uit Griendtsveen uit. Volgens
hem kiezen jongeren er vaak voor om
hun tuin te verharden, door bijvoorbeeld
tegels of split, gebroken steentjes, te
leggen. Jammer, vindt Hikspoors.
“In mijn ogen moet een tuin vooral
groen zijn. Veel mensen durven echter
geen boompje in hun tuin te planten,
bang dat bladeren en vruchten in de
tuin vallen en dat het vies wordt. Op
die manier haal je juist de natuur in je
tuin. Een tuin moet leven, bovendien

voorkomen de bladeren in de winter de
groei van onkruid, en vogels pikken daar
insecten en zaden uit.”
Volgens de Griendtsveense hovenier
is het aan te raden om goede bodembedekkers te kiezen, zoals bepaalde klimopsoorten. De eerste twee jaar zul je
nog regelmatig onkruid moeten wieden,
maar als ze eenmaal zijn dichtgegroeid,
groeit er geen onkruid meer en kun je
er volop van genieten.

Kies solide planten
Een andere tip: kies solide planten
die bestand zijn tegen wind, vocht,
zon en droogte. Hikspoors: “Er zijn
bijvoorbeeld hele sterke siergrassoorten.
Veel planten hebben het moeilijk in de
volle zon, veel grassen kunnen de zon

echter makkelijk verdragen. Ook kunnen
sommige heesters of hortensiasoorten
zowel in de zon als in de schaduw
staan.”
Het belangrijkste voor Joep
Hikspoors is dat mensen plezier beleven
aan hun tuin. Een mooie tuin nodigt uit
om erin te werken, is zijn credo. En wat
als je een kindvriendelijke en tevens
een mooie tuin wilt?
“Dat is een lastige combinatie. Je
kunt in het ontwerp nog kiezen voor
een leuk lijnenspel. Daarnaast kun je het
beste een gazon aanleggen waarop de
kinderen kunnen spelen. Het onderhoud
is veel werk, maar in tegenstelling
tot ander werk in de tuin vinden veel
mensen het geen probleem om regelmatig het gras te maaien.”
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tuincentrum

De Panneschop
Grubbenvorsterweg 46, 5973 NB Lottum • tel: 077-3661908
www.seurenroses.nl • panneschop@planet.nl

H ET M E E ST CO M PLETE TU I N H U I SJ E S C E NTRU M

Tuinhuisjes
Prieeltjes
Schuurtjes
Garages
Carports

Schansweg 13 • Neerkant • T (077) 466 14 43 • www.tuinhuisjescentrum.nl
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Grote variëteit aan landschappen

Wandelen in
Horst aan de Maas
Het voorjaar is een uitgelezen periode om het jonge leven en het frisse groen in de natuur te ontdekken. Wie
hiervan wil genieten en de benen uit de broekspijpen durft te steken kan in Horst aan de Maas naar hartenlust wandelen. De regio kent een grote variëteit aan landschappen, van heide tot bos en van rivieroever tot weidelandschap.
HALLO doet verslag van vijf interessante wandelingen.

VOORJAAR

PERKPLANTEN
•

Klimplanten

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

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

AKTIE: hangpot mix E 3,95
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
De Mariapeel grenst aan het
pittoreske Griendtsveen. Het hoogveengebied wordt gekenmerkt door
grote open wandelgebieden, waar met
name heide en berkenbomen groeien.
In vroeger tijden was de Peel een
uitgestrekt en vrijwel onbegaanbaar
gebied. Eind 19e en begin 20e eeuw
werd in het gebied veel turf gestoken.
Na de ontginning is besloten het
gebied terug te geven aan de natuur en
inmiddels is het een erkend ‘wetland’.

Mariapeel
Tijdens het wandelen over de
overwegend vlakke, zanderige paden
valt vooral het ruige karakter van het
landschap op. In het voorjaar geldt de
Peel als broedgebied voor ganzen en
meeuwen. Daarnaast is het heel goed
mogelijk dat een ree het pad kruist.
De toegang tot het gebied is via de
Helenaveenseweg te bereiken. De
Peel is geschikt voor de recreatieve
en de meer avontuurlijk ingestelde
wandelaar en ook leuk voor de jongere
wandelaars. Laatstgenoemden doen
er goed aan waterdicht schoeisel te
dragen.

Natuurgebied ’t Ham
Onder de rook van Horst ligt
natuurgebied ´t Ham. Een opvallend
onbekend gebied waar de avontuurlijke wandelaar aan zijn trekken komt.
Afwisselend gaat de wandeling door
een weiland met koeien, langs de
Groote Molenbeek met hier en daar
drassige oevers en vervolgens via zanden grindpaden door een bescheiden

bosgebied. In de beek zijn sporen
van een actieve bever zichtbaar en
in het bos bevindt zich een plek met
nestkastjes. Ook in ´t Ham worden
regelmatig reeën gespot. Liefhebbers
van reptielen kunnen in en om de beek
een salamander tegenkomen. Het
verdient de aanbeveling om stevige
en waterdichte wandelschoenen te
dragen. Onlangs is een aantal draad- en
hekwerken uit het gebied verwijderd
om het natuurlijk karakter van ´t Ham
sterker te benadrukken.

Schuitwater
Het Schuitwater, gelegen tussen
Broekhuizen, Melderslo en Lottum is
een wandelgebied met twee gezichten.
Aan de noordzijde is het gebied licht
glooiend en voert de wandeling langs
het Schuitwater. Deze kant wordt
het meest bezocht door wandelaars,
joggers en mountainbikers. De zuidelijke zijde biedt naast wandelmogelijkheden nog een andere vorm van
ontspanning: vissen. Verder zijn de
wandelpaden hier goed begaanbaar
en voeren ze onder andere langs een
weide met een middeleeuwse sfeer.
Een passage net voorbij de visvijver
laat vervolgens een ander beeld zien.
Een kikkerpoel zorgt in het voorjaar
voor de nodige ‘geluidsoverlast’ veroorzaakt door brullende kikkers. Als het
maïs op het veld nog niet de hoogte
ingegaan is, is een prachtige bosrand
zichtbaar. Let op: door de poortconstructie bij de kikkerpoel is het niet
aan te raden met een kinderwagen het
gebied in te gaan.

In de Schadijkse Bossen bij Meterik
komt de liefhebber van stijgen en
dalen aan zijn trekken. De zanderige
heuvels in het gebied vormen een
uitdaging voor de minder geoefende
wandelaars. Enkele jaren geleden is
een deel van de bomen in het gebied
gekapt.

Schadijkse Bossen
Het terrein is behoorlijk ruig en zanderig. Vooral voor mensen met jonge
kinderen is het een heerlijk wandel- en
speelgebied. Wie het aangrenzende
gebied De Paes bezoekt, kan kiezen
voor een avontuurlijke expeditie in het
moerasgebied. Deze is minder geschikt
voor jonge kinderen. De wandeling
bezorgt de liefhebber een haast sprookjesachtige sfeer. Het is verstandig om
de laarzen en oude kleren aan te trekken als je het `moeras` doorkruist.

Oevers van de Maas
Voor zonaanbidders en liefhebbers
van bloemen is een wandeling langs de
oevers van de Maas aan te raden. Het
open gebied, dat van Broekhuizen tot
Grubbenvorst loopt, biedt de wandelaar
de gelegenheid om te genieten van de
zon en de geur van rozen. Bovendien
is het goed toeven in de verschillende
horecagelegenheden in de dorpen
langs de Maas. Deze route is vlak en
overzichtelijk en uitermate geschikt
voor jong en oud. Tot slot nog enkele
wandeltips: draag altijd stevig en liefst
waterdicht schoeisel. Bovendien is het
geen overbodige luxe om voldoende
drinkwater mee te nemen.

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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IJ DE LIFRA!
BLOEIERS BIJ KWEKER
KNOLBEGONIA’S NU E 0,50
12 LOBELIA’S NU € 1,50, GERANIUMS € 0,80

Zomerknaller! Zaaigeraniums E 0,50
WIJ HEBBEN MEER DAN 250 SOORTEN PERK-, KUIP- EN
HANGPLANTEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

ACTIE WEEK HANGBEGONIA’S E 1,00
NU grote surﬁnia’s vanaf € 1,00 (grote pot)
KWEKERIJ DE LIFRA
Lorbaan 12a, Veulen nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
Open ma t/m vrij 9.00 t/m 20.00 uur, za t/m 18.00 uur
en iedere zondag in mei 10.00 t/m 15.00 uur
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Starters in de regio
K.E.K.
Bedrijf
K.E.K.
Eigenaar Gemma Janssen en
Edith Campman
Adres
Mgr. Aertsstraat 35
Plaats
Swolgen
Telefoon 06 13 67 53 39/
06 42 94 34 44
kektekoop@gmail.com
E-mail
Website www.kektekoop.com
Sector
Detailhandel in
meubels en
woondecoratie
Start
1 maart 2012

komen kijken. Gewoon even
rondsnuffelen kan natuurlijk
ook. Ook via de website worden
de meubels te koop aangeboden.

Doelgroep
Begin-twintigers, starters, die
voor een schappelijke prijs hun
nieuwe appartement of huis
willen inrichten, aanstaande
ouders die een antiek ledikantje
of een aparte commode willen
aanschaffen voor de baby en niet
kunnen slagen bij een winkel
Activiteiten
met nieuwe meubeltjes, mensen
K.E.K. houdt zich bezig met
die van een landelijke woonstijl
het zoeken naar en verkopen van houden.
voornamelijk oude, soms
Onderscheidend vermogen
antieke, sfeervolle meubels. De
K.E.K. heeft een uitgebreid
meubels worden vooral gevonassortiment aan unieke meubels.
den op markten in Frankrijk en
Toch kan het voorkomen dat
België, maar soms ook bij
klanten net op zoek zijn naar een
particulieren. De meubels
worden door de dames met veel diepere kast, een hogere
zorg opgeknapt en ’gepimpt’. Af commode of een smaller bed.
Klanten kunnen in zo’n geval een
en toe laten ze de meubels ook
zoekopdracht plaatsen. Wanneer
onbehandeld.
er een duidelijke beschrijving
Het assortiment van K.E.K.
bestaat voornamelijk uit kleding- wordt gegeven van het gezochte
meubelstuk, gaat K.E.K. hiermee
kasten, commodes, bedden,
aan de slag. Verder worden de
ledikanten en decoratieve
meubels aangeboden tegen
ladders. Nu richt K.E.K. zich nog
op meubels. In een later stadium eerlijke en interessante prijzen.
komen daar mogelijk woonacces- Tenslotte is K.E.K. zeer actief in
het aanvullen en vernieuwen van
soires bij. De meubels zijn te
haar collectie. Het motto van
bezichtigen in het nieuwe
K.E.K. luidt: sfeer heeft niets te
bedrijfspand in Swolgen, naast
maken met dure spullen, maar
de Boerenbond. Na telefonische
alles met spullen die bij je
afspraak of na een afspraak via
de mail kunnen geïnteresseerden passen.
Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

winkel&bedrijf
nieuws
15

Auk Vet opent in
Grubbenvorst
Grubbenvorst is een winkel rijker. Op woensdag 1 mei opende Auk Vet, een tweedehands kledingwinkel. De
winkel heeft niet alleen tweedehands kleding, maar ook nieuwe woon-, mode- en cadeau-accessoires zoals tassen,
schoenen en verlichting. Diana Collin-Schroembges (44) is de eigenaresse van de nieuwe zaak. Vóór deze uitdaging
heeft ze 25 jaar bij de bakker in Grubbenvorst gewerkt.

“Het beginnen van een tweedehands winkel in Grubbenvorst leek me
erg leuk. Ik hoorde vaker van mensen
dat ze hun kleding ergens naartoe
wilden brengen. Ik kreeg toen het idee
om deze winkel te beginnen. Ik wilde
al een tijdje iets voor mezelf beginnen
en verder zie ik wel waar het schip
strandt”, vertelt Diana Collin. Ze heeft
bij haar winkel ook een terras gemaakt
waar mensen een hapje kunnen eten
en iets kunnen drinken, maar dat opent
dit jaar nog niet. “Het terras is volgend

HALLO EK-poulewedstrijd
Het Europees kampioenschap voetbal is nog nooit zo spannend geweest. Zal het Nederlands elftal zich revancheren voor de verloren WK-finale van 2010? Van 8 juni tot en met 1 juli spelen de Oranjespelers in Polen en Oekraïne
om de winst. En de inwoners van Horst aan de Maas spelen net zo hard mee.

jaar pas open, dat wordt nu teveel. Ik
wil eerst kijken hoe de winkel loopt.”

Mensen moeten hier
erg aan wennen
Volgens Diana hebben mensen
bij tweedehands kleding al snel een
negatief beeld. “Ik denk dat mensen hier erg aan moeten wennen.
Sommigen kijken er nog steeds raar
tegenaan. Mensen moeten over de
drempel heen. Ik wilde niet alleen
tweedehands spullen verkopen, dat
was te minimaal. Vandaar dat ik er
vanalles bij heb gedaan, want toen ik
nog bij de bakker werkte, zei iemand
tegen mij dat ze graag een kraamcadeautje wilde hebben, maar hiervoor
weer extra naar Horst moest. Ik heb
daarom ook kleinere cadeautjes in mijn
winkel.”
In Grubbenvorst zijn al een aantal
kleding- en woonaccessoireswinkels,
maar voor Diana vormt dit geen groot
probleem. “Gezonde concurrentie houdt

elkaar scherp. Ik heb goed gekeken
wat iedereen hier verkoopt en heb een
andere insteek gekozen. Iedereen heeft
toch zijn eigen stijl.” Via Facebook en
door mond-tot-mondreclame wil ze
Auk Vet onder de aandacht brengen.
“Vrouwen blijven daar toch gevoelig
voor”, lacht ze.

Ik hoop dat het alleen
maar gaat groeien
De winkel is nét open, maar
toch zijn haar ogen al gericht op de
toekomst. “Ik hoop dat het alleen maar
gaat groeien. Ik vind het ook erg spannend. Als je dingen doet waar je zelf
achter staat en je kunt dat overbrengen
op de mensen, dan kan het niet meer
misgaan. Ik was toe aan een uitdaging,
dat was ook mijn drijfveer. Als iedereen
net zo enthousiast is als ik, dan komt
het helemaal goed.”
Auk Vet is op dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
geopend.

Huurders met
Wonen Limburg naar
Floriade
Huurders van Wonen Limburg die deelnemen aan de Buurt in
beeld-actie van de woningcorporatie ontvangen gratis entreekaarten
voor de Floriade. Door een foto met iets kenmerkends van hun buurt in te
zenden, worden ze uitgenodigd op de Wonen Limburg-dag op maandag
21 mei op de Floriade.

Lezers van HALLO Horst aan de Maas
kunnen op de website van HALLO hun
voorspellingen voor de wedstrijden invullen. Tot aan het begin van de eerste
wedstrijd mag iedereen gratis zijn wedstrijduitslagen invullen en meespelen
voor de prijzen. Deelnemers aan de EKpoule maken kans op twee kaarten voor
een wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast maakt men kans op een
BBQ-pakket ter waarde van 40 euro, drie
replica’s van de EK-voetballen, een tvkijkpakket vol lekkere versnaperingen,
een voetbaltafel en een bierpakket met
V-dress. Winnaars van de poulerondes
worden op donderdag 21 juni bekendgemaakt. De winnaars van de hele
EK-poule worden op donderdag 5 juli

in HALLO bekendgemaakt. Omdat men
niet bij elke wedstrijd de website bij de
hand heeft, hebben we bij deze HALLO
een speciale poster gevoegd. Daarop
staat het complete speelschema van het
EK. Hang ‘m op de deur, in de keuken,
in de kantine van de voetbalclub of in
de kroeg en houd bij of je voorspelde
uitslagen kloppen.

Wonen Limburg is aan het
veranderen en maandag 21 mei
staat symbool voor de aftrap van de
nieuwe organisatie.

Vernieuwde Wonen
Limburg
Ze willen tijdens deze dag de
huurders en belanghebbenden

kennis laten maken met het
vernieuwde Wonen Limburg.
Ontmoeten en met elkaar in
gesprek gaan, staan deze dag
centraal. Er zijn 5.000 kaarten
beschikbaar gesteld. De inzending
van de mooiste, leukste of
origineelste foto wordt naast de
gratis toegangskaarten beloond met
een straatbarbecue.
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De dorpsraad stelt zich voor

In Meerlo is meer loos
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en
zich dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de
inwoners van een dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving. HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week:
de dorpsraad van Meerlo.

“Een hondentoilet? Nou, die hebben we hier niet nodig”, lacht Henk
Ulder, voorzitter van de dorpsraad
Meerlo. “Daar halen ze zevenhonderd
drollen per jaar uit. Dat doet mijn
hond in z’n eentje.” Enkele raadsleden
gniffelen. De sfeer zit er goed in. “Nee,
even serieus. In Meerlo spelen natuurlijk de nodige zaken waar de dorpsraad
zich mee bezig houdt. Een langer
lopend project is de dorpsverfraaiing,
met in de hoofdrol het voormalige
gemeentehuis. Het is nog steeds de
bedoeling dat daar een gezondheidscentrum wordt gevestigd, met onder
meer een huisartsenpraktijk, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk. De
onderhandelingen tussen de gemeente
en de gezondheidsinstellingen verlopen
erg stroef, waarbij de gemeente een
hoge prijs hanteert. Wij hopen dat er
nu snel iets gaat gebeuren, maar het
vertrouwen onder de dorpelingen is erg
laag.” De dorpsraad in Meerlo bestaat
al vanaf 1975. In 1996 is er nieuw
leven in geblazen en werd een dorpsontwikkelingsplan gemaakt.

Nieuw logo
In 2006 presenteerde de dorspraad Meerlo een nieuw logo. “We
stonden er van meet af aan op dat
we serieus werden genomen”, vertelt
Henk. “Nu zijn we 6 jaar verder en
inmiddels hoort Meerlo bij Horst aan de
Maas. Die herindeling heeft de nodige
voeten in de aarde gehad. De voormalige burgemeester zag aansluiting
met Venray wel zitten. Uit onderzoek
onder de bevolking, uitgevoerd door
de dorpsraad, bleek echter dat vijf op
de zes Meerlonaren liever bij Horst aan
de Maas wilden horen. Dat was puur
gebaseerd op gevoel en de geografische ligging. Bovendien werd Horst als
minder ‘stads’ ervaren dan Venray.”
Het neemt niet weg dat de relatie met
de gemeente Horst aan de Maas wat
stroef verloopt. “De afstand naar de gemeente voelt groter dan het geval was
toen we nog bij Meerlo-Wanssum hoor-

den. De korte lijnen van toen en een
goede communicatie worden gemist.”
Meerlo heeft volgens de dorpsraadsleden veel te bieden.

