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‘Volgend jaar
de 10 kilometer’
Alle lopers van de avondwandelvierdaagse De-4 in Grubbenvorst werden op zaterdag 24 mei rond 16.30 uur onthaald in het centrum van het Maasdorp. Tijdens deze derde
editie van de wandelvierdaagse liepen zo’n 750 wandelaars vier avonden achter elkaar 5, 10 of 15 kilometer. Lees verder op pagina 03
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Horst aan de Maas koos ook tijdens de Europese verkiezingen op
donderdag 22 mei voor het CDA. De partij werd zowel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor het Europees parlement de
grootste. SP werd in beide verkiezingen tweede.

Hoewel het CDA het in provincie
Limburg af moest leggen tegen de
PVV, blijft de partij de grootste in
Horst aan de Maas. Het CDA heeft
tijdens de Europese verkiezingen
in Horst aan de Maas wel verlies
geleden ten opzichte van de
verkiezingen in 2009. Zij haalde
30,3 procent van alle stemmen
in de gemeente, bijna 12 procent
minder dan vijf jaar geleden in de
toenmalige gemeente Horst aan de
Maas, zonder Sevenum en MeerloWanssum. Dat is een sterkere
daling dan provinciaal, waar de
partij 10 procent minder stemmen
binnenhaalde dan in 2009.
Lees verder op pagina 03
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Funpop in de Kasteelse Bossen

‘Het is niet alleen een popfestival,
het gaat over beleving’
De achttiende editie van Funpop vond plaats op het evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst op zaterdag 24 en zondag 25 mei. Op Funpop kunnen mensen met een verstandelijke
beperking en hun begeleiders, familie en vrienden luisteren naar muziek, maar ook knutselen, naar theater kijken en overnachten op de camping.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
gehele gemeente, behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Schouwburg Venray
gehele gemeente
Rendiz
gehele gemeente

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Het nummer Oya lélé van K3 komt
je deze zondag op de parkeerplaats
al tegenmoet. Op het festivalterrein
liggen en zitten de mensen lekker
in het gras onder een tentje. Aan de
zijkant van het terrein staan de knut
sel- en theatertenten opgesteld. In
de vrijwilligerstent zit Job Linskens,
stagiair van Funpop. Hij is een van
de vierhonderd vrijwilligers van het
evenement. “Het gaat heel goed. De
sfeer zit er goed in”, zegt Linskens.
Hij geeft aan dat Funpop het enige
buitenfestival is voor verstandelijke
gehandicapten in Nederland. Er komen
daarom ook bezoekers uit Groningen,
Amsterdam en Zeeland.
Linskens heeft een onderzoek
gedaan naar de beweegredenen van
verstandelijke gehandicapten om
naar het festival te komen. Voorzitter
Mathieu Emonts: “Dit onderzoek gaan
we in de toekomst gebruiken om
Funpop nog toegankelijker te maken.
Vooral op het gebied van begeleiding
en vervoer gaan we nadenken. Door
bezuinigingen op de zorg kunnen de
kosten van begeleiders vaak niet meer
betaald worden en onze doelgroep
kan hier niet naar toe komen zonder
begeleiding. Funpop wil hierover in
gesprek gaan met diverse instellingen
en overheden. Ook willen we landelijk
meer bekendheid creëren.”

Nick en Simon
favoriet
Op het terrein zijn naast het
podium ook een silent disco en een
senself te vinden. “In de senself kun
nen bezoekers met een zware handicap
muziek beleven via geuren, lichten en
een speciale trilvloer”, zegt Mathieu
Emonts. Ook hij vindt het gesmeerd
lopen. “We verwelkomen deze twee
dagen zesduizend bezoekers. We heb
ben geen incidenten gehad en het is
fantastisch weer. Bovendien werken
we in een goed en gemotiveerd team.”
Volgens de voorzitter zijn Nick en
Simon de favoriete act van het festival.
“Deze mensen houden gewoon van die
muziek. Nick en Simon hoeven maar
een gitaar aan te raken en de mensen
hier staan al te springen. Wel moet
ik zeggen dat BZB er een fantasti
sche show van heeft gemaakt en dat

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Gordon gaat op de foto met een fan
Glennis Grace top was als afsluiter
op zaterdag.” Emonts is ook lovend
over gemeente Horst aan de Maas.
“We staan op een fantastisch terrein.
Horst aan de Maas is een zeer goede
gastheer.”
Ondertussen maakt de jury van
Funfactor, waarbij negen verstandelijk
gehandicapten een optreden mogen
verzorgen, de winnaar bekend. Dit
is Saskia met haar vertolking van
het nummer A night like this van
Caro Emerald. “Maar ze zijn allemaal
prijswinnaars”, zegt burgemeester
Kees van Rooij, één van de juryleden.
Musicalactrice Renée van Wegberg en
‘Elvis Presley’ maken de jury compleet.
Onder een tentje luistert Ans van
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk
(PSW) van de afdeling Melick, die
mensen en kinderen met een verstan
delijke beperking ondersteunt, samen
met cliënten naar de Gebroeders Ko.
“Ze mochten een dagje kiezen, waarop
ze hier heen wilden en kozen voor van
daag, omdat Nick en Simon vandaag
optreden. Ze vonden het helemaal
geweldig. Alleen wel jammer dat ze
geen handtekeningen na afloop kon
den vragen”, zegt Ans. Iets verderop
zit Annelies van PSW van de afdeling
Heythuysen. “Er hangt een geweldige

Fout op geldautomaat
Een geldautomaat in Horst toonde onlangs de tekst dat de automaat
binnenkort zou verdwijnen. Dat bleek een technische fout bij Rabobank
Horst Venray te zijn. De automaat blijft gewoon bestaan.
Door een technische fout was op
de geldautomaten bij het kantoor
Kerkeveld in Horst, in Well en in
Ysselsteyn te lezen dat de automaat
vanaf 27 juni niet meer beschikbaar
zou zijn. Rabobank was snel om te
laten weten dat dit niet het geval is.
Volgens de bank blijven deze geld
automaten gewoon in gebruik.

De tekst was bedoeld voor de
geldautomaat aan de Wilhelmina
straat in Venray. Die automaat is
binnenkort niet meer beschikbaar.
Rabobank Horst Venray bood haar
excuses aan voor de ontstane onrust.
Eerder al maakte de bank bekend
geldautomaten in Melderslo, Meterik
en Swolgen weg te halen.

sfeer en ook het publiek is fantastisch.
Deze mensen zijn zo puur en eerlijk.

Heerlijk
Pinkster Smulbuffet
op eerste pinksterdag
Sportieve MTB-clinic
op vrijdag 20 juni
om 14.00 uur
Sportieve MTB-clinic
op zaterdag 21 juni
om 9.30 uur
Sportieve MTB-clinic
op zaterdag 21 juni
om 14.00 uur

Ik vind het ook erg goed georganiseerd.
Volgend jaar gaan we zeker weer.”