Huurwoningen
“We hebben in het dorp nog
opvallend veel voorzieningen, hoewel
dat wel minder wordt. Dat is onder
meer een gevolg van een tekort aan
betaalbare woningen. De huizen die
te koop staan zijn voor veel mensen
onbetaalbaar. Er is een ook gebrek
aan sociale huurwoningen. Onlangs
hebben wij bij de gemeente gesproken met Woonwenz. Zij willen hier vijf
huurwoningen voor starters realiseren.
En om op het gezondheidscentrum
terug te komen, wij verwachten dat
een dergelijke voorziening ook meer
ondernemers naar het dorp trekt en tegelijkertijd worden de oudere inwoners
voor het dorp behouden. De dorpsraad
blijft zich inzetten voor de komst van
het gezondheidscentrum.” Ongewis
is de toekomst van het sportpark dat
gedeeld werd met Wanssum. “De
korfbalverenigingen en de voetbalclub
vertrekken naar Wanssum. Het is nog
steeds niet duidelijk wat er met het
sportpark gaat gebeuren.”
Volgens de leden van de dorpsraad
is Meerlo een open gemeenschap, waar
je geen ‘groepjes’ vindt. “Er is vanuit
de inwoners altijd een grote bereidheid
om mee te werken bij evenementen in
en rond het dorp. Ze staan van zestien
tot tachtig aan de tap. We zijn vooral
trots op het saamhorigheidsgevoel.
In Meerlo zijn veel lagen uit de samenleving vertegenwoordigd. En verder
hebben wij hier in de omgeving veel
prachtige natuur: van bossen tot
uitgestrekte weidelandschappen”, aldus
Henk Ulder. Als advies voor andere
dorpsraden geeft de dorpsraad Meerlo
mee: “Als je iets wil bereiken moet
je vasthoudend zijn. En regelmatig
enquêtes houden onder de inwoners.
Dan weet je tenminste wat er leeft in
het dorp.”

Veertig jaar
De Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo bestaat dit jaar veertig
jaar. Om dit te vieren organiseren ze op zondag 6 mei aan het Peeldijkje
in Horst vanaf 11.30 uur een autocross. Onder andere de bangers
verschijnen aan de start.
De bangersrace is een full-contact
tak van autosport. In deze klasse is
bijna alles toegestaan, maar men
mag niet tegen de richting in rijden
en niet rijden tegen de bestuurderskant van de auto. Er verschijnen zondag achttien auto’s aan de start die
deze bangersrace rijden. De coureurs
komen uit Engeland, België, Duitsland
en Nederland. De Paradijsracers
hebben zelf drie bangerracers in de
club. De bekendste in Europa is Appie
Hein, daarna Robert Steeghs en Johan
Beelen. Tijdens de race wordt er zo
lang op elkaar ingereden dat er maar
één auto over is op de baan en die is
dan de winnaar.

Naast de bangers die aan de start
verschijnen, komen onder andere
ook de sprintklasse, sportklasse,
toerwagens en de jeugdklasse van
15 tot en met 17 jaar aan de start. Er
worden ongeveer 250 auto’s aan de
start verwacht die in vijftig manches
strijden om het kampioenschap van
Auto Sport Unie Zuid. De jeugd strijdt
om het Nederlands Kampioenschap.

250 auto’s
Autocrossclub De Paradijsracers
heeft 97 leden uit heel Nederland en
is de grootste club van Nederland in
deze sport. Voor meer informatie kijk
op www.paradijsracers.nl
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Joep Verhaegh landelijk onderscheiden
Joep Verhaegh, oud-voorzitter van Imkervereniging Horst en omstreken, is zaterdagmiddag 28 april onderscheiden met het erekorfje van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn
vele verdiensten op het gebied van de Nederlandse bijenhouderij in het algemeen en die van de regio Horst in het
bijzonder. Voorzitter Jan Dommerholt van de NBV overhandigde Joep deze onderscheiding.

naar Horst om deze professioneel opgezette cursus te volgen. Landelijk draagt
Joep zijn steentje bij aan de onderwijscommissie en de bestuivingscommissie en leidt hij de jaarlijkse landelijke
bestuivingsdag in Wageningen. Joep
is vanaf de oprichting van de NBV in
2005 ook drie jaar lid geweest van het
hoofdbestuur en vertegenwoordigde
hiermee Limburg in het grote geheel.
Joep was en is buiten de
Imkervereniging enorm betrokken en
actief in de Horster samenleving. Zo
stond hij aan de wieg van Milieugroep

Horst en was hij jarenlang bestuurder
van het Horster Landschap. Samen
met het Horster Landschap heeft de
Imkervereniging afgelopen jaren veel
akkerranden en braakliggende terreinen kunnen inzaaien.

Stokje overgedragen
Joep heeft tijdens de jaarvergadering in januari 2012 het stokje overgedragen aan een nieuwe generatie
imkers. Hij is tijdens deze vergadering
tot erelid van Imkervereniging Horst
e.o. benoemd.

Winst naar
Broekhuizenvorst
In café ’t Kruuspunt in Meterik is de biljartfinale libre 3e klas
gespeeld van biljartbond Horst-Venray Ton Thijssen van ‘t Kruuspunt werd
2e met 8 punten.
Peter Craenmehr van ’t Kruuspunt
behaalde ook 8 punten, maar werd
op percentage vierde.
In sporthal Raayhal in Overloon
werd gestreden om de titel in de 4e

klasse. Ton Aerts van biljartclub Vors
uit Broekhuizenvorst werd kampioen
met 10 punten. Op 10, 11 en 12 mei
wordt in De Witte Hoeve in Venray de
finale kaderklasse gespeeld.

Jan Dommerholt overhandigt Joep Verhaegh het erekorfje
Joep stond 46 jaar aan het roer
van Imkervereniging Horst e.o. Al die
jaren zorgde hij ervoor dat de vereniging groeit en bloeit. Joep zorgde er
persoonlijk voor door beginnerscursussen te geven en de nieuwe imkers te
binden aan de Imkervereniging. In die
46 jaar heeft Joep vier Zoemhukskes

gerund. Op vrijdag 12 mei 2006 werd
het vierde Zoemhukske geopend door
burgemeester Kees van Rooij.

Een schitterende tuin
Het kreeg ook een nieuwe
naam: Praktijkcentrum bijenteelt ’t
Zoemhukske. Samen met een paar pro-

fessionals op het gebied van planten en
tuinaanleg heeft Joep ervoor gezorgd
dat er een schitterende tuin ligt rondom
‘t Zoemhukske.
Naast imkercursussen is Joep
de initiatiefnemer van de landelijke
bestuivingscursus. Uit alle hoeken van
Nederland komen bestuivingsimkers

De Venloop is al lang achter de rug. De renners die zich lieten sponsoren hebben echter enige tijd in spanning af
moeten wachten of het toegezegde geld ook binnen zou komen. Dat was zeker het geval bij Cécile Peters en
Piet van den Munckhof, ambtenaren van Gemeente Horst aan de Maas. Zij renden met een missie: geld bij elkaar
brengen voor de kinderen van mama België op het eiland Flores in Indonesië.

Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

•
•
•
•

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

Bruidssalon de Brug
Totale leegverkoop
alle bruidsjurken € 499,-

011120023

Venloop afgesloten met
Kinderen voor kinderen

www.aspsystems.nl

10%
KORTING
OP JASSEN

Open op afspraak
ook ‘s zondags

Stakenburgstraat 21, Breugel
tel. 0499 - 46 13 46

www.bruidssalondebrug.nl

Een van de

GROOTSTE
COLLECTIES
JACKeSgio
van de r

AUTOBEDRIJF

Op 27 mei gingen de lopers met
hun gezinnen de cheque overhandigen aan Lies en Theo Dinnissen van
Stichting Nativitas uit Horst. Zij hadden
gezorgd voor een Skype-verbinding
met mama België. De vier kinderen
van Cécile en Piet overhandigden de
cheque onder het toeziend (webcam)
oog van mama België aan Lies en Theo.
De vier kinderen boden elk een

cheque aan van 324,50 euro. Mama
België was sprakeloos. Toen zij de
kinderen vroeg of zij het goed vonden
dat papa en mama zoveel geld afgaven
aan andere kinderen, antwoordden
zij met een volmondig ‘ja’. Het was
volgens Mama België eigenlijk een
actie van kinderen voor kinderen.
Mama België had kort tevoren een
onaangekondigd bezoek gekregen

van enkele regeringsfunctionarissen
die de kindertehuizen controleerden.
Naar aanleiding van dit bezoek had zij
de mededeling gekregen dat de school,
de kindertehuizen en de administratie
van Yayasan Nativitas de besten waren
van alle organisaties op Oost-Flores.
Zij was daar erg “fier” op en vond
dat haar sponsoren dat ook best
konden zijn.

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

36 T/M 52
MATEN

n wij
Op 4 mei zij sloten
r ge
om 19.00 uu

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

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

Juul Hermse
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Horst woont de 48-jarige Juul Hermse samen met haar vriend Berry
van Bergen die 44 jaar oud is. Juul en Berry hebben geen kinderen maar wel
een hond: Joep, een Cairn Terrier. Juul wordt deze week geplukt.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Ongeduldig typje
Juul woont graag in Horst omdat
het dorp volgens haar alles te bieden
heeft wat ze nodig heeft. Ze wil niets
veranderen aan Horst maar wel aan
zichzelf. Juul twijfelt vaak en dat is ze
spuugzat. “Daar word ik moe van want
ik ben een ongeduldig typje, vooral
achter het stuur. Ook ben ik onzeker als
er weer wat nieuws op mijn pad komt.”
Maar er is bij haar geen onzekerheid te
bespeuren bij het benoemen van het
mooiste plekje van Horst. Juul: “Dat is
het Wilhelminaplein in de zomer. In de
gemeente Horst aan de Maas is dat het
Schuitwater en de Mariapeel waar ik
vaak samen met een vriendin en onze
Joep uitwaai.”

Verse
aardbeien
met rozensabayon en
vanille-ijs
Benodigdheden:
· 1 heel ei
· 2 eidooiers
· 0,75 dl rozensiroop
· 0,25 dl witte wijn
· 0,25 dl water
· 1 dl room
· 500 gram aardbeien
· vanille-ijs
Bereiding:
· klop de slagroom tot yoghurtdikte
en zet deze in de koelkast;
· doe de eieren, de eidooiers, de
rozensiroop, de witte wijn en het
water in een bekken en klop deze
au bain Marie op tot de eieren
beginnen te binden (dit is
ongeveer 60 graden);
· pas op dat de eieren niet gaan
stollen;
· haal het bekken van het vuur en
klop het mengsel op ijswater
helemaal koud;
· spatel het rozenmengsel door de
slagroom;
· verdeel de aardbeien over vijf
diepe borden;
· verdeel hierover de rozensabayon
en een bol vanille-ijs;
· eventueel mooi afgarneren met
een takje mint.

Die jaren heeft ze achter zich gelaten en tegenwoordig werkt ze bij Vissers
Olie in Sevenum, op de Delifranceafdeling. “Hartstikke fijn werk en elke
dag is anders. Ik ben graag onder de
mensen. Beschouw me maar als een
sociaal dier, want ik kan niet zonder
mensen om me heen.”
Gevraagd naar haar hobby’s zegt
Juul: “Echte hobby’s heb ik niet, maar
ik ga iedere dag voor of na mijn werk
lekker met Joep naar het bos of wandel
met hem een grote ronde in Horst. In
mijn vrije tijd ga ik graag shoppen met
vriendinnen of lunchen, een terrasje
pakken of gezellig op stap. Ook breng ik
twee keer per week een bezoekje aan
de Anco. Het moet natuurlijk wel allemaal een beetje in shape blijven hè”,
zegt ze lachend.

Omdat Juuls’ vader ziek is, weet
ze nog niet of ze op vakantie gaat. Ze
wil graag naar Turkije maar een echt
favoriet vakantieland heeft ze niet.

Bloedlink
“Ik ga niet graag naar landen waar
veel zwerfhonden zijn. Ik ben een echte
dierenvriend en als ik dan die magere
hondjes zie, vind ik dat verschrikkelijk,
zeker wanneer die dan weggejaagd
worden. Ik trek me dat heel erg aan
maar daar kan ik niks aan doen. Aan
mensen die hun huisdier verwaarlozen,
heb ik een hekel. Daar kan ik bloedlink
om worden. Trouwens dat geldt ook
voor mensen wanneer die mishandeld
of overvallen worden. Mensen die zoiets doen hebben geen greintje gevoel.
Kijk maar eens naar het journaal, dan
zie je genoeg”, zegt ze.

Fan van
Herman Brood
Juul kijkt graag tv waarbij Gooische
vrouwen, Overspel, Bloedverwanten
en Expeditie Robinson haar favoriete
programma’s zijn. Ze heeft echter niks
met ‘Help mijn man is klusser’, een
gemaakt dramaprogramma volgens
haar. Haar midden in de nacht ergens
voor wakker maken ziet ze niet zitten.
Juul zou wel graag ooit nog eens
Herman Brood willen ontmoeten, haar
all-time favorite, maar dat kan niet
meer. “Ach, dat maakt niks uit. Van
zijn muziek kan ik nog altijd intens
genieten”, besluit Juul het gesprek.

Banden - Accu’s - Carwash
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Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

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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www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Ik ben een sociaal
dier

PUZZEL
1

Het adres voor alle
banden en accu’s.

me daar echt in mijn element. Ik treed
niet in detail want tja, je weet wel hoe
dat vroeger ging met tienermeiden”,
lacht ze spontaan.

De geboorteplaats van Juul is
Lottum. Ze groeide op nabij het grote
pompstation van de ‘Waterleiding’.
Daar lagen ook haar tienerjaren
waaraan ze prachtige herinneringen
heeft. “We woonden als het ware in
het bos en speelden altijd buiten. We
hadden heel veel ruimte en ik voelde

9

9

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

03
05

opinie 19

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Onderzoek naar de werking
van het duale stelsel
De rekenkamercommissie doet elk jaar onderzoek naar een bepaald
onderwerp van lokaal belang, zoals ook de landelijke rekenkamer
onderzoek doet naar onderwerpen van landelijk belang. Vorig jaar deed de
rekenkamer onderzoek naar de opzet en uitvoering van de centrumplannen. Gelukkig was de uitslag positief, maar er werd wel een kanttekening
gemaakt met betrekking tot de zelfstandige rol en inbreng van de
gemeenteraad.
Mede naar aanleiding van die
kanttekening heeft de rekenkamercommissie besloten dit jaar een
onderzoek te doen naar de werking

van het duale stelsel in Horst aan de
Maas. Het duale stelsel houdt in dat het
College van B&W en de gemeenteraad
onafhankelijk van elkaar opereren. Zo

zijn, sinds de invoering van het duale
stelsel, de wethouders geen lid meer
van de raad. Maar met de invoering
van het stelsel werd ook beoogd dat
beide partijen zelfstandiger zouden
gaan opereren bij de meningsvorming
en de besluitvorming.
De rekenkamercommissie wil onderzoeken in hoeverre het duale stelsel
in Horst aan de Maas wordt uitgevoerd
en wij steunen dit van harte. Wij hebben hierover eerder kritische opmerkin-

gen gemaakt en zijn benieuwd naar
de resultaten van dit onafhankelijke
onderzoek. Als u hierover en over andere politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook op zaterdag 5 mei van 11.00 uur
tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Horst klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Lezersreactie op ‘Megastal in theorie geen risico ‘
en het rapport van de GGD
Als het goed is hebben artsen en paddenstoelenkwekers als een van de
eersten feiten meegekregen: in de praktijk geldt: alles is overal. Met
andere woorden als de GGD eerst eens onderzocht had hoe het voor de
gezondheid van de Horster bevolking nu met de uitstoot van bestaande
agrarische bedrijven zit en daarna met stapeling van de gezondheidschadende micro-organismen door drift uit bedrijven. Het genoemde fijnstof
kan deze stoffen, evenals virussen, transporteren.
Bovendien is al in 1994 door
Lehrer e.a. vastgesteld: COPD ontstaat
ook door sporen op 3 tot 4 kilometer
van de bron. Dus de omgeving van de
megastallen moet als eerste bekeken
worden. Bijvoorbeeld: een bedrijf
heeft ongeveer 300.000 ton ammo-

niakrijke dierlijke organische stof in de
open lucht. Dit wordt door de gemeente gedoogd. Voorbeeld twee: een heel
groot bedrijf heeft vele kubieke meters
schorsdelen en grond in de open lucht.
Niemand heeft kennelijk door, dat hier
vele miljarden sporen van aspergillus in

de lucht uitwaaien en zich mengen met
wat uit de andere bedrijven erbij komt,
stapeling dus.
En heeft de GGD rekening gehouden met drift uit de bedrijven, waar de
ontsmettings-en gewasbeschermingsmiddelen via LVM-techniek in de lucht
komen en 24 tot 48 uur in de lucht
kunnen blijven zweven? Zijn de fijnstofmetingen met het goede apparaat gedaan? Verkeerde apparatuur geeft maar
ongeveer eenderde van de werkelijke
waarden. Bacteriën, actinomyceten en
schimmelsporen zijn moeilijk te meten.
Gewasbeschermingsmiddelen kun je

daar niet mee meten en ontsmettingsmiddelen en ammoniak is ook
niet gemakkelijk. Derhalve, een theoretische benadering zonder de andere
bedrijven te monitoren heeft geen
enkele zin. En hebben GGD-artsen wel
de kennis in huis?
De bestaande bedrijven stoten al
teveel uit en ook nog met goedvinden
van de overheid tot op heden. Een
megastal erbij kan niet en mag niet.
We hebben zelf niets aan plofkippen.
Peter Rechsteiner,
Horst

Bespreking Poll week 16

Fresh & Food moet een jaarlijks terugkerend evenement worden
De stelling van week 16, Fresh & Food moet een jaarlijks terugkerend
evenement worden, werd door 62% van de stemmers met ‘eens’ beantwoord.
Zo’n 38% van de stemmers vond het niet nodig hier een jaarlijks gebeuren van
te maken. Aanleiding voor de stelling was de Fresh & Food koopzondag in het
centrum van Horst op zondag 22 april. Tijdens dit evenement presenteerden
ondernemers uit het centrum van Horst hun specialiteiten op het gebied van
eten, drinken en versproducten. In diverse kraampjes werden hapjes en drank-

jes geserveerd, die bezoekers konden proeven. Zij konden onder andere wijnen,
verscheidene soorten ham en streekgebonden groentegerechten proeven. Een
meerderheid van de stemmers vond dit een bijzondere manier om het publiek
kennis te laten maken met de verse en bijzondere producten die de winkeliers
in Horst te bieden hebben. Een minderheid vindt dat het publiek door het jaar
heen al genoeg gelegenheid krijgt om bij winkeliers naar hun producten te
vragen, of is in algemeenheid tegen koopzondagen.

Promotie mag niet ten koste gaan
van informatievoorzieningen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De organisatie van het Birdman-festival is op zoek naar ‘co-creators’ voor hun
festival in september. Zij wilden hun vraag naar vrijwilligers kracht bijzetten met
een ludieke actie: zij beplakten alle komborden van Horst met stickers met de
naam van hun festival erop. In plaats van ‘Horst, gemeente Horst aan de Maas’
was nu ‘Birdman, je maakt het mee!’ te lezen. Gemeente Horst aan de Maas
was het echter niet eens met deze actie en droeg de organisatie op de stickers
weer te verwijderen. De beschadiging van de borden en de schoonmaakkosten

voor het verwijderen van de stickers komen op kosten van de organisatie van
het Birdman-festival. Een ludieke of een lastige actie van L!nQ Events? Is dit de
manier om aandacht te vragen voor je project? Iedereen praat nu immers over
de bestickerde borden. Of is het lastig voor toeristen en vrachtwagenchauffeurs
die bijvoorbeeld op zoek waren naar het industrieterrein? Is het echt zo’n hinder
voor de informatievoorziening van de burger? Of moeten Horstenaren tegen een
geintje kunnen? Wat vindt u?

Kop
Herdenken

Tekst
Op 4 mei herdenken we,D!rk
Reacties:
op
5 mei vieren we.
www.hallohorstaandemaas.nl
De
nationale Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag worden
67 jaar na onze bevrijding nog
steeds trouw gevierd. Dat is
mooi, dat is goed, dat moeten
we vooral blijven doen. Helaas
worden die dagen voor veel
jongeren een steeds vager
begrip. En dat is niet mooi,
dat is niet goed, maar ik vrees,
onvermijdelijk.
Dat is niet de schuld van de
jongeren: zij hebben het geluk
opgegroeid te zijn in een
generatie die oorlog alleen kent
van het Discovery Channel en
Saving Private Ryan. Oorlog is
iets dat ver weg gebeurt, en
meestal bij mensen met een
heel andere kleur. Iets wat in
geschiedenisboeken chronologisch en in aantallen beschreven
wordt of wat in films zwaar
geromantiseerd is. De enige
oorlogen die zij meemaken zijn
die in computerspelletjes of
tussen supermarkten over de
prijs van een pak hagelslag.
Oorlog wordt pas een
tastbaar begrip als het persoonlijk wordt. Als je bij opa aan de
keukentafel zit en hij plotseling
begint over hoe hij zich moest
verstoppen in het hooi voor de
bezetter en hoe mensen de Peel
invluchtten, begint de oorlog tot
leven te komen. Als hij vertelt
over honger en angst om zijn
familie nooit meer terug te zien,
beginnen de documentaires echt
te worden. En als hij praat over
terugkomen in Horst en boos zijn
op de hele wereld, en de pijn
van bijna 70 jaar geleden nog
van zijn gezicht af te lezen is,
besef ik dat ik het geluk heb dit
nooit mee te hoeven maken.
Mijn opa was een van de
51 jongens en mannen uit
Melderslo die in de herfst van
1944 tijdens de grote Kerkrazzia
door de nazi’s werden opgepakt
en voor dwangarbeid werden
gedeporteerd naar Duitsland.
In totaal werden ruim
3.000 mannen opgepakt.
Deze gebeurtenissen kostten aan
120 mannen het leven.
Herdenken wordt pas tastbaar
bij opa aan de keukentafel.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 17) > Een olifant op het schoolplein moet kunnen > eens 44% oneens 56%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
3 mei 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Koninklijke onderscheidingen

Inzameling klein chemisch afval
Data:

Tijdstip

Kerkdorp:

Locatie:

Maandag 7 mei 2012

09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat,
nabij Koetshuis

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

13.00 - 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

hoek Mgr.
Joostenstraat/
Wilhelminastraat

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat,
nabij gemeenschapshuis

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat,
nabij kerk

09.00 - 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg,
nabij kerk

14.15 – 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/
Nusseleinstraat
nabij kerk

09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek
Meerweg/Peelstraat/
de Hees

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Raadhuisplein

09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat
(tussenberm)

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat
(parkeerplaats)

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

Dinsdag 8 mei 2012

Woensdag 9 mei 2012

Donderdag 10 mei 2012
Op vrijdag 27 april ontvingen 10 personen uit de gemeente Horst aan de Maas een koninklijke
onderscheiding.
Bovenste rij (van links naar rechts):
Jan Lemmen, Toon Smits, Frans Derikx, Pierre
van Helden, Michel van de Pas, They Rutten

Onderste rij (van links naar rechts):
Wim Keijsers, Hay Engels, Ger Wolfhagen,
Jan Peters
Vrijdag 11 mei 2012

Ere wie ere toekomt

Kent u iemand die een lintje
verdient?
Bijna iedereen zal bovenstaande vraag met ‘ja’
beantwoorden. Want overal in Nederland zetten
mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder
eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze
mensen komen mogelijk in aanmerking voor
een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder
ander met bijzondere verdiensten voor de
samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor
wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor
zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Niet iedere voordracht
wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking
te komen voor een Koninklijke onderscheiding
moet namelijk aan specifieke voorwaarden

worden voldaan. Kijk voor verdere informatie op
onze website (www.horstaandemaas.nl).
Vragen en aanvragen
Aanvraagformulieren moeten worden ingediend
bij de Gemeente Horst aan de Maas, t.a.v.
Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij, Postbus
6005, 5960 AA Horst of afgegeven worden in
het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst,
onder vermelding van 'vertrouwelijk' op de
envelop.
Voor vragen kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, mevrouw Helmie Raedts, telefoon
077- 477 97 77.

Openbare hoorzitting van de
commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 8 mei 2012 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 het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning
voor de bouw van een woning met garage aan
de Pastoorsveld te Horst.

Om 19.00 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen het niet opnemen van de
kosten van het deskundigen advies in
de planschadetoekenning van de locatie
Mgr. Aertsstraat te Swolgen.
Om 19.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning
voor de aanbouw van een woning aan de Burg.
Cremersstraat te Grubbenvorst voor een minder
valide persoon.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 97 77.

Maandag 14 mei 2012

Commissie Samenleving 8 mei 2012

Aanpak
Jeugdzorg en
AWBZ

De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 8 mei 2012 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan
de Maas.
De Rijksoverheid geeft meer taken aan
gemeenten, provincies en waterschappen.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg: de zorg voor kinderen, jongeren
en hun opvoeders. En gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Daarom staan de projectplannen Decentralisatie
Jeugdzorg en Decentralisatie AWBZ op de
agenda. Voordat deze projectplannen op 26
juni 2012 in de raadsvergadering behandeld
worden, kunnen de leden van de commissie
hierover een oordeel geven.

Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van 3 april 2012
• Projectplan Decentralisatie Jeugdzorg
• Projectplan Decentralisatie AWBZ
• Startnotitie Schuldhulpverlening
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 8 mei 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Floriade 21
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De Floriade in Grubbenvorst en Grubbenvorst op de Floriade

Gewoën Grubbenvorst promoot Maasdorp
Stichting Gewoën Grubbenvors heeft als doel het organiseren van
activiteiten, met en voor Grubbenvorst, die de gemeenschap versterken.
Op en rondom de Floriade organiseert de stichting ook activiteiten om het
dorp onder de aandacht te brengen. Voorzitter John Jenniskens is een van de
vrijwilligers die ervoor zorgt dat de aandacht voor Grubbenvorst vergroot
wordt.
“Het is niet spannend, maar wel
erg leuk”, vertelt John Jenniskens over
de plannen die in september vorig jaar
gemaakt zijn. “Wij willen de Floriade
in Grubbenvorst terug laten komen
en Grubbenvorst op de Floriade, door
bijvoorbeeld fleurige bloembakken aan
de lantaarnpalen te hangen.”
Ook organiseert Gewoën
Grubbenvorst de opvoering van de
Legende van de Witte Dame op
19 en 20 mei op de Floriade. Het script
van deze legende is herschreven en
toegankelijker gemaakt voor bezoekers. “Het moment dat je mensen kunt
pakken, is heel kort, we hebben maar
tien minuten per uur. Ik denk dat het
totaalplaatje aan zal spreken. Het is
een leuk stukje Grubbenvorst op de
Floriade”, zegt Jenniskens.
Naast de opvoering van de
Legende van de Witte Dame staat ook

Grubbenvorstenaar Theo Clevers met
zijn ijssalon op de Floriade. Verder is
er tijdens de Aspergefeesten een programma met muziek die gerelateerd
is aan de Floriade. Op vrijdag 22 juni
organiseert Gewoën Grubbenvorst een
scholenproject, waaraan ongeveer
250 tot 300 basisschoolkinderen uit
Grubbenvorst deelnemen. “We hebben
een educatief programma opgezet
voor de kinderen. Hierbij gaan ze
kijken hoe de asperge gestoken en
gesorteerd wordt. Ook gaan ze een
dag naar de Floriade toe. Dat is hartstikke leuk.”
Het doel van deze Floriadeactiviteiten is duidelijk. “Het is niet
de opzet om honderden of duizenden
mensen naar Grubbenvorst te krijgen,
maar we hopen wel dat mensen terug
komen naar dit mooie Maasdorp”,
aldus Jenniskens.

Kees van Rooij: Opening prachtig
Bijenpaviljoen op @ﬂoriade_2012.
Heel veel mensen hebben een bijdrage
geleverd. pic.twitter.com/7Krq8UE8

Leon Litjens: Nu eﬀe tijd om enkele paviljoens te bekijken
op @ﬂoriade_2012 waaronder The Dome en Rabo Earthwalk.
Beide indrukwekkend. Zeker met kids.

Informatieavonden voor bouwplannen
huurwoningen Melderslo en Meerlo
Gemeente Horst aan de Maas en woningcorporatie Woonwenz organiseren een informatieavond voor genodigden en geïnteresseerden
voor de dorpskernen Melderslo en Meerlo.
U bent van harte welkom op:
maandagavond 7 mei aanstaande om
19.30 uur in café ’t Paradijs, Vlasvenstraat 28
te Melderslo. De informatieavond in Melderslo

staat in het teken van de bouwplannen op
de locatie van de gymzaal aan de Meester
Nellenstraat;
donderdagavond 10 mei aanstaande om
19.30 uur in café Oud Meerlo, Hoofdstraat 20a
te Meerlo. De informatieavond in Meerlo zal
gaan over de bouwplannen voor de locatie van
de gemeenteloods aan de Dorpbroekstraat.

Bekendmakingen
Onlangs hebben wethouder Litjens en Rik Vullings, voorzitter van het CPO-project, het bouwbord
voor het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Melderslo onthuld. In deze vorm
van projectontwikkeling, ook wel BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) genoemd, ontwikkelen toekomstige
bewoners samen hun eigen nieuwbouw – project. Hierdoor wordt de prijs van de woningen een stuk
aantrekkelijker. Aan de Zwingellaan in Melderslo worden 14 woningen gebouwd.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad
van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Midden Peelweg 8
Nieuwe Peeldijk ongenummerd
Evertsoord
Drie Kooienweg 1

Herinnering

Uitnodiging Nationale Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei 2012 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen
in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een
stille tocht naar het oorlogsmonument alwaar
de traditionele kranslegging plaatsvindt.

Herdenkingen worden gehouden in:
America
19.00 uur
Broekhuizenvorst
19.30 uur
Broekhuizen
20.20 uur
Grubbenvorst
19.30 uur
Horst
19.00 uur
Sevenum
19.00 uur
Tienray
19.00 uur

Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas nodigt een ieder van harte uit om een der
herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken.

Grubbenvorst
Kadastraal sectie B, perceelnummer 2747
Past Tijssenstraat 4
Horst
Venrayseweg ongenummerd
Kadastraal sectie C perceelnummer 3307
Meterikseweg 119
Vrouwboomweg 4
Kronenberg
Peelstraat ongenummerd
Lottum
Past. Kerboschlaan 14

Meerlo
Hoofdstraat 13
Melderslo
Heuvelweg 8
Meterik
Schadijkerweg
Crommentuijnstraat 74
Sevenum
Van Vlattenstraat 107
Kleefsedijk 29
Horsterweg 38
Tienray
Nehobolaan 3
Horst aan de Maas
Greenportlane
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Aardbeien beleven op de Floriade
Hay Soberjé en zijn medewerkers hebben in veertien jaar tijd in Horst
een themapark rond de aardbei opgebouwd, waarbij de nadruk ligt op de
teelt en de smaak van aardbeien. Logisch dus, dat Aardbeienland ook op de
Floriade vertegenwoordigd is.

Floriade in beeld op Aruba
Bij zijn bezoek aan het Colegio Arubano, een school voor voortgezet
onderwijs op Aruba, heeft Alwin ter Voert, gemeentesecretaris van
Horst aan de Maas, enkele studenten verrast met een Floriade-T-shirt.
De studenten poseerden graag met het T-shirt en lieten zich bijpraten
over de wereldtuinbouwtentoonstelling. Diverse studenten zullen deze
zomer naar Nederland komen om hier te studeren en mogelijk de
Floriade bezoeken.

“Ik leef in de middeleeuwen”,
vertelt Hay Soberjé, eigenaar van
Aardbeienland. “Beleving en emotie
staan bij mij centraal. Vandaar dat
ik iets ‘anders’ wilde met aardbeien
en de teelt ervan. Zo is het idee van
Aardbeienland ontstaan.”
Wie een rondgang door het park
maakt valt van de ene verbazing
in de andere. Elk hoekje, luikje of
speeltoestel legt een verband met de
aardbei. “Wij hebben het park in de
afgelopen veertien jaar eigenhandig
gebouwd”, vervolgt Hay. “En inmiddels hebben wij ruim 35.000 betalende
bezoekers per jaar. Tijdens de eerste
presentaties van de Floriade in 2008
hoorde ik regelmatig het woord ‘beleving’ vallen. Dat sprak mij enorm aan.
In feite doet Aardbeienland al jaren
wat de Floriade ook doet. Vandaar dat
ik contact opnam met de organisatie.
Ik vroeg letterlijk of er nog een plekje
vrij was en zie daar het paviljoen van
Aardbeienland, met de toepasselijke
naam Reuzeaardbei-paviljoen, staan.”
Het opbouwen van het paviljoen nam,
inclusief voorbereiding, slechts een
paar weken in beslag. Hay: “Het team
van Aardbeienland is gewend om met
eenvoudige middelen in korte tijd
iets moois op te bouwen. Het gaf ons
allemaal een fantastisch gevoel om
op de Floriade aan het werk te zijn.”
Het Reuzenaardbei-paviljoen is de
meeste tijd van de Floriade onbemand.
“De bedoeling is dat de Floriade-

bezoeker een impressie krijgt van
Aardbeienland. Tijdens de Floriade is
het team van Aardbeienland zelf zo’n
vijftig keer aanwezig. Wij promoten
op de Wereldtuinbouwexpo overigens
een nieuwe aardbei, die geteeld wordt
in America: de Elianny. Deze heeft
een frisse, zoetzure smaak. Uiteraard
is onze aardbeienprinses Chantal
Freriks ook regelmatig te bewonderen
op de Floriade.” Het Reuzenaardbeipaviljoen staat op themaveld
Education and Innovation van de

Wereldtuinbouwexpo. “Ons paviljoen
sluit exact aan bij dat thema: op een
leerzame manier de wereld van de
aardbei ontdekken, waarbij de beleving
centraal staat”, besluit Hay.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Rits Kapot???
Deze maand!!!

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!

kilo elstar, kilo bananen, 1 bloemkool
en een zak mandarijnen
voor
Tegen inlevering van deze bon

5,-

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

Natuurlijk genieten!