€25,00

€12,50
€30,00

€15,00
€30,00

€15,00
€30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Horst aan de Maas kiest voor
CDA in Europa
In Kronenberg werd het meest
op het CDA gestemd. Daar kreeg
de partij 43,4 procent van de
stemmen.Griendtsveen lijkt het
minst CDA-gezind, hier stemde slechts
11,5 procent op de partij. CDA’er Irene
Janssen ontving in Horst aan de Maas
31,2 procent van alle stemmen op haar
partij. De kandidaat die campagne
voerde met de slogan ‘Hôrster megje
in Brussel’ haalde daarmee meer stem
men dan lijsttrekker Esther de Lange of
Limburgse kandidaat Jeroen Lenaers.
SP steeg in Horst aan de Maas bijna
5 procent en haalde 15,5 procent van
de stemmen. Hier droeg Griendtsveen

juist wel aan bij. Met 22,3 procent van
de stemmen was Griendtsveen het
dorp uit de gemeente waar de grootste
groep inwoners op de Socialistische
Partij stemde. De derde grootste partij
werd de PVV van Geert Wilders. Zij
haalde 14,5 procent van de stemmen
in Horst aan de Maas, een daling ten
opzichte van 2009 met 4,4 procent. In
Tienray stemde bijna een op de drie
inwoners (30,4 procent) op de partij. In
de provincie werd de PVV de grootste
partij, met 20,6 procent eindigde de
PVV net voor het CDA (20,3 procent).
Ook D66 kreeg dit jaar bijna
5 procent meer stemmen dan vijf jaar

geleden. Zij eindigde op 10,8 procent,
vergelijkbaar met VVD die 10,2 procent
kreeg en opvallend steeg met
2,7 procent. PvdA kreeg in 2014 net
zoveel stemmen als in 2009, namelijk
6,2 procent. Oud-vakbondvoorzitster
Agnes Jongerius trok veel stemmen
voor de partij (37,1 procent).
De partij 50Plus, die de vorige
keer nog niet meedeed in de Europese
verkiezingen haalde nu 5,1 procent
van de stemmen in Horst aan de Maas
binnen. Venlonaar Jan van Houwelingen
stond op plek negen maar ontving
26,2 procent van alle stemmen voor de
partij in Horst aan de Maas.

Zachte puntjes,
voor de picknick

Vervolg voorpagina

‘Volgend jaar de 10 kilometer’
Alle wandelaars van De-4 liepen
zaterdagmiddag in een gezamen
lijke optocht vanuit het nabijgele
gen Ursulinenpark onder muzikale
begeleiding naar het centrum van
Grubbenvorst. Jacques Geurts van de
organisatie is tevreden met deze derde
editie van de avondvierdaagse. “Het is
zonder meer geslaagd. We merken echt
dat de belangstelling en de waarde
ring die we van de deelnemers krijgen
steeds meer toeneemt. Ook het weer
werkte dit jaar goed mee, alleen op
donderdagavond hebben we wat regen
gehad.”
Niels Basten en Jhon van den
Beucken staan met een bloemetje in
de hand te wachten op hun vrouw en

vriendin die samen met de kinderen
5 kilometer hebben gelopen. Niels:
“Ik geloof niet dat ze het heel erg
zwaar hebben gehad, maar ze
kunnen het denk ik wel waarderen
dat we g
 ekomen zijn om hen aan te
moedigen.”
Echt afzien is het voor de meeste
lopers niet geweest, zij hebben vooral
vier gezellige avonden beleefd. Dat
geldt ook voor de vriendengroep van
Marij en Jan Hoeijmakers, Bart en
Riekie van den Hombergh en Hans van
Hegelsom uit Grubbenvorst. Zij zijn
na hun wandeling van 10 kilometer
neergestreken op het eerste terras dat
ze zagen. Marij: “Het was erg gezel
lig en we hebben in een strak tempo

doorgelopen. Voor ons was het niet
heel zwaar, we hebben vooral een
lekker stuk gelopen.” Over de sfeer is
de groep heel tevreden: “Hulde aan de
organisatie daarvoor.”
Ook jongere lopers hebben genoten
van de wandelvierdaagse. Jasper (10)
en Pim (10) hebben de 5 kilometer
gelopen. “Vandaag hebben we in de
pauze wel een half uur bij speeltuin
Mart Roeffen kunnen spelen, dat
was erg leuk”, vertellen ze. Jasper:
“Als je praat en zingt onder het lopen,
dan merk je helemaal niet hoe ver het
is.” Ook zij hebben dus zonder proble
men de eindstreep gehaald. “Volgend
jaar doen we de 10 kilometer”,
besluiten ze.

Kiest u voor kwaliteit?

Ongeluk Witveldweg
De vrouw, woonachtig in Venlo,
reed op de Witveldweg richting
Grubbenvorst. Ze verloor om een nog

onbekende reden de macht over het
stuur in een flauwe bocht naar rechts.
De auto kwam op de rechterkant tot

stilstand tegen een bedrijvenhek.
De vrouw is overgebracht naar het
ziekenhuis voor onderzoek.

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

aanbieding van de week
Appelcitroenvlaai
9.99

8.99
Brood- en
Banketbakkerij

geldig van 26 t/m 31 mei

Een eenzijdig ongeval vond maandag 26 mei rond 13.10 uur plaats op de Witveldweg in Horst. Een 53-jarige
vrouw verloor de macht over het stuur en ramde een hekwerk.

Bestel nu uw gebak via

www.plushorst.nl

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Nieuwe eerstehulpverleners
Elf nieuwe eerstehulpverleners sloten op 21 mei hun cursus Eerste hulp van het Rode Kruis Horst aan de
Maas-Venray af. Zij krijgen op 18 juni officieel het diploma Eerste hulp uitgereikt. In de kern Horst wordt
jaarlijks een cursus eerste hulp en herhalingslessen Eerste hulp georganiseerd voor vrijwilligers. De cursisten
worden onder meer deskundig en handig op het gebied van reanimatie en bij de inzet van een AED.
Kijk voor meer informatie op www.rodekruishorstvenray.nl

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Informatie
avond wonen
Melderslo
Dorpsraad Melderslo organiseert
op woensdag 4 juni een informatieavond over wonen in Melderslo.
De dorpsraad heeft woningcorporaties WoonWenz en Wonen Limburg
en een wethouder uitgenodigd om
uitleg te geven over woningbouw in
Melderslo de komende jaren.
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Begraven verhalen
2/16