Graskaas 1 EURO KORTING
gratis
Diverse soorten

Voor iedere klant het boekje “natuurlijk genieten”

Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

MASTBROEK
Poeliersbedrijf

Verse
5 per stuk
kuikenbouten € 0,70
8 voor E 5,0

✃

Toos en Rob Wagenaar

Let op!
Dinsdag 8 mei zijn wij niet aanwezig.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
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15 VRAGEN aan Jur Heldens

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jur Heldens
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Toen ik ongeveer 3 of 4 jaar was en ik
op de kleuterschool jarig was, mocht ik
samen met nog twee anderen, die rond
dezelfde tijd jarig waren, op de tafel
staan terwijl de klas voor ons zong. Dat
vond ik heel erg leuk, een van die twee
andere kinderen was en is ook nog een
goede vriend van mij.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Dat was toevallig vandaag, denk ik. Ik
had geen zin meer in school en vulde
een geel briefje voor verlof in. Ik deed
net alsof het van mijn ouders afkwam,
maar toen belden ze mijn vader.
Normaal zou je dan moeten nakomen,
maar dat hoefde niet. Toen ik thuis
kwam had ik nog wel een gesprek met

mijn vader, nu mag ik maandag en
dinsdag niet naar het Jongerengilde.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag in dieren willen kunnen
veranderen, en dan bijvoorbeeld als
cheetah naar school reizen, of als adelaar op vakantie gaan.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een strand met mooie meiden.
Waarop ben je het meest trots?
Dat mijn vrienden en ik het vaak goed
met elkaar kunnen vinden en we altijd
voor de ander klaar staan.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Nobody said it was easy van Evil
Activities. Dat liedje is eigenlijk van
Coldplay, maar dit is de hardcore-versie.
Het gaat over geliefden die uit elkaar
gaan. Zelf heb ik dat nog nooit meegemaakt, maar een vriend van mij had
veel steun aan dit liedje. Daardoor ben
ik het liedje steeds mooier gaan vin-

den. Af en toe doet het me denken aan
mijn opa’s en oma die overleden zijn.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dat is een goede. Ik zou dan bij een
meisje gaan zitten die ik op dat moment leuk vind en er dan achter komen
of ze mij ook leuk vindt. Nu heb ik niemand op het oog, maar dat komt nog
wel. Tenminste dat hoop ik, voordat ik
dadelijk kaal en dik ben, haha.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Dat zijn toch wel de Pokémon-kaarten.
Dan kwamen we op school en gingen
meteen die kaarten ruilen. Als ik eenmaal een goede had dan ging ik altijd
ontzettend opscheppen: “Wooow, kijk
mijn Pokémon-kaart, die is zoveel beter
dan die van jou!”
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika! Dat lijkt me zo mooi, met

al die hoge torens en kleuren, en
natuurlijk van die echte Amerikaanse
schoolbussen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Op vakantie stapte ik op een meisje af
om te vragen of ze met ons mee kwam
rondhangen. Nu is ze nog steeds een
goede vriendin van me, heb nog heel
veel contact met haar. Afgelopen vakantie ben ik nog vijf dagen helemaal
alleen naar haar, in Engeland, geweest.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de shoarmaboer en hem dan
naar de verkeerde plaats sturen met al
zijn eten. Met een hele groep jongens
hebben we dat een keer gedaan.
Tenzij ik zelf honger heb, dan laat ik
hem rechtstreeks naar mij toe komen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Horrorfilms! Ik kan er echt niet naar
kijken, schrik me iedere keer weer
dood. Ik kan er echt niet tegen als er
onverwachts ineens een eng meisje
in beeld staat bijvoorbeeld.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
’s Morgens laat opstaan, rond een uur
of 11. Dan lekker ontbijten, even wat
computeren of ps3’en. Vervolgens
lekker douchen en me omkleden voor
het uitgaan. Rond een uur of 5
beginnen met indrinken bij vrienden,
wat altijd bijna het gezelligst van de
avond is. Daarna lekker naar de soos in
Meterik, waar dan hardcore-dj’s
optreden, zoals Angerfist.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Tatoeages, daar droom ik al lang van.
Ik zou heel erg graag een sleeve-tattoo
willen hebben. Die zou ik dan steeds
in deeltjes opbouwen, van onder naar
boven het liefst.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
In welk land ik later woon en welk
beroep ik daar uitvoer. Ik wil misschien
naar Amerika immigreren, daar lijkt
het mij echt mooi en heel anders.
Natuurlijk wil ik ook weten wie mijn
vrouw wordt en hoeveel kinderen ik
krijg.

HALLO EKﬁlmwedstrijd

Citaverde-leerlingen in Turkije

Voor de echte EK-fans heeft nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
bovenop de poule nog een wedstrijd: de EK-filmwedstrijd. Via YouTube
kan iedereen een filmpje uploaden waarin zij hun oranjegekte laten zien.
Hiermee maken deelnemers kans op een Samsung Galaxy Tab ter waarde
van 399 euro.

In het kader van 400 jaar handelsbetrekking Nederland Turkije zijn
zestien leerlingen van vmbo-2 van het Citaverde College in Horst van
18 tot en met 25 april naar Istanbul geweest voor een culturele
uitwisseling met het Doga Kolegi, een Turkse privéschool in de buurt van
Istanbul.

Is jouw huis helemaal oranje
geverfd? Eet jij alleen maar wortels?
Is jouw gezicht weken na de
kampioenschappen nog steeds roodwit-blauw? Of draagt zelfs je hond
een Nederlandse vlag tijdens het EK?
Laat dit dan zien in een leuk filmpje
(maximaal 5 minuten) en zet dit op
YouTube. Vul het deelnameformulier in
op www.hallohorstaandemaas.nl/
oranjegek en plaats hierbij de url

van je filmpje. Op elk filmpje kan via
Facebook gestemd worden. Het filmpje
met de meeste stemmen wint de prijs.

Stemmen via Facebook
Alle inzendingen zijn op
www.hallohorstaandemaas.nl/
oranjegek terug te kijken. De maker
van het leukste filmpje wordt op
donderdag 14 juni in HALLO bekendgemaakt.

Samen met scholen uit tien
andere landen werd de dag van het
kind in Turkije gevierd met dans
en cultuur. De leerlingen hebben
opgetreden in winkelcentra en op
de Doga-scholen. Tijdens de week
overnachtten ze in Turkse gezinnen,
waar ze een warm onthaal kregen.
De kennismaking met de Turkse
mensen en hun cultuur was een
hele beleving en heeft veel nieuwe

inzichten over elkaars gewoontes gegeven. Vooral het moderne
onderwijs en de moderne samenleving in Turkije was voor velen een
eyeopener.

Bezoek aan Floriade
Binnenkort ontvangt het Citaverde
College de Turkse leerlingen in Horst.
Tijdens het bezoek zullen ze ook de
Floriade bezichtigen.

Mies
Column
Chips
of de kids?
Treinreizen doet rare dingen
met mensen, dat blijkt iedere
week weer opnieuw, zowel aan
de passagierskant als aan de
kant van het NS-personeel. Op
de meest vreemde manieren
lopen vertragingen door het
hele land hoog op. Je kunt je
het zo gek niet bedenken, bij
de rakkers van NS is alles
mogelijk.
Afgelopen vrijdag was het
weer zover: vertraging tijdens het
treinreizen. Godzijdank ging het
dit keer niet om ellenlange
vertraging, maar toch, de
vertraging was er. Opmerkelijk
was dat dit keer niet alleen de
passagiers geïrriteerd waren,
maar ook de machinist zich flink
aan het ergeren was. Er werd
enorm geklikt door de intercom
van de trein. De bedoeling was
namelijk dat iedereen in de trein
wist dat niet hij, maar iemand
anders schuld had aan deze
opgelopen vertraging. Een
vreemd, bijna lachwekkend en
ongeloofwaardig bericht werd
aan ons gecommuniceerd.
Meneer had het noodzakelijk
gevonden om toch nog een zak
chips te gaan halen, maar was
daarbij zijn eigen kinderen even
vergeten, die had hij alleen in de
trein laten staan. Vandaar de
vertraging. Wat een hongergevoel in combinatie met een
chips-gedachte wel niet met de
mens doet. O ja, daar werd ook
nog even bij vermeld dat de
machinist hoopte dat deze man
hier nu van geleerd zou hebben,
want ja, deze vertraging die
stond nu toch maar en ja, daar
was hij tenslotte schuld aan.
Poeh poeh, wat een gebitch en
geklik op deze mooie vrijdagmiddag. Grote toestand en een
irritatie van de machinist die door
de hele trein te voelen was, dat
allemaal voor een vertraging van
maar liefst vijf minuten. Ja, echt,
vijf minuten.
Nou ja goed, vijf minuten
vertraging, daar heb ik niet
zoveel moeite mee. Liever hij dan
ik chagrijnig. Maar om dit nu
meteen met heel de trein te
moeten delen, ik bedoel dat
doen wij toch ook niet, als wij als
passagier de dupe zijn van
foutjes die zo nu en dan bij de NS
gemaakt worden?
Mies
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Nieuwe sponsor
Mini-F Hegelsom

Autobedrijf Fer van Lin sponsort
de Mini-F afdeling van voetbalvereniging Hegelsom met ingang van
dit kalenderjaar. Het team bestaat uit
ongeveer twintig jongens en meisjes
die elke woensdag trainen en op
zaterdag een wedstrijdje spelen.

Met de nieuwe sponsor voor dit team
zijn alle teams van VV Hegelsom
voorzien van sponsoring. Kinderen
die vóór 1 september minimaal 5 jaar
zijn, kunnen zich aanmelden om
komend seizoen te komen voetballen
bij VV Hegelsom.

De Grubbenvorster voetbalclub GFC’33 is zondag 29 april kampioen geworden. De thuiswedstrijd
tegen DEV-Arcen moest minimaal in een gelijkspel eindigen. Lange tijd stond het vierde mannenteam
van Grubbenvorst op een achterstand van 0-1, maar tien minuten voor het einde werd de stand 1-1. Dit
was ook de eindstand. Door deze stand werd het vierde team van GFC’33 kampioen in hun klasse.

Gezocht: recreatief
voetbaltalent
Elke zondagochtend van 9.00-10.30 uur
UVB terrein Horst
Bel voor meer informatie 06 24 41 79 71

donderdag vrijdag zaterdag

★ Kermisvlaai van E 11,75
voor E 10,50
★ Kaiserbroodjes
4 voor E 3,50
maandag dinsdag woensdag

★ Moederdagtaart
voor E 14,00
★ Croissants
3+1 GRATIS
De jeugdteams van volleybalclub HVC uit Hegelsom hebben een succesvol seizoen achter de rug.
Maar liefst twee jeugdteams zijn kampioen geworden. In de eerste periode, die werd afgesloten in
december, werd HVC niveau 6.1 kampioen in hun klasse. In de tweede periode heeft ook het meisjes
B1-team hun seizoen met een kampioenschap afgesloten. HVC laat weten verheugd te zijn met het
jeugdige talent binnen hun vereniging.

Voor een nieuw te openen gezondheidswinkel
in Horst zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste, zelfstandige en leergierige
medewerkers, met kennis van
voedingssupplementen.
Stuur uw cv
en motivatie naar:
Juul’s kruidenhoekje
t.a.v. Juultje Rambags
Spoorstraat 119a
6591 GS Gennep
of info@juulskruidenhoekje.nl
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Wittenhorst Dames 1
kampioen

Evie Verstegen
derde op
NK tafeltennis

Dames 1 van voetbalclub Wittenhorst uit Horst speelde zondag 29 april een uitwedstrijd tegen de dames van
Melderslo. Een gelijkspel was voldoende voor het kampioenschap, maar de dames wilden ongeslagen kampioen
worden. Dit hebben ze ook bereikt, want ze hebben met 0-3 gewonnen.

Door: Ying-Fu Li
Afgelopen weekend werd in Berkel en Rodenrijs het jeugd-NK tafeltennis gespeeld. Op zaterdag mochten de jeugdspelers met een B-licentie
aantreden. Voor tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum speelden Gijs
Appeldoorn, Steffie van de Riet en Evie Verstegen. Evie wist derde te worden
bij de meisjes kadetten. Daarom mocht ze een dag later ook meedoen bij de
A-licenties.

De dames van Wittenhorst werden
na de eerste helft veilig gesteld van
het kampioenschap. Onder het toeziend
oog van supporters zorgden Ymke
Wagemans en Silvie Janssen voor
de 0-3 overwinning. Met nog twee
wedstrijden te gaan, bereikten ze het
resultaat van 139 punten voor en 6

punten tegen. Hiermee wordt de promotie bereikt, een doelstelling voor de
ontwikkelingen van het damesvoetbal
binnen Wittenhorst.
Met de overwinning op de dames
van Melderslo scharen de Wittenhorstdames zich in de rij van Wittenhorstkampioenen bij de senioren. Vorige

week werd Wittenhorst 6 kampioen.
Komend weekend kan ook Wittenhorst
5 het kampioenschap binnen halen.
Daarnaast kan Wittenhorst 1 ook nog
kampioen worden. Ze staan momenteel
op de eerste plaats in de 2e klasse H.

Onlangs werden de scheidsrechters van RKsv Wittenhorst uit Horst van een nieuwe outfit voorzien.
Dit werd mogelijk gemaakt door hun vaste sponsor Van Essen Optiek & Optometrie. Op de foto Johan
van Essen met de scheidsrechters en de betaald-voetbal scheidsrechter Danny Makkelie.

Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
Noordsingel 34a, 5961 XX Horst
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers

Gun uw administratie kwaliteit!

Evie begon sterk aan de poulewedstrijden, die ze allemaal overtuigend
won. “Met snel en dwingend spel wist
Evie haar tegenstanders kansloos te
laten. Op dat gebied heeft ze een flinke
stap gezet”, aldus haar trainer, Ying-Fu
Li. “Haar variatie in spin en snelheid
kan nog beter, maar het begin is er.”
Na de poule was Evie een ronde
vrij en stond ze meteen in de kwartfinale. Daarin trad ze aan tegen een
speelster die een erg goede blok en
tikbal had. “Aanvankelijk leek Evie
het onderspit te delven, maar de
vierde game wist ze op het nippertje
te winnen. De beslissende vijfde won
ze met overmacht”, zegt haar trainer.
Dit betekende een halve finale en een
plaats bij de A-licenties een dag later.
“De halve finale was tegen een heel
passieve speelster, waarmee Evie geen
raad wist. In drie games verloor ze deze
partij. Maar de prestatie stond er: derde

van Nederland.”
Voor Gijs was dit het laatste NK.
In de poule verloor hij de beslissende
wedstrijd in de vijfde set, waardoor hij
veroordeeld was tot de troostronde.
Daar vloog hij er meteen uit. Ook
Steffie speelde waarschijnlijk haar laatste NK. “Ondanks matig spel en veel
gefoeter op zichzelf, wist Steffie wel
de hoofdronde te bereiken. Daarin was
echter de eerste wedstrijd het eindstation”, aldus Li.
Op zondag mocht Evie weer
aantreden bij de A-licenties. Dat bleek
nog een brug te ver. “Hier kwam Evie
erachter dat de aanval de enige manier
is om een wedstrijd te controleren.
Zodra spelers hier de kans op een
opening krijgen, nemen ze die ook.
Voor Evie was dit nog heel erg wennen. Belangrijk is dat ze ervan geleerd
heeft. Een NK A is niet niks”, besluit de
trainer.

BIJ 2 KRATTEN BRAND 24X30CL GRATIS WINDJACK

Pallet inkoop:
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Maribueno

Spaanse rosé gemaakt van de Bobal druivensoort. Rijk
geurend, vol van smaak en licht droog.
Vrijdag 4 mei om 19.00 uur gesloten i.v.m. dodenherdenking.
Maandag 7 mei gesloten i.v.m. kermis.

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

Veteranen vrouwen voetballen in Sevenum
Dat veteranen in de sport niet per definitie oud hoeven te zijn, bewijzen Gerrie Coumans en Manon Basten uit
Sevenum. Vorig jaar kwamen zij op het idee om een veteranen voetbalelftal voor dames op te richten. Inmiddels
zijn de trainingen bij Sparta ‘18 in volle gang. Een primeur voor Horst aan de Maas.

“Het idee ontstond tijdens
een voetbalweekend met de
F-voetballertjes”, vertelt Gerrie.

Wedstrijd kleintjes
en moeders
“We organiseerden een wedstrijd
tussen de kleintjes en hun moeders. Ik
bedacht dat het misschien wel leuk zou
zijn om een dameselftal op te richten.
Gewoon voor het plezier en om toch
actief te blijven op sportgebied. Ik deed
al aan fitness, maar de teamsport heeft
bij mij toch echt de voorkeur.” Samen
met Manon Basten begon Gerrie in
de vriendinnenkring en bij voetbalvereniging Sparta ‘18 te onderzoeken
of er voldoende animo zou zijn voor
het veteranen damesteam. Manon:
“Het idee werd enthousiast ontvangen.
Wat mij opviel was dat veel dames
die zich aanmeldden al eerder hadden
gevoetbald. Tijdens de trainingen is dat
verschil duidelijk zichtbaar. En we horen
nu al meer en meer geluiden over
een echte wedstrijd. Maar vooralsnog
houden wij het bij trainen.”

Zeven tegen zeven
voetballen
Ger van den Munckhof, voorzitter

Jubileum actie!
Wij bestaan 20 jaar en dat vieren we met:

Actie 1

Laminaat
in 3 kleuren - inclusief ondervloer
NIEUW IN COLLECTIE

€13,50

p/m2

Actie 3

Wandtegels v.a. €5,95 p/m2
Vloertegels v.a. €12,- p/m2
Vloertegels (door en door gebakken)

60x60 cm €19,95 p/m2

Actie 5

PVC vloeren
inclusief ondervloer
NIEUW IN COLLECTIE

€32,50

p/m2

Actie 2

van Sparta ‘18 haakt hier op in: “We
hebben al ooit eerder het idee geopperd om teams met zeven spelers
tegen elkaar te laten voetballen. Net
zoals bij de heren veteranen. Dus wie
weet wat er nog te gebeuren staat. Wij
als bestuur zijn in ieder geval enthousiast over het initiatief. En volgens mij
zijn wij de eerste voetbalvereniging in
Horst aan de Maas die met een dames
veteranenteam aan de slag is gegaan.”

Ik breng de dames
meer techniek bij
Wiel Franken is de trainer van
het veteranen damesteam. “We zijn
in februari dit jaar van start gegaan
met de trainingen. Met een logische
opbouw van het trainingsprogramma
breng ik de dames meer techniek bij.”
Wat Gerrie en Manon betreft lijkt het
hen leuk als er een competitie met
damesteams uit andere kern zou ontstaan. “Als je ziet dat wij in korte tijd
veertien enthousiaste dames met een
leeftijd van 35-plus bij elkaar hebben
gekregen, moet dat elders toch ook
lukken? Wij beleven in ieder geval veel
plezier aan de trainingen en wie weet
spelen we over een paar jaar in een
leuke dames veteranencompetitie”,
zegt een enthousiaste Gerrie tot besluit.

Sparta speelt
gelijk
Door: voetbalclub Sparta ‘18
Voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum heeft de laatste thuiswedstrijd van
het seizoen niet kunnen winnen. Tegen de nummer twee, VOS Venlo, werd
met 1-1 gelijkgespeeld. In de beginfase van het duel waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd.

Laminaat
brede stroken (30 cm) - inclusief ondervloer
NIEUW IN COLLECTIE

€17,95

p/m2

Actie 4

Op onze complete wanden vloertegel collectie

25% korting
Bijzonder, omdat wij vakkundige tegelzetters
in dienst hebben en omdat ‘ontzorgen’ ons
sleutelwoord is. Wij regelen alles, u heeft nergens
omkijken naar! Loop eens geheel vrijblijvend binnen.

Nieuw in de collectie!
parket- laminaat- en PVC vloeren

Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW

John F. Kennedylaan 18a, Panningen
Tel. 077-3060330 - www.leonengels.nl

Sparta was aanvankelijk slordig
in balbezit. Naarmate de eerste helft
vorderde, kwam de thuisploeg beter tot
combinaties en waren de beste kansen
dan ook voor Sparta. Onder andere Jan
Mertens kwam net niet tot scoren zodat
het bleef bij 0-0.
In de tweede helft ging Sparta nog
nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Aan de andere kant was VOS met
hun beweeglijke middenveld vooral op

de counter gevaarlijk. Toen Roy Vullings
na een uur de 1-0 scoorde met het
hoofd, op een afgemeten voorzet van
Jeroen Vissers, leek Sparta op rozen te
zitten. VOS leek te berusten in de nederlaag, waardoor Sparta nog een paar
goede kansen kon creëren.
Toch werd het nog 1-1. Niet geheel
toevallig viel deze goal na een mislukte
voorzet die bij de tweede paal binnenviel.
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Handboogveldschieten
in Tienray
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei vindt in Tienray een open ronde plaats in het veldschieten. De organisatie is in
handen van handboogsportvereniging’t Trefpunt. Het is de 25e keer dat de vereniging in hun 42-jarig bestaan deze
wedstrijd organiseert.

Het sportevenement Powerman werd op 28 en 29 april in Horst
gehouden. De wedstrijd heeft dit jaar de EK-status verworven.
Het was de achtste keer op rij dat Powerman in Horst aan de Maas
plaatsvond. Op zaterdag werd begonnen met de Horster Night Run.
Op zondag werden er lange afstanden gerend, maar werd er ook
gesprint. Daarnaast werd de KIKA-race gehouden en konden de
kinderen meedoen aan Powerkids. Ook werd een duathlon gehouden.

Het NK in Tienray in september 2011
Met diverse boogtypes kan men
meedoen aan deze wedstrijd: met de
recurve-bogen, de compoundbogen,
de barebow-bogen of de long bows. In
diverse leeftijdsklassen kunnen zowel
jongens en meisjes op zaterdag 5 mei
deze wedstrijd verschieten, als tweede
wedstrijd in de Jeugd All Round Cup.
De dames en heren staan zondag aan
de meet. Met deelnemers uit België en
Duitsland is de wedstrijd sterk bezet.
De wedstrijd begint op zaterdag
om 10.00 uur en op zondag om 09.00

uur. Op zaterdag wordt op vijftien
doelen geschoten en op zondag op de
24 doelen die in de Tienrayse bossen
staan opgesteld.

Afstanden variëren
van 5 tot 60 meter
De afstanden waarop geschoten
kan worden variëren van 5 tot 60 meter waarop ook weer vier verschillende
typen blazoenen gebruikt gaan worden.
In groepjes van vier trekt men door

het parcours. De wedstrijd staat onder
leiding van de scheidsrechters van de
Nederlandse Handboog Bond.
De wedstrijden staan beperkt open
voor het publiek. Om toch kennis te
maken met de veldschietsport, zorgt de
organisatie er voor dat een aantal doelen staan opgesteld langs wandelpaden
zodat men zich een beeld kan vormen
van het schieten met pijl en boog.
De prijsuitreiking vindt op zondag
rond 17.00 uur plaats in de accommodatie van ’t Trefpunt in Tienray.

E1 Sporting ST kampioen
De meisjes en jongens van de E1 van voetbalclub Sporting ST uit Swolgen en Tienray zijn voorjaarskampioen
geworden. Ze moesten in een thuiswedstrijd op zaterdag 28 april de tegenstander uit Griendtsveen verslaan om
kampioen te worden. Dit hebben ze gedaan met 4-3.

Voor meer foto’s, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Gordijnconfectie § Gordijnstoffen
Vouwgordijnen § Paneelgordijnen
Plissé -Duette § Jaloezieën
Rolgordijnen § Lamelgordijnen
Insectenwering

Bezoek ook onze showro
om
Mommesstraat 11, Sevenum
077- 467 2197 § www.salet-gordijnenatelier.nl

Aanbieding Horster kermis
OPEN KERSEN /ABRIKOZEN of APPEL VLAAI
harde wenerbodem

E 8,95

Groot assortiment

HARTIGE BROODJES

AARDBEIENVLAAIEN
5 HALEN 4 BETALEN

Keus uit goulasch, ragout, frikadel, saucijs, kaasbroodje

www.bakke
ri jge rards
.nl
PAKJE ROZIJNEN
of CANDYBROOD
E 2,25

Uit de leerzorgbakkerij

10 RONDE ZACHTE BROODJES
HALEN 8 BETALEN
Tijdens de kermisdagen zijn wij t/m woensdag gesloten.
Wel kunnen er bestellingen worden afgehaald op
woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur.

Wij wensen iedereen gezellige KERMISDAGEN.
De E1 van Sporting ST kwam in de
eerste helft snel op voorsprong, maar
Griendtsveen maakte voor de rust de
gelijkmaker.
Tijdens de tweede helft kwam

Griendtsveen op een 1-2 voorsprong.
De spelers van de club uit Swolgen en
Tienray wisten deze achterstand in te
halen door drie keer achter elkaar te
scoren.

Griendtsveen wist ook nog een
keer te scoren, maar dat was niet
genoeg om de winst binnen te halen.
Met 4-3 als eindstand is de E1
kampioen geworden.

Veemarkt 5, 5961 ER Horst

Tel. 077 398 14 30
Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl
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Melderslo
speelt gelijk in
Venlo
Door: Jan van de Pas
Om 16.15 uur stonden de Melderslose spelers nog enigszins
beduusd op het voetbalveld in het Venlose Genooi. In een wedstrijd
waarin het er eigenlijk niet meer toe deed, ging het 10 minuten voor
tijd toch nog mis.

Menwedstrijden in Horst
Van 28 tot en met 30 april werden in Horst aan de Maas nationale menwedstrijden gehouden. De
Organisatie Nationale Samengestelde Menwedstrijden ontving dit jaar voor het eerst ook internationale menners in de rubrieken twee- en vierspan paarden. Hiermee kregen de Horster menwedstrijden
een wereldbekerstatus.
Voor meer foto’s van de wedstrijden, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

SVEB-Budel

SVEB verliest in eigen huis
Door: Herman Hendrix
Weer een thuisnederlaag voor voetbalclub SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst, maar deze nederlaag
kwam wat ongelukkig tot stand. SVEB was zeker niet de mindere van hun tegenstander Budel, maar door het
missen van een paar fraaie kansen is dit resultaat verklaard.

Doelman Ruud Hoeymakers kreeg
rood na een overtreding op een
Venlose speler. Toen enkele minuten
later een overtreding op zijn vervanger Ruud Cornelissen werd gemaakt
volstond scheidrechter Creemers met
geel. In de discussie hierover liep
aanvoerder Rob Driessen tegen twee
keer geel en dus rood aan. Beide
spelers zullen ontbreken in het laatste
competitieduel.
Melderslo begon zeer zwak aan
de wedstrijd in Venlo. Wellicht had
dit te maken met het ontbreken van
Jeroen Kallen, vanwege de geboorte
van zijn dochter Fee, in de defensie.
Een andere reden kan zijn dat de
ploeg onder de indruk was van de
jongens van deze volksclub.
Er stond in no-time 1-0 op het
scorebord door een prachtig afstandsschot van Hakam Yildrim.
Na 15 minuten werd dit zelfs verdubbeld, ditmaal een prachtige vrije trap
van Toon Kraus. De Melderslonaren
kwamen hierna iets beter in hun
spel, al hadden ze nog geluk dat
een doelpunt van Venlo afgekeurd
werd voor buitenspel. Maar toen

Bart Verheyen een tweede bal goed
oppakte en raak schoot was het weer
een echte wedstrijd.
Na de thee was snel duidelijk
dat de ploeg uit Venlo, onder leiding
van oud-prof Regilo Vreede, niet de
beste conditie heeft in deze klasse.
Tijdrekken en de scheidsrechter
bespelen werd steeds belangrijker in
hun tactiek om de winst te behalen.
Dit konden ze echter vergeten. In de
62e minuut pakte Bart Verheyen
wederom een tweede bal goed op en
ook deze belandde in het doel, 2-2.

Melderslo
had alle kans
Melderslo had toen alle kans
om de wedstrijd naar zich toe te
trekken, maar de twee rode kaarten
verhinderden dat. In de slotminuten had het ook nog gekund dat de
ploeg met lege handen naar huis
ging. Zover kwam het niet, met
jeugdige doelman Ruud Cornelissen
op doel werd tot het laatst gestreden
en een punt mee naar Melderslo
genomen.

Peter van Megen komt een teenlengte te kort (Foto: Thijs Janssen)
Voor de wedstrijd werd Peter van
Megen gehuldigd vanwege het spelen
van zijn 250e wedstrijd in het eerste
elftal van SVEB. Voor SVEB stond er
deze wedstrijd niets meer op het spel
want de gang naar de vierde klasse
volgend seizoen is een feit. De gasten
uit Budel hadden echter nog wat
puntjes nodig om zich te handhaven
en gingen er dan ook voor. SVEB
gaf het niet cadeau en pakte haar
sportieve plicht ten opzichte van de
andere ploegen goed op. Vooral in de
eerste helft was het van beide zijden
een voortreffelijk duel.

Al na 2 minuten had SVEB het
net kunnen bollen maar Robbert van
Dijk trof snoeihard de deklat. Budel
knoopte deze waarschuwing goed in
de oren en toog ten aanval.

Tweede helft
beduidend minder
In de 9e minuut kon John Tissen
een voorsprong voor Budel nog net
voorkomen, maar drie minuten later
werd hij toch geklopt door een fraai
doelpunt van de spits van Budel. Via
de binnenkant van de paal viel de 0-1

binnen. De tweede helft was beduidend minder, Budel verdedigde zijn
voorsprong door op haar defensie te
leunen. Met uitvallen probeerden ze
het de SVEB-achterhoede moeilijk te
maken. Dit lukte echter maar zelden
en SVEB trok steeds meer in de aanval. Vooral in de laatste 20 minuten
moest Budel ver terug. Maar wat SVEB
ook probeerde, de gelijkmaker werd
niet gescoord. Sterker nog, na een
misverstand kon een aanvaller van
Budel in blessuretijd vrij op John Tissen
af. Hij scoorde met een stiftje. Voor
SVEB toch weer een teleurstelling.

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94
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Inschrijven is nog mogelijk

F en Mini F-toernooi bij Wittenhorst
Op zaterdag 12 mei organiseert voetbalclub Wittenhorst uit Horst een F-toernooi voor jongens en meisjes. Alle
jongens en meisjes uit Horst in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar mogen zich inschrijven.

Met dit toernooi wordt een waar
Champions League-toernooi nagebootst, waarbij alle spelers en speelsters worden verdeeld over teams met
de naam van een bekende Nederlandse
of internationale voetbalclub. Spelertjes
van PSV of VVV komen dus uit tegen
leeftijdsgenootjes in het team van
Barcelona of Manchester United.
Bestuurslid Francois Arts: “Hierbij
beleven leeftijdgenootjes met
elkaar een ontzettend leuke middag. Natuurlijk de voetballertjes van
Wittenhorst zelf, maar iedereen mag
ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Ook voor voetballertjes die nog
geen lid zijn van Wittenhorst en er over
nadenken om misschien te gaan voetballen komend seizoen is dit dus een
leuke gelegenheid om kennis te maken
met de voetbalsport.”
Coördinator van de Mini
F-spelertjes, Christel Lemmen: “Het is
een genot om al die kleine voetballertjes aan de slag te zien op deze
middag. We gaan ook komend seizoen
weer verder met de landencompetitie voor de Mini F-spelertjes. Dit is
een intern landentoernooi, dat iedere
zaterdagmorgen wordt gespeeld bij

Wittenhorst. Jongens en meisjes van 5
jaar starten hier met hun ‘voetbalcarrière’ in een onderlinge competitie.
Deze jongens en meisjes krijgen op
woensdagmiddag training van ervaren
trainers die gewend zijn om deze leeftijdsgroep de eerste voetbaltechnieken
bij te brengen.”

Voetballen vanaf
5 jaar
Jeugdvoorzitter Gerard Lok: ”Veel
ouders in Horst weten vaak niet dat
hun kinderen al vanaf 5 jaar kunnen
voetballen bij Wittenhorst. Bij zo’n
toernooitje zie je het enthousiasme
enorm toenemen als zoon of dochter
op het veld bezig is en een doelpunt
scoort. Verder wil ik benadrukken
dat Wittenhorst zeker ook meisjes
uitnodigt om te komen voetballen.
Meisjesvoetbal is landelijk een van de
snelst groeiende sporten, er voetballen inmiddels bijna 100 vrouwen en
meisjes bij ons.”
Aanmelding voor het toernooi
kan tot dinsdag 8 mei via teamleiding
of via een email naar
edwinenchristel@live.nl

Twaalf deelnemers aan de Benelux Run

Limburgrunners verleggen grenzen
Op dit moment zijn twaalf mannen en vrouwen uit de regio bezig om 810 kilometer af te leggen. Te voet
welteverstaan. De Benelux Run gaat door België, Luxemburg en Nederland en is de langste non-stop estafetteloop
ter wereld. Wat beweegt team Limburgrunners om mee te doen aan het grootste hardloopevenement van de
Benelux? HALLO vroeg het aan Petra Alards, Sraar Theeuwen, Irmgard Gijsen en Anita Hoeijmakers.

De barbecue is al
gepland
Het team heeft individueel, maar
ook gezamenlijk getraind. Er is een
heuse trainingsdag geweest, die
behalve nuttig ook erg gezellig was.
Anita: “Buiten de sportieve uitdaging
hoop ik ook dat we een hele gezellige
tijd met elkaar beleven. De barbecue
als afsluiter is al gepland!”

Fietsen met een gpssysteem
Spannend is het wel. Petra: “We
weten niet wat er op ons afkomt. We
moeten zelf autorijden en fietsen met
ons gps-systeempje. Ik ben benieuwd
hoe dat ’s nachts zal gaan.” “Plus wij

maken de allereerste editie van de
Benelux Run mee. Er zijn nog geen
deelnemers of organisatoren met ervaring”, aldus Sraar.
En wat te doen als je dan eindelijk
over die finish komt zaterdag? “De
laatste kilometer lopen we gezamenlijk als groep. Dat wordt dus een grote
familyhug”, denkt Anita. “Waarschijnlijk
ben ik ontzettend vermoeid”, zegt
Petra, “maar ik zal vooral denken: dit
hebben we maar mooi geflikt!”
De Limburgrunners houden hun
ups en downs bij via twitter. Zij zijn te
volgen via @Limburgrunners Behalve
Sraar, Irmgard, Anita en Petra rennen
ook Geert Vullings, Karin Lamers, Theo
Lamers, Arno Theeuwen, Jan Seuren,
Hein Hoeijmakers, Piet Aarts en John
Verstraaten mee.

Golfclub Net Neet

Eerste toernooi
Woensdagmorgen 2 mei zijn ze gestart in La Roche-en-Ardenne in België.
In twee ploegen zal het team 810 kilometer rennen tot in Delfzijl. “We doen
mee als recreatief team, met twaalf
personen. Beide ploegen bestaan uit
zes personen, waarvan er één rent,
één fietst, één de auto bestuurt en drie
personen even kunnen uitrusten. Na
twee kilometer rennen wisselen we
door. Als we dan met de ploeg honderd
kilometer hebben afgelegd, is de andere ploeg aan de beurt”, vertelt Sraar
Theeuwen. Anita Hoeijmakers: “De
ploeg die niet aan het rennen is heeft
dan ongeveer tien uur rust. Zo ben je

van woensdagmorgen tot zaterdagavond continu bezig: tien uur rennen,
tien uur rust, en dan weer rennen.”

Wat kun je aan als
mens?
Waarom jezelf uitputten tot je
kruipend over de finish komt? “De
uitdaging, je grenzen verleggen: wat
kun je aan als mens?” zegt Irmgard.
Die uitdaging is voor de meeste leden
van het team de reden om mee te
doen. “Behalve jezelf overwinnen is
het ook gewoon een keer iets nieuws.
Hardlopen is normaal een individuele

sport, maar nu moeten we in teamverband iets bereiken.”
Sraar Theeuwen: “Alle leden van
het team zijn behoorlijk ervaren hardlopers. De meesten rennen ook bij de
Peelrunners, en de groep is aangevuld
met wat bekenden. Omdat we busjes,
diesel, T-shirts en vesten nodig hebben, hebben we een aantal sponsors
benaderd. Erg leuk is dat de sponsors
allemaal hier uit de buurt komen en
dat we dus echt een beetje de regio
vertegenwoordigen.” “We hadden ons
in plaats van Limburgrunners ook de
Horst-Melderserunners kunnen noemen”, zegt Petra lachend.

Golfclub Net Neet is media 2010 ontstaan, toen zeven vrienden
geïnfecteerd werden met het golfvirus. Een aantal vrienden speelden al
een tijdje en nodigden hierop de anderen uit om ook het
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen.
Elk jaar, in het laatste weekend
van september, wordt er gespeeld om
de Net Neet-golfbokaal. Het is de prijs
die niemand wil winnen, omdat deze
wordt gewonnen door degene die het
slechtst heeft gespeeld, met andere
woorden Net Neet heeft gewonnen.
Het motto van Net Neet is dan ook:
golf met een brede glimlach.
Tijdens een golfweekend in
Bitburg in Duitsland is het idee
ontstaan om een golftoernooi te organiseren. Voor dit eerste toernooi zijn

voornamelijk familieleden, kennissen
en vrienden uitgenodigd. Doel van
dit toernooi is om een leuke dag te
hebben en om meer enthousiastelingen bij elkaar te brengen. Dit toernooi
vindt op zondag 6 mei plaats op
golfbaan De Golfhorst in America.
Er wordt gespeeld om de wisselbokalen voor dames en heren waarbij
het nu wel gaat om de beste golfer.
De organisatie kan, mede dankzij
sponsoren, een attractief programma
met leuke prijzen in elkaar zetten.
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Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Ervaren ondernemer coacht startende ondernemer

“Gelukkig hebben wij een bank die ondernemers met
elkaar in contact brengt”
Rabobank Maashorst ervaart regelmatig dat ondernemers op zoek zijn naar
ondersteuning in de vorm van kennis en ervaring om nóg succesvoller te
kunnen zijn. Daarnaast signaleren wij dat het bestaande netwerk van de klant
niet altijd in staat is om deze behoefte in te vullen.
Jan Van der Sterren van Rabobank
Maashorst is adviseur van Judith
Vervoort van Blond & Co in Sevenum.
Jan Van der Sterren vertelt: “Reeds
eerder brachten wij startende
ondernemers in contact met ervaren
ondernemers. Dat werd bijzonder
gewaardeerd. Starters zoeken vaak een
klankbordfunctie om ervaringen uit te
wisselen binnen hun vakgebied maar
zeker ook op gebied van
ondernemerschap.” Het idee ontstond
om Judith te laten klankborden met een
ervaren kapper. Jan Van der Sterren nam
contact op met Peet Kleeven, eigenaar
van Haarspecialist Happy Hair B.V. in
Horst. In een ontspannen sfeer vond een
gesprek plaats in de Horster kapsalon
gelegen aan de Herstraat 8 waarin veel
informatie werd uitgewisseld.