Oude kerkhof Horst

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder
vanwege de mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze
serie op zoek naar die begraven verhalen. In deze aflevering: het oude kerkhof in Horst.
dat van zijn tweede, eveneens jong
gestorven, echtgenote is op het oude
kerkhof terug te vinden. Henricus Maria
Antonius Wilhelmus Strijbosch werd
in 1887 geboren in het Brabantste
Asten. In juni 1915 vestigde hij zich
als huisarts in Horst. Twee jaar later,
op 10 februari 1917, huwde hij met
Gerarda Gitzels, in 1890 eveneens in
Asten geboren. Zij beviel op 15 decem
ber van datzelfde jaar van een zoon,
Carolus. Beiden overleden echter bij de
bevalling en zijn gezamenlijk begraven
op het kerkhof aan de Kloosterstraat.
Het kerkhof aan de Kloosterstraat
ligt er piekfijn wanneer schrijver Gert
Verheijen ons rondleidt. Vrijwilligers
van de stichting zorgen elke week voor
het onderhoud van de plek. Voor de
serie Horster Historiën schreef Verheijen
een artikel over het oude kerkhof. Aan
het hoofdpad is als derde monument
het graf te vinden van Johanna van
Haeff, de tweede echtgenote van Harry
Strijbosch. Zij stierf in 1928 en op haar
grafsteen is Maria met in haar armen
Jezus afgebeeld. Een eindje verderop
is het beeld van een moederfiguur
te zien. Zij houdt een pasgeboren
kindje vast. Hier ligt Gerarda Gitzels.

De informatieavond is onder andere
bedoeld voor jonge starters die in de
komende jaren een woning willen
en denken aan huren of Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
of voor ouderen die een levensloop
bestendige woning willen kopen of
huren.Tijdens de informatieavond
leggen de woningcorporaties en de
wethouder onder andere uit of er
gebouwd gaat worden in Melderslo
en welk type woningen dan gebouwd
worden. De informatieavond begint om
20.00 uur in café ’t Paradijs.

GS: geld
voor station
Grubbenvorst
Gedeputeerde Staten van
Limburg hebben het Limburgs
parlement voorgesteld 53,7 miljoen
euro uit te trekken voor de elektrificatie van de Maaslijn en een station
ter hoogte van Grubbenvorst. Dat
maakte zij onlangs bekend.
GS doet het voorstel vanwege
een project om het Limburgs woon-,
werk- en leefklimaat te stimuleren. In
totaal wil Gedeputeerde Staten dat de
provincie 1,35 miljard euro investeert
in de hoop het vestigingsklimaat van
de provincie te verbeteren. Het geld
voor de uitgaven haalt de provincie
onder andere uit een reservepot
van 1,1 miljard euro die ontstaan is
toen de provincie haar aandelen in
energieconcern Essent verkocht. Het
parlement neemt in juni een besluit
over het voorstel.

Inbraken
bedrijven
terreinen
De bedrijventerreinen in Horst en
Sevenum zijn in de maanden maart
en april geteisterd door inbraken.
Volgens een politiewoordvoerder zijn
de inbraken vermoedelijk op een
soortgelijke manier gepleegd, maar
is nog niet vastgesteld of dit
daadwerkelijk het geval is.
De daders, die voornamelijk ijzer- en
koperwaren hebben ontvreemd, zijn
nog niet bij de kraag gevat. Volgens de
politie is het moeilijk om hier te spreken
van een trend. Een woordvoerder laat
weten dat er vaker perioden zijn van
veel inbraken. “De terreinen worden
bewaakt door een bewakingsbedrijf en
goed hang- en sluitwerk is van belang”,
aldus de woordvoerder. Hij benadrukt
het belang van voorbijgangers die hun
ogen en oren open houden.

Als het gemeentebestuur van
de voormalige gemeente Horst
midden jaren 80 van de vorige
eeuw haar zin had gekregen,
dan was het oude kerkhof aan
de Kloosterstraat nu een parkje.
Wellicht dat dan nog enkele waar
devolle grafstenen bewaard waren
gebleven, maar het overgrote deel
zou waarschijnlijk zijn geruimd.
Zover kwam het echter niet.
Diverse nabestaanden maakten
bezwaar tegen de plannen en
uiteindelijk kwam de zaak zelfs

“De vrouw houdt het kindje vast
alsof ze het net gevoed heeft en op
haar schouder een boertje wil laten
geven”, legt Verheijen uit. “Het is
jammer dat er nu over de boog de
klimop hedera groeit, waardoor je
de achterkant van het beeld en het
gezicht van het kindje niet meer kunt
zien.” Verheijen heeft voor het boek
veel onderzoek gedaan naar het
beeld. Zo heeft het, nadat het kerk
hof wat in verval raakte, een tijdje in
het atrium van de kerk gestaan. Hij
is echter niet achter kunnen komen,
wie de beeldhouwer was.
Toen de plannen voor Hof te
Berkel in Horst gestalte kregen, heeft
Verheijen, die lid is geweest van de
straatnamencommissie in de voor
malige gemeente Horst, nog geijverd
voor een straat vernoemd naar
huisarts Strijbosch. “In Horst had je
in het interbellum twee belangrijke
huisartsen: Van de Meerendonk en
Strijbosch. Naar de eerste is de straat
waaraan verpleeghuis Elzenhorst
stond, vernoemd. In Hof te Berkel
zou een straat vernoemd naar dokter
Strijbosch een juiste keuze zijn
geweest.” Strijbosch huwde nog een
derde keer en stierf uiteindelijk op
10 mei 1981, 93 jaar oud.
Bronnen: onder andere Oud Horst in het
Nieuws deel 3 en Horster Historiën deel 5

voor bij de Raad van State. In 1995
werd Stichting Oud Kerkhof Horst opge
richt met als taak het beheer en de
restauratie van het kerkhof. In dat jaar
kwam het kerkhof ook op de gemeen
telijke monumentenlijst te staan.
De oudst bewaard gebleven graf
steen dateert van 1856. Op het kerkhof
is daarnaast ook het monument ter
nagedachtenis van de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog te vinden. Een
ander bijzonder monument is dat van
de eerste echtgenote van de in Horst
bekende huisarts Harry Strijbosch. Ook

Ontmoet inspirerende
zakenvrouwen!
Datum: 12 juni om 19.30 uur | Locatie: Schouwburg Venray

Koop nu kaarten voor de verkiezing van de
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014
Prijs:

€ 15,0
p.p.

Karolina Swoboda

Riny Leenders

Mariet Janssen

0

Tijdens deze avond wordt u geïnspireerd
door de persoonlijke drijfveren van de drie
genomineerde zakenvrouwen en vertellen zij
op welke manier zij zich onderscheiden.
Kaarten uitsluitend verkrijgbaar via

www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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Stichting Leergeld Horst aan de Maas

’Voorkomen dat kinderen worden uitgesloten’
De lokale Stichting Leergeld Horst aan de Maas zet zich in voor de participatie van kinderen uit arme gezinnen.
De stichting komt die ouders tegemoet met het betalen van schoolgeld, maar ook met de kosten van sport- en
cultuuractiviteiten. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Volgens bestuursleden Hans Scheres, Piet Kuenen en
Theo Bouten wordt vaak gezegd dat armoede niet speelt in Horst aan de Maas, maar is dit wel het geval en zijn de
kinderen hier de dupe van.

Maas”, aldus Hans.
Hans vervolgt: “Ons beleid verschilt
echter wel van het bijstandsbeleid van
de gemeente. We gaan namelijk niet
uitkeren aan het gezin zelf, maar aan
de school of de sportvereniging. Het
geld is daarvoor bedoeld en moet daar
voor ook gebruikt worden. Zo kunnen
we bijspringen met het betalen van
het schoolgeld of de contributie van de
sportclub. We willen echt voorkomen
dat kinderen worden uitgesloten.”

Theo Bouten: “We willen zo lowbudget mogelijk werken. Het geld
moet naar de kinderen en niet naar de
organisatie. Daarom is het van belang
dat de goede mensen op de goede
plek zitten. We zijn bij de stichting in
Roermond gaan kijken, hier hebben we
een goed beeld gekregen wat ons te
doen staat. We zijn druk bezig met alles
in orde te krijgen, zo gaat ook binnen
kort www.leergeldhorstaandemaas.nl
online.”

Opgeheven PK
verdeelt spaargeld
Tijdens de opening van het Naoberzorgpunt in Meerlo op donderdag
22 mei maakten Leo Beterams en Carel van Hartingsveldt van voormalige
politieke partij PK bekend wat er met hun resterende financiële reserves
zou gebeuren. Een aantal goede doelen werd hiermee blij verrast.

Hans Scheres: “Het initiatief om de
lokale stichting op te richten ontstond
in oktober toen ik een telefoontje
kreeg van het Dendron College. Daaruit
bleek dat de middelbare school steeds
vaker te maken kreeg met financiële
perikelen van ouders. Vervolgens ben ik
in gesprek geweest met het Citaverde
College, ze waren enthousiast over het
idee om deze lokale stichting op te
starten. Ook Dynamiek Scholengroep
gaat deelnemen.” Stichting Leergeld
is een landelijke vereniging en heeft
nu een lokale stichting in Horst aan
de Maas. “In Noord-Limburg was er
alleen Stichting Leergeld in Roermond.
Wij vertegenwoordigen Horst aan de

Maas. Momenteel zijn mensen Venlo
en Venray ook bezig met het opzetten
van een lokale afdeling. We hebben
eerst het bestuur opgezet en hebben
gesprekken gehad met de verantwoor
delijke wethouder en beleidsmede
werkers van de gemeente. Voordat we
formeel een stichting waren, werd ons
20.000 euro subsidie door de gemeente
toegezegd. Vanaf 21 mei zijn we ook
formeel daadwerkelijk een stichting”,
vertellen de drie heren.
“We zijn nu bezig met het inrich
ten van de stichting. Vanaf volgend
schooljaar gaan we daadwerkelijk
mensen helpen. Nu werken we aan de
keukentafel, maar we zijn op zoek naar

een ruimte. Het moet een toeganke
lijke ruimte zijn, mensen moeten over
de drempel durven stappen. We zoeken
nog intermediairs, vrijwilligers die in
gesprek gaan met mensen die bij ons
aankloppen. Vier vrijwilligers nemen
deze taak op zich. Zo kan voorkomen
worden dat bekenden elkaar treffen bij
onze stichting, hier gaan we goed op
letten. Het is niet de bedoeling dat een
intermediair de aanvraag van zijn of
haar dorpsgenoot gaat behandelen. Om
in aanmerking te komen voor financiële
tegemoetkoming, moet het inkomen
van de ouders onder 110 procent van
het bijstandsniveau zitten. Ook moet
het gezin wonen in Horst aan de

De Progressieve Kombinatie
Meerlo, Horst, Sevenum (PK-MHS)
heeft haar resterende financiën
gedoneerd aan vijf maatschappe
lijke organisaties in de gemeente
Horst aan de Maas. PK werd in 1977
opgericht en was na de herinde
ling van gemeenten Horst aan de
Maas en Meerlo-Wanssum nog één
raadsperiode actief. Tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezingen deed
de partij echter niet meer mee en
werd officieel op 1 april opgeheven.
Carel van Hartingsveldt, de laatste
voorzitter van de partij: “En een
vereniging in liquidatie heeft nog wat
te verdelen.” Hij stelde dat bestuur
en leden van de vereniging onlangs
het resterende bedrag van de partij
verdeeld hebben onder een aantal

maatschappelijke doelen.
De aanwezigen waren blij verrast:
Servaas Huys kreeg een cheque van
200 euro voor Stichting Kom Erbij
in Grubbenvorst, Anita Goumans
uit Meerlo kreeg 300 euro voor
Stichting SOS Meerlo-Wanssum voor
het dovenschool-project in Gambia
en Meerlonaar René Poels kreeg 300
euro voor het Wereldpaviljoen in
Steyl. Truus Knoops-Kersten en Huub
Driessen uit Tienray mochten uit
handen van de oud-PK-voorzitter een
cheque ontvangen van 600 euro voor
het Burgerinitiatief in hun woon
plaats. Tenslotte kreeg Stanley der
Meer, voorzitter van NaoberzorgPunt
Meerlo een cheque ter waarde van
2.494,05 euro voor de opstart van
het punt.
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• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
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• Alles uit eigen keuken
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Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

www.delestegeulde.nl

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

LEKKER

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Bedankt!
Vur alle belangstelling,
vur alle kaarte,
vur alle bloome,
vur alle leeve wäörd,

…Ás de vleugels nimmer drage,
is de lóch hiël laeg en stil...
Op 21 mei 2014 is op 83-jarige leeftijd overleden,

Truus Craenmehr-Bertrams

toën ze zeek waas en nao ut ouverlijden van os mam

Echtgenote van

Jacqueline Minten-Rijs

Piet Craenmehr †

Det haet os good gedaon!

Lieve moeder, oma en overgrootoma van

Mieke

Bobby
en May, Chris

Heden overleed plotseling mijn lieve man en ôzze Pap

Ger Janssen
echtgenoot van

Math & Annemie Craenmehr-Hesen
Mieke

Tienray,
Horst,
Tienray,
Tilburg,
Grubbenvorst,

Thea
Dennis
Sander
Marcel
Mam

Venlo, 20 mei 2014
Ringovenhof 22, 5865 BM Tienray
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 24 mei in de kerk
van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten te Tienray, waarna wij
Ger te rusten hebben gelegd op de r.-k. begraafplaats.
Hartelijk dank voor uw medeleven en gift aan de Hartstichting.

Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslag
knopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.
Heerlijke verse asperges,
ook geschild! Open: ma-vr 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel. 077 398 65 90.
Poetshulp gevraagd. Jong gezin in
Horst zoekt poetshulp uit Horst of
omstreken. Voor 1 x per 2 weken ca.
2 uur, op maandag. Interesse? Mail naar
emmydroog@hotmail.com
Eleonora’s Yogastudio Horst!
Hatha-yoga, meditatie, tevens
hulpmiddel bij: hyperventilatie!
Zwangerschapsyoga, Yoga-Dance.
Zomerlessen. Magnetiseren.
Info Leonie: 06 46 13 52 25.
www.yogastudioreuver.nl

Vakman woningstoffering.
Altijd 10% korting op alles, gratis
meten en monteren, gratis leggen
met uitzondering van trappen. Voor
verdere aanbiedingen zie website
leovanhelden.nl of bel 06 19 44 86 46.

Slooierweg 4, 5962 AX Melderslo
Wij hebben op zaterdag 24 mei afscheid genomen van moeder
in de H. Oda kerk te Melderslo . Aansluitend hebben we haar begeleid
naar crematorium Boschhuizen te Venray.
Een oprecht “dankjewel” voor alle lieve mensen die moeder liefde en aandacht
hebben gegeven. Onze bijzondere dank gaat uit naar het team van “De Buurtzorg”
voor de geweldige, warme en liefdevolle verzorging. “Megjes; hiël erg bedankt!!!!”
Ook onze dank aan het team van de nachtzorg.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Te Koop zonnebloemen en pioenrozen
€ 2,- per bos. Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 464 13 80.

Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

Te huur appartement in Palma
Mallorca, vrij in juli en augustus
€ 425 p/w tot 5 pers
www.appartementbertcati.nl

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Zwarte jas verloren zaterdag 24 mei
2014 in Grubbenvorst op de Bisweide.
A.u.b. contact tel. 077 327 01 20 of
06 36 56 31 18.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel
en betaalbaar op! Reparatie (ook
laptops), opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging,
bel mij gerust: 06 14 51 11 20.

Ticho

Familie Bertrams
Familie Craenmehr

Thea Janssen-Thiesen
in de leeftijd van 56 jaar.

Hemelvaartsdag geopend van
10:00 t/m 16:00
Perkplanten 12 stuks € 1,50, surfinia’s
nu € 0,75. Actie solanum boompje op
stam nu € 3,50. Geraniums € 0,75
diasca € 0,75 gazania € 0,50 knolbe
gonia spaanse margriet nu € 0,50 enz
Meer dan 200 soorten perk-, hang- en
kuipplanten tegen de laagste prijzen.
Pas op openingstijden: ma t/m vr 9:00
t/m 18:00 zaterdag 9:00 t/m 17:00.
Tel. 06 14 21 76 97 Kwekerij
de Lifra, Lorbaan 12a, Veulen.
Alleen wij............zetten de prijs erbij.

Gert & Wim Hendrix-Craenmehr
Koen & Michèle, Tijn
Floor & Janneke

Henk Craenmehr & Vera van Zoggel
Karst & Cécile, Neil,
Yori & Kevin Zoë

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Hortensia’s veel soorten v.a. € 3,50.
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam.
Bomen (bol-zuil-lei), bodembedekkers
e.a. vaste planten v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
7 en 8 juni is weer ons jaarlijks
hortensiaweekend.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Rolsteigers Ladders en Trappen
Verkoop en Verhuur. Diverse
aanbiedingen!. tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

‘t Winkeltje, Herstraat 44 iedere dag
van de week speciale aanbiedingen
in mooie, schone vintage kleding
(veel merk kleding) voor het hele
gezin (zie ons stoepbord). Tevens
een leuk oranje assortiment (nieuw)
Goaaaaaaaaaaaal!!!
Valise Atelier & Natuur
Hemelvaartweekend, 4 Open Deur
Dagen van 12.00-17.00 uur.
Op onze nieuwe locatie Atelier De Stal
Lemmeweg 3a 5975 Pm Sevenum.
De Wondere Wereld van Wol. Info
www.valise.nl De koffie staat klaar!
Gevonden Gebr. van Doornelaan een
blauwe blouse met lange mouwen
maat S. Tel. 077 398 52 54.
Kent u iemand? We zijn op zoek naar
serieuze kandidaten met goede sociale
vaardigheden en die graag vanuit huis
willen werken. Diverse mogelijkheden,
zowel bijverdienste als PT of FT.
Bel voor info: 06 54 25 67 86.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte/
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Bied zich aan: ervaren poetshulp op
woensdagmiddag. Tel. 06 51 13 49 35.
Te koop bouwgrond. Bouwplannen?
Nog één bouwplaats te koop ca. 600
m2 Bekkershof Meterik. Uniek wonen
in groene omgeving. Interesse?
Maak een afspraak. Wij laten u graag
alle mogelijkheden op locatie zien.
Bel 06 52 73 36 00.
Super kleding actie. Nu super actie
t/m 7 juni. Alle kleding en textiel voor
de helft. Dus 2 halen en 1 betalen of
50% korting. De Twedde Kans Kringloop
Noordsingel 43 Horst open di, wo, do
12-17 vr 12-20 zat 10-16u.
Verloren sleutels nabij de Kasteelse
Bossen e.o. Tel. 06 24 35 38 56.
Gevraagd hulp in de huishouding
voor één ochtend in de week. Tel. 077
463 24 54, graag bellen na 18.00 uur.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Grafmonumenten
en restauratie

Rolluikband vervangen
Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

vanaf E 25,-

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Ron van Gool 06 202 88 600

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

B I J A AN KO O P VAN

 PRODUCTEN  

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 29-06-2014 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Geboren

Denvi

24 mei 2014
Dochter van
Gertjan en Stephanie
Buijssen-van Schaaik
Kamplaan 15
5963 HH Hegelsom
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Opening rotondes Rondje ’t Ham
en Richting de Maas
De officiële opening van de rotondes aan de Stationsstraat bij de kruising met de Venloseweg en de kruising
met de Westsingel in Horst vond plaats op vrijdagmiddag 23 mei.

De 100e verjaardag van
moeder, oma en superoma
was een geweldig feest.
Wij willen iedereen die aan
deze feestvreugde heeft
bijgedragen, in welke vorm
dan ook, hartelijk danken.

Rotonde stelt de
Maasbedding voor

Fam. van Helden-Vervoort
Ons Gouden
Huwelijksfeest
was geweldig!
Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor alle felicitaties die wij
mochten ontvangen.
Het is voor ons
een onvergetelijke dag
geworden.

Chris en Truus
Korstjaans-Tacken
Luc Verhaeg &
Jolanda Beeren
geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 30 mei 2014 om 16.00 uur
op Landgoed Daelenbroeck
te Herkenbosch.
Op zaterdag 31 mei van
18.30 tot 20.00 uur bent u
van harte welkom op de receptie
in de feesttent aan de
Speulhofsbaan 67A te Meterik.