Leerproces
Peet Kleeven, een bekende naam in
Horst op gebied van het kappersvak,
voegt toe: “Blijven leren en trainen is
inderdaad van groot belang. Helaas
schort het tegenwoordig nog wel eens
aan de basistechnieken die op scholen
gedoceerd worden. Ik was zelf jarenlang
leraar dameskaptechniek. Leerlingen
willen vaak te snel overstappen naar
modetrends, terwijl juist de basiskennis
van groot belang is. Ondernemers in het
kappersvak moeten stagiaires dan ook
regelmatig bijsturen. Want de klant
moet wel tevreden naar huis gaan.”
Ook het team van Peet Kleeven oefent
regelmatig in de avonduren met
modellen. Pas na drie jaar kan een
leerling zelfstandig aan de slag in
een kapsalon.
Service
Judith streeft naar een open en jeugdige
sfeer in haar kapsalon: “Ik wil een prettige
sfeer creëren, de klant moet zich op zijn
gemak voelen. Er is zelfs een kinderhoekje met speelgoed aanwezig. En ….
de koffie staat klaar!” Peet onderstreept
dat helemaal. “Een huiselijke warme sfeer
is belangrijk, evenals een goede service!”
Beide ondernemers geven aan last te
ondervinden van ‘beunhazen’. Zij
vormen toch wel een bedreiging voor
de professionele kapsalons. Judith en
Peet merken dat er nog wel eens iets
mis gaat bij een ‘thuisbehandeling’.
“Klanten komen dan toch naar een echte
kapsalon voor herstelwerkzaamheden”,
zegt Judith.

Blond & Co
Judith Vervoort (29) startte in juli 2010
haar eigen kapsalon Blond & Co in
Sevenum. Judith is een jonge, leergierige
ondernemer die frequent beurzen en
vak evenementen bezoekt om de
ontwikkeling in de branche te volgen. Ze
heeft drie kapsters in dienst. Judith zegt:
“Het is belangrijk om bij te blijven en
kennis te nemen van de vele nieuwe
‘haartechnieken’. Ook kapsels volgen de
modetrends. Daarnaast komen er steeds
nieuwe producten op de markt. Als
kapster wil je je klanten daarover op een
kundige manier adviseren. Ik volg met
mijn team iedere acht weken speciale
trainingen om bij te blijven in ons
vakgebied.”

Specialisatie
Peet Kleeven komt uit een echte
kappersfamilie. De kapsalon van Kleeven
is al 75 jaar gevestigd in Horst. Peet
vertelt: “Mijn vader was dames- en
herenkapper, in 1980 heb ik het bedrijf
overgenomen. Met hulp van de
Rabobank heb ik een grote verbouwing
gerealiseerd. In de afgelopen jaren heb
ik mijn bedrijf enorm kunnen uitbreiden.
Ik ben nu 63 jaar en denk na over een
overname. Wellicht dat mijn dochter de
kapsalon wil overnemen?” Peet adviseert
Judith om met haar drie kapsters te
blijven werken, want de loonkosten
vormen toch een zeer zware kostenpost
binnen een bedrijf. Judith kan zich

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Vlnr: Peet Kleeven, Jan Van der Sterren, partner van Judith, Judith Vervoort

vinden in dit advies en zegt:
“Ik heb een sterk en betrouwbaar team.
Ik wil dat team graag voor mijn kapsalon
behouden en zo samen een goede
reputatie opbouwen.” Ook Peet Kleeven
is tevreden over de omzet binnen zijn
bedrijf en wil dat graag zo houden. Peet
heeft zich de laatste jaren ook
gespecialiseerd in hoofdhuid- en
haaronderzoek. Via een camera kan de
klant zelfs meekijken. Behandeling van
hoofdhuid en/of haar vindt na analyse
plaats op basis van plantaardige
producten. “Deze vorm van specialisatie
is een sterk punt van onze kapsalon”
aldus Peet. “Onderscheid je van andere
kapsalons. Wij hebben ook een
schoonheidssalon met als extra service
huidverbetering. Zo kun je elkaar helpen
en klanten aan elkaar overdragen.” Judith
vertelt dat ze ook nagelstyliste is en deze
extra service dus inderdaad aan haar
klanten kan bieden.
Passie voor vak
Peet Kleeven: “Passie voor het vak is
belangrijk. We willen ons verdiepen in
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe
modetrends. Daarnaast gaan wij met de
tijd mee. Jeugd wil ‘online’ reserveren.
Dat kan. We zijn nu bezig met het maken
van een keuzemenu met tijdsindicatie.
Ouderen willen juist persoonlijk contact
en maken liever telefonisch een afspraak.
Natuurlijk komen er ook wel eens
klanten met klachten. Een klacht is een
kans! Kies voor een goede oplossing, dat
is de beste reclame. Als kapper kun je

toegevoegde waarde leveren door
klantenbinding te realiseren. Ik heb
klanten die hier al 30 of zelfs 60 jaar
komen. Betrokken medewerkers zijn
belangrijk, want het is eigenlijk ook ‘hun
bedrijf’. Samen met mijn team vorm ik
Happy Hair!”
Balans tussen privé en bedrijf
Die balans blijft lastig met een eigen
bedrijf, ervaren beide ondernemers.
In feite ben je als ondernemer altijd met
je bedrijf bezig. Judith zegt hierover:
“Ik weet van mezelf dat ik geen rem heb
en dus altijd maar bezig ben en blijf.
Ter illustratie: Ik ben de afgelopen twee
jaar maar vier dagen met vakantie
geweest.” Peet adviseert om daar toch
voorzichtig mee te zijn en de scheidslijn
tussen privé en bedrijf zeker aan te
brengen en te respecteren. “Vakantie en
een vrije dag is af en toe zeker
noodzakelijk!”
Judith Vervoort bedankt Peet Kleeven
voor zijn gastvrijheid en waardeert zijn
openheid in dit gesprek.

Droom jij er ook over om een
bedrijf te starten? Maak dan
snel een afspraak met één van
onze Adviseurs Bedrijven.
Kijk voor meer informatie op
www.starteninmijnregio.nl

Rabobank. Een bank voor de startende ondernemer

Opnieuw drie wensen in
vervulling

Winnaars BankBattle 2012 bekend!
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In december 2011 vertelde Nikki
Minkenberg van Rabobank Maashorst u
over de unieke Maashorstactie: de BesteWensen-Boom. Iedereen mocht een wens
doen, een wens voor een ander. Inwoners
uit de gemeente Horst aan de Maas
maakten van onze uitnodiging gebruik en
hingen hun wensen voor anderen in de
Beste-Wensen-Bomen in onze kantoren.
Nadat in maart de eerste wensen in
vervulling werden gebracht, gingen
collega’s van onze bank ook in april weer
aan de slag.
Tuin opknappen van Monique
Claassen
Nadat collega’s van het team Bedrijven
& Instellingen onlangs al gingen sporten
met jongeren van ’t Raayke, ging dit team
vervolgens op maandag 16 april 2012 aan
de slag met de tuin van Monique Claassen
uit Oostrum. Monique heeft een
vervelende periode achter de rug waarin
zij haar man verloor. Voornamelijk het
klussen in de tuin viel haar enorm zwaar.
Daarom besloot Tanja Schaaf uit
Grubbenvorst een wens in te dienen voor
haar vriendin. Collega’s van het team
Bedrijven & Instellingen gingen actief aan
de slag en maakten er een leuke middag
van waarin zij de tuin van Monique
opknapten. Tevens verrasten zij Monique
met een tegoedbon voor haar tuin.
Na afloop van de wensuitvoering toonde
Monique zich opgelucht: “Ik vind het
fantastisch dat Tanja Schaaf deze wens
voor mij heeft ingediend. Het is voor mij
een hele opluchting dat medewerkers van
Rabobank Maashorst een begin hebben
gemaakt met het opknappen van mijn
tuin. Het is een stap in de goede richting.
Met de tegoedbon ga ik de tuin verder
opfleuren. Ik zie dit als een begin voor een
nieuwe start.”
Een lekker ontbijt voor medewerkers
en vrijwilligers van de Twinkeling
Het hele jaar staan medewerkers en
vrijwilligers van de Twinkeling uit Horst
klaar voor kinderen met een beperking.
Zij doen dit met veel inzet en vanuit hun
hart. Reden voor mevrouw Versleijen uit
Horst om een wens in te dienen voor deze
groep. Collega’s van het team
Particulieren kozen deze wens uit de 218
ingediende wensen in het kader van de
Beste-Wensen-Boom-actie en verzorgden
een lekker ontbijtje.
Op zaterdag 21 april 2012 konden
medewerkers en vrijwilligers genieten van
lekkere broodjes, verschillende soorten
beleg, een gekookt eitje en roerbakei, en
nog veel meer lekkers. Als blijk van
waardering werden onze collega’s van het
team Particulieren na het ontbijt
rondgeleid door het mooie gebouw van
de Twinkeling. De Twinkeling en

Rabobank Maashorst bedanken de Jumbo,
Versboerderij de Gastendonk en
Bloemsierkunst de Kogeldistel voor het
mede mogelijk maken van het ontbijt.
Bijzondere fotoshoot voor Els Cox
Op donderdag 26 april 2012 ging een van
de meest aansprekende wensen van de
Beste-Wensen-Boom-actie in vervulling.
Toen collega’s van het team
Bestuurszaken tijdens de feestdagen de
wens van mevrouw Draijer-Cox uit Horst
voor haar schoonzus Els Cox uit Venray
lazen, wisten zij direct dat deze wens
uitgevoerd moest worden. Els Cox is
ongeneeslijk ziek. Haar schoonzus wenste
een aantal leuke foto’s van en voor Els en
haar man Theo. En dat is gelukt!
Rond het middaguur werden Els en Theo
in Venray opgehaald om vervolgens door
te rijden naar Résidence La Vie en Rose in
Lottum. Els en Theo wisten nog van niets
en werden aangenaam verrast toen
collega’s van het team Bestuurszaken het
programma toelichtten: een professionele
fotoshoot. Hiervoor werd Els in fleurige
jurken en jasjes gestoken van Jansen-Noy
uit Sevenum en opgemaakt door visagiste
Rianne Smits. Fotograaf Hans van de Beele
uit Sevenum maakte vervolgens een
aantal prachtige foto’s van Els en Theo. Na
de fotoshoot sloten we de middag af met
een hapje en drankje aangeboden door
Karlijn Dapper van Résidence La Vie en
Rose uit Lottum.

In 2012 organiseerde Rabobank
Maashorst opnieuw de BankBattle, een
internet-gestuurde kennisquiz voor groep
8 van het basisonderwijs. Op maandag 16
april vond de race tegen de klok plaats
tussen de basisscholen uit de gemeente
Horst aan de Maas. Bijzonder daarbij was
dat gebruik van internetverbindingen het
mogelijk maakte om per klas actief deel te
nemen vanuit het eigen vertrouwde
klaslokaal. De Rabobank BankBattle is voor
de leerlingen een leuke manier om hun
kennis te toetsen aan de kennis van de
leerlingen van andere basisscholen. Het
succesvol afronden van de Rabobank
BankBattle vereiste tactiek, strategie en
vooral klassikaal samenspel.
Deelnemers BankBattle 2012
In cluster A waren ingedeeld:
RK b.s. De Schakel (Broekhuizenvorst)
OBS Weisterbeek (Horst)
Basisschool de Dobbelsteen (Sevenum)
o.b.s. De Krullevaar (Sevenum)
RK b.s. de Kroevert (Kronenberg)
Basisschool De Brink (Melderslo)
b.s. Onder de Wieken (Meterik)
RK b.s. Meuleveld, team 1 (Horst)
RK b.s. Meuleveld, team 2 (Horst)

In cluster B waren ingedeeld:
b.s. De Doolgaard, team 1 (Horst)
b.s. De Doolgaard, team 2 (Horst)
Mariaschool Reutum, team 1 (Tienray)
Mariaschool Reutum, team 2 (Tienray)
De Kameleon, team 1 (Grubbenvorst)
De Kameleon, team 2 (Grubbenvorst)
De Kameleon, team 3 (Grubbenvorst)
De Kameleon, team 4 (Grubbenvorst)
Winnende scholen in Horst en
Grubbenvorst
De uitslag werd maandag 23 april
bekendgemaakt. In cluster A won team
2 van RK b.s. Meuleveld uit Horst
(groepsfoto) de hoofdprijs. In cluster B
was team 2 van De Kameleon het
snelste in de race tegen de klok. Bart
Janssen (Directeur Bedrijfsmanagement)
overhandigde de twee hoofdprijzen
(een cheque ter waarde van € 450,-)
aan de winnende teams.
Rabobank Maashorst feliciteert
de winnaars met hun prijs en
bedankt tevens alle leerlingen
en leerkrachten voor hun
enthousiaste deelname!

Els en Theo hebben zichtbaar genoten.
Van elkaar, maar ook van de leuke middag.
Zij gingen naar huis met een mooi boeket
bloemen om deze gedenkwaardige
middag te symboliseren.
De medewerkers van Rabobank
Maashorst wensen Els en Theo veel
sterkte voor de toekomst!
Nieuwsgierig geworden?
Ook in de komende maand vervullen
collega’s van onze bank weer diverse
wensen. Lees onze tweewekelijkse Raboadvertentie in HALLO Horst aan de Maas.
iale ledenwebsite:

Kijk op onze spec

en.nl

www.maashorstled

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

Gesloten en toch open. Dat is het idee.
Op Hemelvaartsdag 17 mei zijn onze
kantoren gesloten. Op vrijdag 18 mei
staan wij weer voor u klaar.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Regel uw bankzaken 24 uur per dag via

www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Exposities bij
BiblioNu Horst
Annet van de Ven, Mia van Lisdonk en Hamid Husseini exposeren tot
26 mei bij BiblioNu in Horst. Annet laat haar acryl op doek zien, Mia haar
keramiekwerkstukken en Hamid zijn foto’s van Japan.
Annet van de Ven is in 1994
begonnen met aquarelleren bij
Harry Schreinemacher. Later is ze
omgeschakeld naar acryl op doek bij
Monique Romeijn. Door haar verdere
ontwikkeling heeft Annet de abstracte
vormen ontdekt die haar zeer aanspreken. Ook het kleurgebruik van
acryl spreekt haar aan, vooral de felle
kleuren. Natuurlijke vormen zoals
het landschap, bloemen en mensen
worden geabstraheerd en krijgen een
eigen leven in expressieve kleuren
op doek. Mia van Lisdonk laat enkele
van haar keramiekwerkstukken zien.
Vanaf 1971 houdt Mia zich bezig met
het maken van kunstvoorwerpen van
klei. De werkstukken die zij maakt

zijn onder andere vazen, poppen en
geboortetegeltjes. Haar inspiratie
haalt zij veelal uit de natuur. Hamid
Husseini exposeert zijn foto’s van
Japan. Japan wordt gerekend tot de
westerse samenleving, maar dit is in
cultureel opzicht, geschiedenis, antropologie en mentaliteit absoluut niet
terug te zien. Wat men in Nederland
van Japan weet en kent, wordt grotendeels bepaald door wat men op
televisie ziet of in de krant leest. Met
zijn foto’s probeert Hamid de mensen
bewust te maken van de culturele
verschillen. De exposities zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van
BiblioNu. Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

Bondschuttersfeest
in Grubbenvorst

Het was de 20e keer dit jaar dat het Oranjecomité Meerlo en de fanfare Koninginnedag in Meerlo
organiseerden. Er was een fietsversierwedstrijd, reuzenspellen, een kindermarkt, ponyrijden, een
springkussen en schminken. Na de opening van het feest om 14.00 uur konden kinderen dit jaar
gigantische versies van Vier op een rij, Onderuit, Labyrint, de Bibberspiraal, Boter kaas en eieren of
Jenga spelen.
Voor meer foto’s van het Meerlose Koninginnefeest, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst heeft dit jaar de organisatie
toegewezen gekregen van het eerste Bondschuttersfeest 2012 van de
Noord-Limburgse schuttersbond Juliana. Op zaterdag 12 en zondag 13 mei
vinden de festiviteiten plaats.
Op zaterdag 12 mei is er vanaf
10.30 uur op de schuttershof in
Grubbenvorst een reünie van Stichting
Regiment Limburgse Jagers van
oud-muzikanten van de tamboer-,
klaroen- en fanfarekorpsen van
dit regiment. Om 11.30 uur wordt
er een concert gegeven door het
Reünie-orkest Limburgse Jagers
onder leiding van Jos Stoffels. Na
afloop is er de mogelijkheid om met
iedereen te praten in de feesttent.
De delegaties van de negentien deelnemende schutterijen en
genodigden worden zondag 13 mei
om 12.00 uur welkom geheten door
het gemeentebestuur van Horst
aan de Maas bij café de Vonkel in
Grubbenvorst. Vanaf 13.00 uur staan
de negentien schutterijen opgesteld
op de hoek van de Kloosterstraat en

Wilhelminastraat in Grubbenvorst,
waar onder de muzikale klanken van
Harmonie St. Joseph het bondschuttersfeest officieel geopend wordt.
Om 13.30 uur vertrekt van daaruit
de grote schuttersoptocht door het
centrum van het maasdorp. Na
afloop van de optocht verplaatst
het geheel zich naar het feestterrein op de schuttershof van schutterij St. Jan aan de Kromboschweg in
Grubbenvorst. Daar worden verschillende beoordelingen van koningsparen, keizersparen, marketentsters,
sappeurs en bielemannen gedaan.
Ook zijn er op het terrein mars- en
vendelwedstrijden en schietwedstrijden. Tijdens dit bondsfeest wordt
er door de koningen van de deelnemende schutterijen ook geschoten
voor de titel Bondskoning 2012.

Het plein voor de kerk in Sevenum was de locatie voor de vrijmarkt op Koninginnedag. Er waren
optredens van bands, het kindervakantiewerk Joepie had een speciale wedstrijd uitgeroepen, er was
een skelterrace en een luchtkussen. Met het mooie weer waren de terrasjes goed gevuld.
Voor meer foto’s van Koninginnedag in Sevenum, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Uw specialist in garagedeuren

vraag naar de voorwaarden

E1

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

Tel. 06 22 54 41 32
marcelseurenstukadoor.nl

www.mathpeeters.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

Voor een
‘werelds’ cadeau

Communiefeest!!