De rotondes kregen beide een
naam die verwijst naar de natuur van
Horst aan de Maas, namelijk Rondje
‘t Ham en Richting de Maas. Rondje
‘t Ham, aan de Westsingel, wordt
onderhouden door Poels Meubelen en
tankstation Vissers, met ondersteuning
van het Citaverde. De eigenaren van
deze ondernemingen openden dan ook
de rotonde.

De rotonde Richting de Maas
Op initiatief van het Centrum
Management Horst zijn in samenwer
king met de dorpsraad, gemeente
Horst aan de Maas, provincie Limburg
en Citaverde Bedrijfsopleidingen de
rotondes in en rondom het centrum
van Horst aangepakt. Ger Mennen van
Citaverde Bedrijfsopleidingen vertelt:

“Het opknappen van de rotondes komt
voort uit het idee om het centrum van
Horst te verfraaien. In totaal hebben
we zes rotondes opgeknapt, vier in
het centrum en deze twee buiten het
centrum.”
De twee rotondes die vrijdag
geopend werden, zijn medegefinan

cierd door provincie Limburg. Mennen:
“Het is vooral bijzonder dat we deze
rotondes met zoveel verschillende par
tijen hebben aangepakt. Niet alleen de
provincie en gemeente Horst aan Maas
hebben meegewerkt, maar Citaverde
Bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven
hebben ook hun steentje bijgedragen.”

“Rondje ‘t Ham geeft een prach
tige doorkijk op de natuur door de
houten lijsten en het is ook helemaal
met natuurlijke materialen gebouwd.
We willen met allebei de rotondes
echt laten zien wat Horst aan de Maas
te bieden heeft”, vertelt Ger Mennen.
“De rotonde aan de Venloseweg,
Richting de Maas, wordt nu onder
houden door Wilfred Veldpaus van
Veldpaus Tuinen, die ook voor het
ontwerp zorgde. Deze rotonde stelt de
Maasbedding voor.” De twee kinde
ren van Veldpaus hadden de eer deze
rotonde te openen. Aan de rotondes
hebben ook leerlingen van Citaverde
Bedrijfsopleidingen hard gewerkt.
“Ze zijn overal bij betrokken geweest,
van het ontwerp tot het metselen zelf”,
aldus Mennen. “De leerlingen zijn dan
ook apetrots om ‘hun rotonde’ te zien.
Sommigen gaan zelfs af en toe een
rondje rijden om maar langs de rotonde
te komen en deze aan anderen te laten
zien.”

Naoberzorgpunt Meerlo van start
Stichting Naoberzorgpunt Meerlo opende donderdag 22 mei haar inloopkantoor in gezondheidscentrum Meerlo
onder grote belangstelling. Het begon in 2012 met een idee van een paar inwoners van het dorp. Dat idee is
inmiddels uitgegroeid tot een stichting met meer dan honderd vrijwilligers.

T.k. gevr. Landbouwmachines o.a
hooimachine/hark/maaier/kipper/
ploeg/bloter/weisleep/mesttank/
maiszaaimachine/tractor enz..en vee/
paardentrailers 06 19 07 69 59.

die al iets voor de gemeenschap
deden zoals de dorpsraad, de lokale
KBO-, Zonnebloem- en Rode Kruisafdelingen, het kerkbestuur en apo
theek Maasdorpen. “Als iemand hulp
nodig heeft, moet je dat ook geven”,
stelt Der Meer. De initiatiefgroep ging
op bezoek in Roggel, waar een soort
gelijk idee eerder al werd uitgewerkt.
“Hiermee hebben we valkuilen kunnen
vermijden”, stelt Der Meer. “Inmiddels
hebben we al meer hulpaanbod dan
vragen, dat komt niet vaak voor. Het is
fijner hulp te geven dan te krijgen.”

Krijgen is ook wel
lekker, hoor

MEGA
Rommelmarkt
Zon 1 juni

Carbootsale Horst

A73 afrit 10 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 5961 NL

www.carbootsalehorst.nl
9 juni

Carbootsale Reuver

Voorzitter Stanley der Meer van
Stichting Naoberzorgpunt is trots op de
burgers van Meerlo en hun bereidheid
voor elkaar te zorgen, stelde hij tijdens
de officiële opening van het inloopkan
toor. Ook wethouder Birgit op de Laak
van gemeente Horst aan de Maas was
enthousiast. “Een dergelijk initiatief
moet vanuit de inwoners komen. Die

voelen aan welk middel past in welk
dorp. Het zag er niet meteen zo uit,
het idee begon heel klein. De hoe
veelheid enthousiaste reacties op de
enquête die onder de inwoners werd
gehouden, was verbazend. Een van de
meest memorabele matches is voor mij
een mevrouw van 91 die hulp zocht
bij het doen van haar boodschappen.

Zij is ook meteen aangesproken: waar
zit uw kracht? Nu wordt ze geholpen,
maar draagt ze zelf ook bij door voor te
lezen. Dat is top.”
Het Naoberzorgpunt wil mensen
die iets willen bijdragen als vrijwil
liger en mensen die hulp nodig
hebben, bij elkaar brengen. Zij wordt
daarbij gesteund door verenigingen

Wethouder Birgit op de Laak van
Horst aan de Maas onthulde de naam
van de stichting op de zuil voor het
gezondheidscentrum in Meerlo en
opende het punt hiermee officieel.
Daarna kreeg de stichting bijna
2.500 euro uit handen van voormalige
politieke partij PK voor hun werkzaam
heden voor de Meerlose samenleving.
“Krijgen is ook wel lekker hoor”, gaf
Stanley der Meer toch lachend toe toen
hij de cheque in handen kreeg van
PK-voorzitter Carel van Hartingsveldt.
Het coördinatieteam, bij wie de
inwoners van Meerlo met hun vragen
én aanbod terecht kunnen, heeft elke
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
spreekuur in het kantoor in het gezond
heidscentrum. Kijk voor meer informa
tie op www.naoberzorgmeerlo.nl
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De eindexamens zijn voorbij
Het zit er op. De boeken kunnen worden ingeleverd, de rugzak kan de kast in en de agenda mag voorlopig weggelegd: voor de eindexamenkandidaten van het Citaverde College en Dendron
College is de tijd van zwoegen boven de lesstof voorbij. De examens zijn achter de rug. Nu is het vooral even genieten van alle rust en voor sommigen nog even bibberen tot de uitslag.
HALLO Horst aan de Maas blikt terug met Sil, Patty, Kyra, Bas, Jesse en Iris.

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Bas Vergeldt (16)
Tienray
Citaverde College
VMBO Gemengde leerweg

“Mijn laatste examen, natuurkunde, had ik donderdag 22 mei.
Dat ging op zich wel prima. Ik kijk er tevreden op terug in ieder
geval. Als ik nu achteraf terugkijk, denk ik dat ik Engels het
moeilijkste vond. Wat me beter af ging was biologie. Dat vak is
ook een van m’n betere vakken. Op de dag van de uitslag kan ik
laat in de middag gebeld worden als ik niet geslaagd ben, maar
dat verwacht ik niet. Ik heb het denk ik wel gehaald. Rond die tijd
ga ik gewoon werken bij m’n ouders thuis in de groenteteelt. Dat
doe ik nu ook al om m’n tijd om te krijgen. ’s Avonds ga ik nu wat
vaker naar de soos, maar echt veel vrije tijd zit er niet in. Als ik ben
geslaagd ga ik nog drie jaar verder op het Citaverde College. Dan
ga ik de opleiding Greenport Production doen. Daar leer ik voor
groente- en fruitteler.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Kyra Jakobs (18)
Horst
Dendron College
Atheneum

“Ik sloot de eindexamens af met Engels. Dat vind ik niet
zo moeilijk, dus dat zorgde voor rust. Andere examens vond ik
wel moeilijk, vooral geschiedenis. Sommige vragen waren vaag
geformuleerd, toen heb ik wel geklaagd bij LAKS. Nu de examens
voorbij zijn, ga ik leuke dingen doen. Verder spreek ik af met
vrienden, maar ik ga ook werken. Op donderdag 12 juni krijgen
we te horen of we geslaagd zijn. De mensen die gezakt zijn
worden gebeld door school. De mensen die geslaagd zijn, kunnen
dit even later opzoeken op de website. Die dag gaan we wat
drinken op school en daarna gaan we nog naar de kroeg. Ik denk
wel dat ik geslaagd ben, maar ik denk wel dat ik zenuwachtig
ben op de dag zelf. Ik heb zeven jaar gedaan over het vwo. Ik ben
blij als het voorbij is en ik kijk er naar uit om aan psychologie te
beginnen.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Iris van der Sterren (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Mijn laatste examens waren Engels en maatschappijleer 2.
Tussen de examens door heb ik alle toetsen ’s avonds nagekeken.
Als ik terug kijk naar alle examens denk ik dat geschiedenis ’t mak
kelijkste was en economie het moeilijkste. Ik denk dat ik alle toetsen
voldoende heb, behalve economie. Dat kan een voldoende worden,
maar ook een onvoldoende. Dat is nog spannend, maar ik ga ervan
uit dat ik slaag. Woensdag 11 juni kan ik tussen 16.30 en 17.30 uur
gebeld worden. Rond die tijd zorg ik gewoon dat ik thuis ben en dat
ik de telefoon bij me houd. Omdat ik nu al vakantie heb, ben ik op
zoek gegaan naar een bijbaantje. Sinds kort werk ik bij een super
markt. In m’n vakantie ga ik in ieder geval werken en bijlessen vol
gen voor wiskunde. Na de zomervakantie stroom ik door naar havo.
Uiteindelijk wil ik naar het hbo om te leren voor docente Engels.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Patty van den Broek (16)
Sevenum
Citaverde College
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

“Mijn laatste examen was Duits. Als ik terugkijk naar
de examentijd denk ik dat biologie het moeilijkste was en
Nederlands het makkelijkste. Ik denk dat ik het wel heb gehaald,
omdat ik overal goed voor geleerd heb. Ik heb nu lekker vroeg
vakantie en spreek gezellig met vriendinnen af en wil meer gaan
werken bij een supermarkt. Ik vind het heerlijk om zo vroeg
vakantie te hebben. Geen stress meer tot 11 juni, want dan krijg
ik de uitslag. Als mijn broer en ik allebei slagen, komt er een
groot feest. De week daarna ga ik met mijn vader op vakantie
naar Port Zeelande, dus ik hoop niet dat ik herkansingen moet
maken, want dan mag ik niet mee op vakantie. Na het Citaverde
College wil ik naar de Groene Campus in Helmond om Wellness
en Lifestyle te leren. Ik ben al aangenomen, dus hoop nu op een
goede uitslag.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Jesse Huijs (17)
Lottum
Citaverde College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

“Mijn laatste examen was Engels. Dat vak was wel een van
de moeilijkste examens. Wiskunde ging mij het beste af. Dat vind
ik makkelijker. Als ik zo terugkijk naar alle examens, vond ik het
allemaal wel meevallen. Sommige examens waren makkelijker dan
de proefwerken die ik door het jaar heen op school heb gekregen.
Omdat ik nu vroeg vakantie heb, ga ik werken. Dat doe ik bij een
bestratingsbedrijf uit Grubbenvorst. In m’n vrije tijd ga ik nu vaker uit
naar De Lange in Horst of ik ga naar festivals met m’n vrienden. Op
maandag 16 juni kan ik tussen 16.00 en 17.00 uur een telefoontje
krijgen als ik gezakt ben, maar dat verwacht ik niet. Als ik geslaagd
ben houden we met een paar vrienden denk ik een examenfuif.
Hierna ga ik een BBL-opleiding volgen. Dan kan ik een dag naar
school en vier dagen werken bij het bedrijf waar ik nu ook al werk.”

Naam:
Woonplaats:
School:
Richting:

Sil Verhaegh (16)
Horst
Dendron College
VMBO Theoretische leerweg

“Met mijn eindexamens was ik woensdag 21 mei al klaar.
Nu werk ik in de horeca bij Blok10 in Horst en in de kas met
komkommers bij Welles in Grubbenvorst. Als ik niet hoef te werken,
geniet ik vooral met vrienden van het weer en ga ik op een veldje
voetballen. Op woensdag 11 juni krijg ik de uitslag. Ik kan rond het
middaguur worden gebeld, maar dat is natuurlijk niet de bedoe
ling. Als je gebeld wordt, ben je namelijk gezakt. Ik blijf wel thuis,
maar ga gewoon iets leuks doen. Wat weet ik nog niet. Ik verwacht
niet dat ik gebeld word, want alle examens zijn goed gegaan.
Achteraf gezien vond ik Duits het moeilijkst. Daarbij kon ik pas later
beginnen, omdat er te weinig woordenboeken waren. De rest ging
allemaal wel goed. Als ik slaag, kunnen bekenden wel wat komen
drinken, maar ik ga geen examenfuif houden. Na het Dendron
College wil ik horecamanagement gaan studeren.”
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Mobiele 3D-printer in Horst

Printen op een nieuw niveau
Iets printen heeft een hele andere definitie gekregen dankzij de 3D-printer. De mogelijkheden zijn onbeperkt.
Maar hoe werkt dat nou zo’n 3D-printer? En waarvoor wordt een 3D-printer gebruikt? Te midden van alle andere
activiteiten op de koopzondag van 25 mei in Horst, legt Ruud Verweij uit hoe een 3D-printer werkt.