Beleef samen een mooie,
rustige en gezellige dag
Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

●

●

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

It’s Clean

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

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

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum

www.its-clean.nl

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl
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Sfeer van toen
herleeft
in Griendtsveen
‘Kermis in Griendtsveen is niet meer’ kopte HALLO vorig jaar juli. Als het
aan Wien van Mullekom en Cor Janssen ligt is dat niet helemaal waar.
Tijdens het pinksterweekend organiseren zij de tweede editie Moto
Nostalgia. Een alternatief voor de kermis?
“Okay, de echte kermis in
Griendtsveen is niet meer”, lacht Wien.
“Maar dit jaar hebben we hier tijdens
Moto Nostalgia toch een heuse kinderkermis. Met gratis attracties als een
kleine draaimolen en ballen gooien.”
Cor en Wien organiseren dit jaar voor
de tweede keer Moto Nostalgia.

In Hegelsom organiseerde het Oranje Comité Hegelsom op maandag 30 april het jaarlijkse
Oranjefeest in de dorpskern. Van 10.30 tot 12.00 uur was er een kindermarkt. Na de kindermarkt was
er onder andere een fietsroute en defilé, een spellencircuit en een open podium. Clown Japie maakte
ballondieren en de coverband Motion verzorgde aan het begin van de avond een optreden.
Voor meer foto’s van de Hegelsomse Koninginnedag, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Niet alleen auto’s en
brommers
“Vorig jaar was het een festijn
voor oude brommers en motoren. Dit
jaar gaan we het grootser aanpakken.
Naast de tweewielers zijn nu ook oldtimer auto´s van vóór 1972 van harte
welkom. In het gemeenschapshuis
vindt een grote onderdelenruilbeurs
plaats. Het centrale thema dit jaar is
NSU. Weet je dat dat vroeger een groot
concern was? Waar ze naast bromfiet-

sen en motoren ook legervoertuigen
maakten? En natuurlijk auto´s. Daarvan
hopen we er een heleboel terug te zien
tijdens het evenement.” In tegenstelling tot wat de naam Moto Nostalgia
doet vermoeden draait het niet alleen
om auto´s en brommers tijdens Moto
Nostalgia. “Er is inderdaad ook een
petticoatbal waar muziek uit de jaren
50 en 60 wordt gespeeld. Daar moet je
natuurlijk met vetkuif naar toe. Kijk, ik
laat er speciaal mijn haar voor groeien.
En natuurlijk is er de kinderkermis.
Kortom, wij willen op allerlei manieren tijdens het pinksterweekeinde de
sfeer van vroeger in Griendtsveen laten
herleven.” Moto Nostalgia vindt plaats
in Griendtsveen van zaterdag 26 tot en
met maandag 28 mei.
Meer informatie over het
evenement is te vinden op
www.motonostalgia.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!),
Voorjaarsmoeheid, Overgang
Tennisarm, Ischias, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
Ook in Horst werd maandag 30 april Koninginnedag gevierd. Omdat de koningin de afgelopen
periode al vaker in de gemeente was, besloot ze op Koninginnedag ook het Wilhelminaplein te bezoeken. De koningin van de Horster revue en haar gevolg dat bestond uit hofdames en securitypersoneel
bezochten per Rolls Royce het centrum van Horst. Daar schudde de koningin handjes, ging ze op de foto
en moedigde ze de koekhappende en zaklopende kinderen aan.
Voor meer foto’s van het bezoek van ‘Beatrix’ aan Horst, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Kermisprogramma
Zaterdag 5 mei
Theo + Joop
Aanvang 21.30 uur
Open 19.00 uur

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

Zondag 6 mei
Teddy Boys
Aanvang 20.30 uur
Open 11.00 uur
Maandag 7 mei
Theo uit Helmond
Aanvang 20.30 uur
Open 16.30 uur

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant
Het Oranjecomité zorgde in Lottum voor een Koninginnedagviering: het dorp vierde vanaf 10.00 uur
Koninginnedag op het trapveldje aan de Ulsheggerweg. Er waren spelletjes en een rommelmarkt. De
ballonnenclown was er ook met zijn kunsten.

Dinsdag en woensdag
Eigen muziek
Open 16.30 uur

vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur

Wij wensen iedereen een
geweldige kermis

www.brugeind.nl

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Tel. 0478 69 12 83

34

cultuur

03
05

Zopo jaren 80 reünie

Hanenkammen, hardrock en hasjiesj
Zopo. Vier letters die veel woorden losmaken bij veertigers, vijftigers en zestigers in Horst en omgeving. Zopo
was een begrip waar de een mee wegliep en waar de ander tegenaan schopte. Binnenkort organiseert een aantal
oudgedienden de Zopo Eighties Reünie. “Voor de tweede generatie”, zegt Mart van den Munckhof.
deden, veranderde ook bij Zopo het
een en ander. Mart: “De twintigers van
toen vertegenwoordigden de nieuwe
stromingen. We wilden nieuwe dingen
ontdekken en uitproberen. Door het
opvallende uiterlijk van sommige
nieuwe Zopogangers, zoals het piekhaar, de kleding en hanenkammen
maar vooral door een andere muzikale
voorkeur, vielen we een beetje buiten
de boot. In de weekenden pendelden
we daarom heen en weer tussen discotheek Modern en Zopo of bezochten
we concerten en festivals.”

Draai es muziek, man

Wiel Arts, Johan Gooren en Mart
van den Munckhof hebben ieder hun
eigen herinneringen aan Zopo, in de
jaren 70 en 80 dé uitgaansplek voor
de alternatievelingen uit Horst en omgeving. “Begin jaren tachtig vormden
wij de tweede generatie Zopogangers,
en die zag er heel anders uit dan

de eerste”, vertelt Mart met een
brede grijns. “We waren de ellenlange
gitaarsolo´s waar de oude garde van
genoot helemaal zat. We wilden muziek waar je lekker op kon springen. In
ieder geval iets anders dan die hippiemuziek.” Vanaf het moment dat punk
en new wave wereldwijd hun intrede

In eerste instantie werden de punkers en liefhebbers van punk en new
wave op de zolder van het karakteristieke boerderijtje aan de Schoolstraat
ondergebracht. “Daar bevond zich een
soort theetuin, maar die ruimte werd
al gauw veel te klein”, vertelt Wiel
Arts. ”Steeds vaker gingen er mensen
van ‘ons’ beneden zitten. Dan werd
er soms geroepen ‘Draai es muziek,
man’ en keek de oude garde verstoord
op van hun joint.” Langzaam maar
gestaag nam de nieuwe generatie het
roer bij Zopo over. ”We organiseerden
allerlei leuke dingen zoals modeshows
en beachparty´s. Verder maakten we
zelf onze eigen posters om bandjes of
feesten aan te kondigen. De creativiteit werd enorm gestimuleerd”, aldus
Mart. Vooral de talloze bands die optraden in Zopo bezorgde het instituut
de bijnaam ‘Paradiso van het Zuiden’.
“Een aantal bands dat later behoorlijk
bekend werd, trad op bij Zopo”, vertelt
Johan Gooren. “Zoals de Minnypops
en The Feelies. Maar ook Drs. P. en

Raymond van het Groenewoud traden
er ooit op. De meeste bands werden
geboekt via het bureau Paperclip. En
als er geen bands optraden, was er
altijd wel iemand die met de nieuwste
muziek aan kwam. Soms werd dan
muziek opgezet waar de honden geen
brood van lusten, maar het was wel
anders dan anders.”
In 1982 sloot Zopo voor langere
tijd haar deuren. “Er werd een nieuw
bestuur gezocht en nadat de ‘oude’ hippies waren vertrokken ging de tweede
generatie Zopo verder”, vertelt Mart.

Doodgebloed
“Tot in 1987. Toen voldeed het
pand aan de Schoolstraat niet meer. Er
was te veel geluidsoverlast en na een
tijdje ging het pand tegen de vlakte.
Op de plek waar Zopo tot 1987 heeft
gestaan, herinnert een plaquette aan
mooie tijden.” Van 1987 tot 1992 vond
de alternatieve jongerensoos onderdak
in het pand waar nu OJC Niks gevestigd
is. “Een prima onderkomen. Alleen was
het podium veel te laag en lag het te

ver van Modern af. Het publiek bleef
meer en meer weg en uiteindelijk is
Zopo in 1992 doodgebloed. Jammer,
hoor.” Hebben de drie gesprekspartners
nog iets overgehouden aan hun Zopotijd? “Haha, jazeker”, lacht Mart. “Het
was een leuke tijd, waarin heel veel is
gebeurd. Het heeft zonder meer onze
muzieksmaak gevormd. En toen keek
je nog echt uit naar het weekend.”
Johan: “Als je een weekend niet naar
Zopo was geweest, dan had je echt iets
gemist. Maar in werkelijkheid gebeurde
er niet veel anders dan als je er wel
was geweest. Desalniettemin was het
een schitterende tijd, die ik nooit had
willen missen.” Het is duidelijk. Wiel,
Johan en Mart kijken met een gezonde
heimwee terug op hun Zopo-tijd.
De Zopo Eighties Reünie vindt plaats
op zaterdag 12 mei in het gebouw van
OJC Niks. Er kan dan weer geswingd
worden op de muziek van toen en er
worden foto’s, posters en films vertoond
van die goeie oude Zopo. Kijk ook op
Facebook onder Zopo Eighties Reünie
voor meer oude foto’s en filmpjes.

Opening museum
Sorghvliet
Museum Sorghvliet in Tienray opent vanaf dinsdag 1 mei tot en met
maandag 1 oktober haar deuren. Het museum is iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Een bezoek buiten deze openingstijd is op afspraak mogelijk.
In het museum zijn gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 tot
1950 tentoongesteld in verschillende
ruimtes. Ingerichte keukens en huiskamers uit deze tijd zijn onder andere

te bezichtigen. Ook het kloosterleven
komt aan bod. Daarnaast beschikt het
museum over honderden foto’s uit de
oude doos die betrekking hebben op
de regio Horst aan de Maas.
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Herdenken in Tienray

Vrijheid geef je door
Het Comité 4 mei Tienray-Swolgen-Meerlo nodigt iedereen uit voor de
Nationale Dodenherdenking 2012 in Tienray. De herdenkingsdienst wordt
op vrijdag 4 mei om 19.00 uur in de kerk in Tienray gehouden. Na een
korte stille tocht wordt deze voortgezet bij het oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein.
Tijdens de Nationale Herdenking
op 4 mei herdenken we allen, burgers
en militairen, die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord
sinds het uitbreken van de Tweede

cultuur 35

Swolgenaar schrijft boek over reis

Op de motor over het
Engelse platteland
Een vakantie van een week. Met de motor naar Engeland. Voor velen een leuke onderbreking van de dagelijkse
sleur of iets om naartoe te leven. Voor Vincent Beerens (52) uit Swolgen was het nog net iets meer: hij besloot zijn
belevenissen op te schrijven. Zijn boek Dummies door Engeland is sinds een maand te koop.

Wereldoorlog, in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.
Aansluitend is er mogelijkheid om
onder het genot van een kop koffie
na te praten in Dienstencentrum
Zonnehof in Tienray.

Informatiebijeenkomst

Overgewicht kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas geeft op
donderdag 10 mei in de bibliotheek in Horst een bijeenkomst over
overgewicht bij kinderen.
Uit onderzoek blijkt dat één op de
zes kinderen te dik is. Hiervan raakt
dertig procent van de kinderen het
overgewicht nooit meer kwijt en zal
als volwassene dus ook te dik zijn. De
vraag is dan of de kinderen teveel of
verkeerd eten of dat ze niet genoeg
bewegen. Op deze en andere vragen
wordt tijdens de bijeenkomst antwoord gegeven. Drie thema’s staan
deze avond centraal: voeding, beweging en invloed van (mede)opvoeders.

Na een algemene presentatie over
deze thema’s volgen drie workshops
onder leiding van deskundigen zoals
de sportconsulent van Gemeente Horst
aan de Maas en een diëtist. Zij geven
tips en gaan in gesprek aan de hand
van stellingen.
De informatiebijeenkomst
begint om 19.30 uur en eindigt om
21.30 uur. Deelname is gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.mijncjg.nl

Kermis bij De Lange

Een boek schrijven, dat was iets wat
hij moest kunnen, vond Vincent
Beerens. “Ik heb wel vaker het idee dat
ik iets moet kunnen en moet doen. Zo
ben ik ook mijn eigen bedrijf gestart”,
vertelt hij. “Een boek schrijven, dat moet
ik een keer gedaan hebben, vond ik.”

In de eerste week van mei barst traditioneel de meikermis in Horst
los. Café De Lange Horst biedt tijdens de kermis een divers programma.
Op zaterdagavond start de kermisweek met dj’s Gurde en Tack-it. Het
thema van de avond is eighties en nineties.

Alleen de leuke
dingen vertellen

Meikermis Horst

De zaal van De Lange Horst is
op zondag gereserveerd voor de
ruigere stijlen, voor Club du Longue:
Raw. De beste dubstep, drum and
bass en snoeiharde electro knalt
uit de speakers. De Space Pirates
vormen de headliner van dit event.
De Nachtburgemeesters, Crude Kid en
Kid de Luca maken de programmering
compleet. Maandagmiddag is het tijd
voor de traditionele matinee. Deze
meikermis rocken de mannen van
Fragment op het podium. Deze driekoppige Engelse band heeft al eens
voor een uitverkocht Ahoy gespeeld.

Entree is geheel gratis tussen 15.00
en 16.00 uur.

Voor hardwerkend
horecapersoneel
Op dinsdag brengt dj Styn de
beste plaatjes in de zaal tijdens
shooternight. De shooters zijn deze
avond in de aanbieding. Op woensdag
is een nieuw evenement in het leven
geroepen voor al het hardwerkende
horecapersoneel: het Kasteleinsbal,
voor iedereen die tijdens de kermis
heeft moeten zwoegen en pezen.

Fanfare Eendracht Meerlo

Start Muziekfabriek
Fanfare Eendracht Meerlo is onder de naam Muziekfabriek een project
gestart om een nieuwe eigentijdse muziekvereniging op te richten die
investeert in een toekomstbestendige ontwikkeling van de muziekcultuur.
Het fundament voor de Muziekfabriek vormen de vijf kernwaarden
die de fanfare op heeft gesteld. De
Muziekfabriek richt zich op trends en
situaties met een nieuwe visie en een
nieuw ‘business model’ met eigentijdse bestuursmethoden, muziekconcepten en de nieuwste communicatiemiddelen en technieken.
De Muziekfabriek is een eigentijds
muziekplatform, gericht op iedereen
die de passie voor muziek maken
deelt, maar oude tradities worden

wel gerespecteerd. De fanfare wil
hiermee investeren in de vernieuwing
van de muziekcultuur in Meerlo en
de regio.
Op donderdag 10 mei presenteert
de Muziekfabriek zich aan muziekliefhebbers in Meerlo middels een
informatieavond met twee sprekers:
Peter Derks en Ankie Rutten.
Volg de Muziekfabriek via
Twitter op @muziekfabmeerlo en op
Facebook via www.facebook.com/
muziekfabriekmeerlo

Het idee voor het boek kwam
eigenlijk in stapjes. “Ik ben lid van de
Moto Guzzi Club Nederland en in hun
clubblad stonden vaak reisverhalen in
de trant van ‘en toen en toen en toen’.
Ik dacht, dat kan beter en leuker. Toen
kwam ik een boek tegen over een
reis over het Pieterpad. Daar vertelde
de schrijver alleen de leuke dingen
die hij had meegemaakt. Dat kon ik
wel waarderen. En toen ik met mijn
broer op vakantie ging, heb ik steeds
steekwoorden opgeschreven. Dat was

de basis voor mijn boek.”
Het boek beschrijft twee mannen
die met niet al te veel voorbereiding
op pad gaan door het zuiden van
Engeland. Behalve de reis wordt er
vooral ook veel aandacht geschonken aan de bed & breakfasts waar ze
verbleven en de mensen in de dorpen.
“We wisten vaak niet waar we waren,
dus dat kan ik ook niet vertellen”, verduidelijkt Vincent. “Ik schrijf liever over
opmerkelijke dingen. Het motorrijden
zelf is heel leuk, maar niet zo boeiend
om over te schrijven. Wat moet je daar
over zeggen?”

Geschreven
voor de lol
Dummies in Engeland leest alsof de
schrijver tegenover je enthousiast over
zijn reis vertelt. Dit maakt het gemakkelijk leesbaar, maar je moet wel van
de gesproken taal op papier houden

om het boek echt te kunnen waarderen. Het boek is dan ook geen literair
werk, maar vooral geschreven voor
de lol. “Een boek hoeft mijns inziens
niet aangrijpend of dramatisch te zijn,
maar het mag best grappig zijn”, vindt
Vincent.

Dol op grappige
boeken
Recensies op de website van de
uitgeverij geven aan dat dat gelukt
is: lezers beschrijven het boek vooral
als grappig. “Ik ben zelf ook dol op
grappige boeken, zoals die van Midas
Dekkers.” Daarnaast maakt Dummies
in Engeland duidelijk dat Vincent zijn
mening niet onder stoelen of banken
steekt. “Ja, dat is ook een valkuil voor
me, ik oordeel veel en snel. Maar dat
komt ook in het boek naar voren: niet
elk oordeel klopt.” Mooie woorden om
een recensie mee af te sluiten.

36

cultuur

03
05

Honingslingerdemonstratie

Avondvierdaagse
De-4 Grubbenvorst

Bij de imkers van het praktijkcentrum voor bijenteelt, ’t Zoemhukske
in Horst, vindt op zondag 6 mei tussen 14.00 en 16.00 uur een honingslingerdemonstratie plaats.

De eerste Grubbenvorster avondvierdaagse, De-4, vindt plaats van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 mei.
Het is een laagdrempelig wandelevenement voor jong en oud. Het is geen prestatieloop, maar een wandeling om
de omgeving van Grubbenvorst te ontdekken. Inschrijven kan tot zaterdag 5 mei.

De bijen hebben van fruit,
bloemen en planten veel nectar
verzameld die zij in hun kasten hebben omgezet in honing. Tijdens de
demonstratie wordt er getoond hoe
de bijen deze honing hebben opgeslagen in raten. Voor het slingeren haalt
de imker met een ontzegelvork de
dekseltjes van de voorraad honing
af, daarna plaatst hij de open ramen

in de honingslinger en draait deze
slinger handmatig krachtig rond.
Hierbij wordt de opgeslagen honing
uit de raten tegen de wand geslingerd om vervolgens in emmers te
worden opgevangen via een zeef.
De toegang voor deze demonstratie is
gratis. De volgende openstelling van
’t Zoemhukske is op zondag 3 juni.
Het thema is dan Solitaire bijen.

Demonstratie
pruiken maken
In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op zondag 6 mei vanaf
14.00 uur een demonstratie pruiken maken gegeven. Patricia Boerhof
van Grime de la Grime verzorgt deze demonstratie.
In het kader van de tentoonstelling Theater-Textiel-Theater wordt de
pruikendemonstratie georganiseerd.
Als uitgangspunt neemt Patricia de
haardracht van koningin Beatrix.
De Beatrixpruik wordt later in een
toneelstuk gebruikt. Patricia Boerhof
en Wilma Bos geven de komende

tijd regelmatig demonstraties in
Museum de Kantfabriek. Zij zijn niet
alleen deskundig op het gebied van
pruiken maken, maar ook grimeren
en kostuumimprovisatie behoren tot
hun specialiteiten.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Bij De-4 worden routes gelopen van
5, 10 of 15 kilometer. Deze routes lopen
in en rondom het maasdorp en de
namen hiervan zijn de manege-, de
Roeffen Mart-, de groene woud- en de
Kaldenbroekroute. Er hebben zich
inmiddels bijna 450 mensen ingeschre-

SEMINAR 2012
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ven. Als iemand de finaledag en
minimaal twee van de drie andere
avonden meewandelt, komt hij of zij in
aanmerking voor een kruisje.
Op zaterdag 12 mei vindt rond
16.00 uur de intocht van de wandelaars
plaats. De Kloosterstraat wordt voor

deze intocht omgedoopt tot de Via
Flora. Na de finish volgt de uitreiking
van de medailles.
Start en finish zijn telkens op het
Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst.
Voor meer informatie kijk op
www.de-4.nl

Duurzaam
ondernemen,
meer met minder!

Ruud Koornstra

Ondernemer Ruud Koornstra is een warm pleitbezorger van een duurzame
wereld, beginnend bij duurzaam ondernemen. Als medeoprichter van Tendris
Holding, een initiëringmaatschappij voor duurzame ondernemingen waaruit
onder andere de groene energieleverancier Oxxio is ontstaan, heeft Koornstra
veel ervaring met de kansen die duurzaam ondernemen biedt. Als ervaringsdeskundige weet hij op een duidelijke en inspirerende wijze in te gaan op duurzaam
ondernemerschap. Niet voor niets is Koornstra eind 2011 voor de derde maal bekroond tot Spreker van het Jaar. Zoals Koornstra zelf zegt: “Ik hoop iedereen, maar
vooral ondernemers te overtuigen door slechts mijn ervaring met ze te delen.”

Coen Jutte

Coen Jutte is een nieuw veelzijdig fenomeen. Jutte deed een jaar conservatorium, is Delfts ingenieur en werkte jaren als organisatieadviseur. Sinds enkele
jaren staat hij als cabaretier in het theater en niet onverdienstelijk; hij won de
afgelopen twee jaar meerdere cabaretprijzen en ontvangt lovende kritieken.
Vanwege zijn gevarieerde achtergrond in het bedrijfsleven en amusement is
Jutte als geen ander in staat om organisatieadvies te combineren met een
humoristische visie op ondernemen en diverse thema’s uit het bedrijfsleven.
Compleet met PowerPoint en scherpe analyses, maar ook dansend en zingend
stelt Jutte duurzaam ondernemen op een hilarische wijze aan het licht.

Programma
woensdag 6 juni 2012
19.15 uur

Ontvangst

19.45 uur

Inleiding Seminar

20.00 uur Ruud Koornstra
20.45 uur

Pauze

21.15 uur

Toelichting goede doelen 2012

21.30 uur Coen Jutte

Hoofdsponsor:

22.15 uur

Afsluiting met borrel en een hapje

Subsponsors:

BEGUNSTIGERS
D R U K K E R I J VA N D E N M U N C K H O F
STUDIO SPINAZIE

Meld u tijdig aan op www.rt160.com
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Tweede Bierfeest
in Griendtsveen

OJC Canix lente

Lange tafels, grote pullen bier en Tiroler muziek, Griendtsveen staat op zaterdag 19 mei in het teken van de
tweede editie van het Bierfeest. Gemeenschapshuis De Zaal wordt die avond helemaal omgetoverd in Tiroler stijl en
met muziek van Die Anseltaler Party Express moet het een groot feest worden.
op woensdag. Dan komen kinderen
uit groep 3 tot en met 8 van de
basisschool naar de clubruimte voor
spelletjes, een avondje knutselen of
een speurtocht.
Op dit moment zijn er 32 kinderen lid van ‘de club’, zoals het in
de Griendtsveense volksmond wordt
genoemd. Dat is ongeveer de helft van
het aantal leerlingen op de basisschool,
groep 1 en 2 meegerekend. Volgens
Fara Kanters is ‘de club’ dan ook van
groot belang voor het dorp. “In een
klein dorp als Griendtsveen gebeurt er
weinig voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Ouders laten ons dan ook
telkens weer weten dat de club moet
blijven bestaan.”
Voor de oudere jeugd in
Griendtsveen is het een ander verhaal.
Tot enkele jaren geleden werden er
voor die groep jongeren nog regelmatig
soosavonden georganiseerd, maar die

De avond is een herhaling van
het feest van vorig jaar. Toen kwamen er zo’n 120 mensen naar de
feestavond die wordt georganiseerd
door SJG Papparazzi, het jeugdwerk uit
Griendtsveen. “Na het Bierfeest van
vorig jaar kregen we alleen maar positieve reacties”, vertelt Fara Kanters van
Papparazzi. “En we hebben dezelfde
band uitgenodigd, want die speelt
fantastisch. Zij krijgen met gemak de
hele zaal mee. Afgelopen jaar danste
aan het eind van de avond iedereen op
de tafels, zo’n feest was het.”
Voor de komende editie stopt
de organisatie nog meer werk in de
aankleding van de zaal. Daarnaast
wordt er voor een hapje gezorgd, geheel in stijl met broodjes worst. De opbrengst van het Bierfeest wordt gestopt
in het jeugdwerk in Griendtsveen.
Het hart van het jeugdwerk in
Griendtsveen vormen de clubavonden

Nu het langzamerhand richting zomer gaat, is het programma bij OJC
Canix in Lottum langzaam leeg aan het lopen. Terwijl iedereen zich klaar aan
het maken is voor diverse festivals, het Europees Kampioenschap voetbal en
de kermissen in en rondom Horst aan de Maas wordt bij OJC Canix druk
gewerkt aan een nieuw programma voor het najaar. Maar voordat de zomer
losbarst, staat er ook nog heel wat op het programma.

zijn geschrapt. “Dat is de afgelopen
jaren een beetje verwaterd. Toen wij
zelf een jaar of 13 waren, was het daar
nog volle bak, maar de laatste tijd
kwamen er steeds minder kinderen”,
aldus de inmiddels 21-jarige Lorin van
Asseldonk.
Het clubjaar wordt telkens afgesloten met een kampweek voor kinderen
van groep 5 tot en met de eerste klas
van de middelbare school. Het kamp
wordt gerund door een groep van elf
man. “We zijn een grote vriendengroep”, vertelt Van Asseldonk. “Daarom
is het kamp vooral voor de leiding een
hoogtepunt van het jaar, naast het
Bierfeest natuurlijk.”
Het Bierfeest op zaterdag 19 mei
duurt van 19.30 tot 01.30 uur. Voor
meer informatie over het feest en de
kaartverkoop, kijk op
www.sjgpapparazzi.nl

Grote belangstelling voor
HONL op Floriade
Vorige week speelde het Harmonie-orkest Noord-Limburg (HONL) voor de eerste keer op de Floriade. Hoewel de
dag mooi begon met een aarzelend lentezonnetje pakten zich steeds meer donkere wolken samen boven het
Floriadepark. De muzikanten lieten zich niet ontmoedigen door de regen en schoven dicht op elkaar in het tentje.

Op vrijdag 4 mei staat een relaxed
avondje gepland. De film Mission
Impossible Ghost Protocol wordt
vertoond op groot scherm. In deze film
wordt hoofdrolspeler Ethan Hunt (Tom
Cruise) in allerlei onvoorspelbare scènes verrast door zijn duistere vijanden
uit Rusland. Het café is open vanaf
20.00 uur, de film begint om 21.00 uur.
In 2011 organiseerde OJC Canix het

Mega Frikadellen Festijn. Na dat succes
keert Canix nu terug met het Het grote
Canix Bitter-Ball op vrijdag 25 mei.
Op deze avond zal de Bitterbal in het
middelpunt van alle aandacht staan.
Verder zullen op deze avond de Canixdj’s zorgen voor muziek. Om 20.00 uur
is het café van OJC Canix geopend.
Voor meer info, neem een kijkje op
www.canix.nl

Herdenken en vieren
met de Tommy’s
Dit jaar wordt de bevrijding extra feestelijk gevierd in Museum De
Locht, op 5 en 6 mei. De ‘Tommy’s’ slaan hun kampement op naast de
boerderij met legervoertuigen en ander oorlogsmateriaal.

stukken. Hiermee kreeg hij de nodige
lachers op zijn hand. Ondanks de
slechte weersomstandigheden bleven
veel bezoekers staan en ze genoten
van de klanken van het HONL. Een
bijzonder applaus was weggelegd

Dirigent Leo van de Laak bleek
een talenknobbel te bezitten en verbond de nummers in maar liefst vier
talen aan elkaar: in het Nederlands,
Engels, Duits en Lottums kregen de
toehoorders uitleg over de te spelen

voor Ron Mulder met zijn vertolking
van Con te Partiro. Met het stuk
Wunderbahren Jahren waarbij volop
werd meegezongen door de toehoorders sloot het HONL het optreden af.

Supermalse entre côte

100 gram

€ 1,95

100 gram
100 gram
500 gram

€ 1,35
€ 1,90
€ 3,95

Kant en klaar

Varkenspoulet met champignons
Gekookte achterham
Koude schotel

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

destijds ook hebben gedaan. Er staan
tenten, jeeps en andere legervoertuigen en oorlogsmateriaal.
Het geheel wordt opgeluisterd
met muziek uit die tijd met een
optreden van Hedi Renkens, die het
repertoire zingt van Vera Lynn. Op
zondag 6 mei zijn er bovendien speciale kinderactiviteiten, die aansluiten
bij de herdenking van de bevrijding.
Kinderen kunnen vlaggetjes maken
en zich verkleden met kleren uit die
tijd. Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

(Foto: Wim Jenniskens)

agerij Joosten
Prettige kermis, Sl

DINGEN
ONZE AANBIE
MIS
VOOR DE KER

De bevrijding is wellicht de
belangrijkste gebeurtenis voor alle
Nederlanders en dus ook voor de
inwoners van deze regio. De bevrijding van deze regio was weliswaar
in het najaar van 1944 maar de
bevrijding wordt landelijk herdacht en
gevierd op 4 en 5 mei. Museum De
Locht houdt het verleden levend en
dat geldt ook voor de oorlogstijd en
zeker ook voor de bevrijding. Dit jaar
krijgt dat een speciaal tintje met de
Tommy’s die hun kampement opslaan
naast de boerderij, zoals zij dat

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

VOORJAARSAANBIEDING

20% kORTING
OP DE GEhElE
zOmERcOllEcTIE

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

38

cultuur

AGENDA
America

03
05

Griendtsveen

Horster Kermis

Discussieavond toekomst
verenigingen

za 5 t/m wo 9 mei
Locatie: centrum

wo 9 mei 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: De Zaal

Optreden Predilection en
Old No.7

Dodenherdenking
vr 4 mei 19.50 uur
Locatie: verzetsmonument
Griendtveenseweg

Grubbenvorst

Golftoernooi

vr 4 mei 19.30
Locatie: kerk en Pastoor
Vullinghsplein

za 5 mei 20.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Mis, stille tocht en
kranslegging

zo 6 mei
Organisatie: Golfclub Net Neet
Locatie: Golfcomplex
De Golfhorst

Autocrosswedstrijden
zo 6 mei 11.30 uur
Org: ACC de Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

Optreden Novaddiction

Honingslingerdemonstratie

Openstelling museum

za 5 mei 20.00 – 03.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

zo 6 mei 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Zoemhukske

wo 9 mei 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Wandelvierdaagse

Demonstratie pruiken
maken

di 8 t/m za 12 mei
Org: Stichting Gewoën Grubbevors

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 9 mei 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 6 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Horst

Club Du Longue: Raw

Broekhuizen

do 3 mei 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: ‘t Gasthoes

Matinee

vr 4 mei 20.20 uur
Locatie: monument van
gesneuvelde militairen

Kantkloscafé

Lezing Twan Huys
Kranslegging

zo 6 mei 22.00 uur
Locatie: café De Lange

ma 7 mei 15.00 uur
Locatie: café De Lange

vr 4 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Broekhuizenvorst
Kranslegging

vr 4 mei aansluitend aan mis
Locatie: monument bij Koetshuis

Stille tocht en kranslegging
vr 4 mei 19.00 uur
Locatie: Gasthoes en kerkhof
Kloosterstraat

Informatieavond gezonde
leefstijl
do 10 mei 19.30 – 21.30 uur
Organisatie: Centrum voor
Jeugd en Gezin
Locatie: BiblioNu

Bestel nu de DVD
van de Horster Revue
HÔRS ZUÛT STERRE

Kronenberg

Meterik

za 5 mei 20.00 uur
Organisatie: DC Umme
Locatie:
café Ummenthun

vr 4 mei 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Openbare
dorpsraadvergadering

Mis, stille tocht en
kranslegging

Open Kronenbergs
Darttoernooi

Optreden Predilection
en Old No.7

Sevenum

wo 9 mei 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

vr 4 mei 19.00 uur
Locatie:
kerk en oorlogsmonument

Lottum

Tienray

vr 4 mei 21.00 – 00.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 4 mei 19.00 uur
Locatie: kerk en Hanna van de
Voortplein

Filmavond: Mission
Impossible

Mis, stille tocht en kranslegging

Handboogsport veldwedstrijd

Meerlo

Presentatie MuziekFabriek
do 10 mei 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: De Speulplats

za 5 en zo 6 mei 10.00–17.00 uur
Organisatie: handboogsportvereniging ‘t Trefpunt
Locatie: Tienrayse bossen

Melderslo

Herdenken en bevrijden
met Tommy’s
za 5 mei 14.00 – 20.00 uur en
zo 6 mei 11.00 – 17.00 uur
Locatie:
Streekmuseum De Locht

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

L

kies voor kwaliteit!

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

Te koop bij inschrijving:

Vrijstaand woonhuis



Stichting Horster Revue
presenteert:

HÔRS
ZUÛT STERRE



slechts

€12,50

HÔRS ZUÛT STERRE

Hôrster Revue 2012
20 april 2012 - 30 april 2012
De Mèrthal, Horst

op unieke locatie en ruime kavel

OPEN HUIS

ei 2012
zaterdag 12 m
.00 uur
van 13.30 – 15

Wordt zaterdag 12 mei 2012 verkocht
(onder voorbehoud van gunning)

VAN MYRLAERSTRAAT 20 TE MEERLO
• Huis uitstekende staat van onderhoud
• Perceel van 765 m²
• Goede ontsluiting A 73

HÔRS
ZUÛT STERRE



20 april 2012
t/m
30 april 2012

Biedingen vanaf

€ 285.000,00 (geen drukfout)

Voor meer informatie:

tel. 06 55 12 69 96 of www.heikevastgoed.nl
Wij nemen uw woning over.

HÔRS ZUÛT STERRE
Hôrster Revue 2012

Heerlijk asperges eten!
De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

service 39
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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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Crist Coppens

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

Kermis aanbieding:
2x 500 gram half om gehakt € 5.50

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
4 t/m 10 mei
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 4672097

Tienray

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

09.30

Horst (Lambertus)

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Hegelsom

(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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

zaterdag
woensdag

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
zondag 13 MEI MOEDERDAG
• Zeer uitgebreid 3-gangen brunch (prive aan tafel)
• Moeder geniet gratis mee
(excl. drank, een moeder per tafel)

• prijs � 17,50 p.p.
• kinderen van 4 tot 11 halve prijs

euken
k
se
n
a
a
li
ta
I
e
d
..
f.
e
Pro
nst
reserveren gewe

Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

150 gram rauwe ham halen
100 gram BETALEN

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

40
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Maak je eigen oranjefilmpje en
win een schitterende tablet

Samsung Gal
axy Tab 10.1
16GB t.w.v.

€399,-

Specificaties:
• 10.1 inch sche
rm met hoge
resolutie (WXG
• Wiﬁ
A)
• 1 GHz dual co
re processor
• Volledig inte
rnetbrowsen m
et Flash
• 16 GB intern
geheugen
• Android 3.1
• Dun en licht
(8.6 mm en 56
5 gram)
• Touchscreent
oetsenbord
• Afmetingen
(b x h x d) 17
5.3 x 256.7 x 8.
• Bluetooth
6 mm

WWW
Maak een origineel
filmpje (max. 5 min.)

Zet je filmpje
op YouTube

Vul het deelnameformulier in op
www.hallohorstaandemaas.nl/
oranjegek + plaats url van
je filmpje

Bekijk alle inzendingen op
www.hallohorstaandemaas.nl/oranjegek

Op elk filmpje
kan via Facebook
gestemd worden

Het filmpje met de meeste
stemmen wint de prijs

Hoe doe ik mee?
Maak je eigen filmpje (max. 5 minuten) waarin je laat zien hoe gek jij bent van Oranje en maak kans op de
Samsung tablet t.w.v. 399,- euro, ideaal om het EK 2012 te volgen.
Zet je filmpje op YouTube. Vul het deelnameformulier in op www.hallohorstaandemaas.nl/oranjegek
en plaats hierbij de url van je filmpje. Op deze website kun je ook zien hoe er gestemd kan worden.
Het filmpje met de meeste stemmen wint.
Op 14 juni zal de prijswinnaar bekend worden gemaakt in het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Zet al je vrienden, familie en kennissen in om te zorgen dat jouw filmpje wint. Succes!

www.hallohorstaandemaas.nl/oranjegek