“We staan hier op de markt van
Horst ter promotie van koopplein.
nl/horstaandemaas Dit is een soort
lokale marktplaats waarop inwoners

van de gemeente gratis kunnen
adverteren. Doordat het lokaal is,
wordt de kans op oplichting erg
verkleind en heb je geen last van

hoge verzendkosten. Maar vandaag
laten we mensen ook kennis maken
met een 3d-printer”, vertelt Ruud
Verweij.

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Leveren vervelende
reclames meer op?
Door: Jeroen Schobbers
Kent u hem nog? “…Overtoom, Overtam, Overtam, Overtom, Overteem,
Manuteen, Manutan...” De tv-commercial van Manutan, voorheen Overtoom,
met Jeroen van Koningsbrugge als change manager Bob de Haan.
Veel mensen vonden deze campagne vreselijk irritant. Maar wat blijkt?
De meeste consumenten herinneren zich de nieuwe naam wel!
irritant ervaren, maar de bekendheid
van het merk is gigantisch gestegen.
De prioriteit van het merk was de
naamsbekendheid vergroten en dat is
gelukt.
Wat kun je nu eigenlijk nog
meer doen om je naamsbekendheid
te vergroten en om meer omzet
te generen? Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat het gebruik
van humor en het opwekken van
angst en nieuwsgierigheid effect
hebben. Uit onderzoek blijkt ook dat
creatieve reclame het meest effectief
is. Een reclame die prijzen wint voor
creativiteit blijkt elf keer effectiever
te zijn dan andere reclame. Volgens
de onderzoekers helpen creatieve
campagnes het succes op de langere
termijn positief te beïnvloeden.
Toch is creativiteit niet altijd nodig.
Mensen denken al snel dat creatieve
advertenties beter zijn omdat ze anders

en speelgoed te laten printen, maar
eigenlijk is veel meer denkbaar.”
Saskia Lemmen (41) uit Horst
neemt een kijkje bij de producten
die geprint zijn door een 3D-printer.
“Ik vind het erg apart, je kunt het zo
gek nog niet verzinnen. Zelf zou ik niet
zo weten waarvoor ik een 3D-printer
kan gebruiken, maar je kan wel een
uniek cadeau voor iemand laten prin
ten.”

Komt geen mensen
hand aan te pas
Ook Leon van den Hombergh (55)
en Gert Snellen (54) uit Sevenum
kijken hun ogen uit. Gert: “Dat iets
zo gemaakt kan worden, er komen
geen mensenhanden aan te pas. Als
je creatief denkt, kun je veel met zo’n
printer.” Leon zegt: “Tien jaar geleden
had niemand hiervan kunnen dromen.
Dit is maar het begin, de vraag is waar
het eindigt.”

Nieuwe
expositie Irok
IROK galerie lijstenmakerij Horst opent op zondag 1 juni haar nieuwe
expositie. Deze loopt tot en met 15 juni en toont werken van Galya
Popova en Marly Freij.

Oh, zit dat zo!

Erger jij je ook wel eens groen
en geel aan een reclamespot?
Waarschijnlijk was dat ook de bedoeling van de maker. Je herinnert je
namelijk vooral de vreselijk irritante
reclames. Zo’n reclame is vaak de
uitkomst van de gekozen ‘angstmethode’. Als je een ‘waarschuwende’ boodschap hebt (‘als je geen
Calgon gebruikt, gaat je vaatwasser
er aan!’) moet je die boodschap
eindeloos blijven herhalen. En ja,
dat wordt op den duur erg irritant.
Er wordt dus bewust een risico
genomen om irritant te zijn.
Er is geen eenvoudig antwoord te
vinden op de vraag waarom irritante
reclames effectief zijn. Natuurlijk
zorgt een moment van irritatie
ervoor dat de reclame blijft hangen.
Een mooi voorbeeld is de campagne
van Zalando met al die vervelende
schreeuwers. Deze reclame werd als

“Een 3D-printer is de overtref
fende trap van een gewone printer.
Simpel gezegd werkt het zo: kunststof
wordt verhit tot 230 graden. Via een
spuitmondje komt het eruit en stolt het
meteen. Zo wordt het item laag voor
laag opgebouwd. Er bestaan verschil
lende soorten printers, zo heb je ver
schillende maten. Het merendeel koopt
de kleine versie, die zit op 800 euro. De
toepassingen van zo’n printer zijn legio.
Zo kan een makelaar er voor kiezen
om een huis te laten printen en in de
etalage te zetten. De software, dat is
eigenlijk de beperking. Je moet weten
hoe je er mee om moet gaan.”
“Je hebt in een korte tijd al iets
geprint. Zo heb je een armbandje
binnen vijftien minuten geprint. Je kan
het helemaal aanpassen naar je
eigen voorkeur. Zo zijn er 34 kleuren
waarin je een armbandje kan laten
printen, ook in glow in the dark.
Op consumentenniveau wordt een
3d-printer vaak gebruikt om sieraden

zijn dan andere. Maar dat is niet
altijd waar. Als mensen advertenties
maar heel kort bekijken, scoren
bondige advertenties beter. De lezer
ziet in één oogopslag wat het is, voor
wie en of het relevant is. Hoe meer
de consument bereid is om te kijken,
hoe creatiever de advertentie kan
zijn. Een commercial op tv zal eerder
creatief worden ingevuld dan bijvoorbeeld een advertentie in een krant.
Kortom, een reclameboodschap
is niet zomaar irritant, grappig of
juist heel creatief. De maker streeft
altijd een bepaald doel na. En ook in
de reclame geldt: het doel heiligt de
middelen.

Handelstraat 17, Horst

De geboren Moskouse Galya
Popova werkt als illustrator voor uit
gevers en als kunstschilder. Voorheen
ontwierp ze theaterkostuums en
decors. De internationaal bekende
kunstenaar maakte taferelen en por
tretten in olieverf.
Marly Freij is geboren in
Nederweert, maar woont en werkt

in Zeist. Ze koos iets later dan vaak
gebruikelijk heel bewust om zich als
professioneel kunstenaar te manifes
teren. Ze schildert toegewijd en slaat
geen stappen over in haar techniek
van laag op laag. Ze maakt geabstra
heerde landschappen en zeegezichten
met gemengde technieken en een
warm kleurenpalet.

Stem als
instrument
Xtra4people in Melderslo organiseert op donderdag 5 juni een Soul
Voice-introductieavond onder leiding van Anke de Jong. Tijdens de avond
kunnen deelnemers bekend raken met hun authentieke stem en deze
leren gebruiken voor verdieping en verrijking van hun leven.
Soul Voice is een methodiek uit
Nieuw-Zeeland en nodigt deelnemers
uit om dieper te duiken in de stem
die de ziel herinnert maar die wij
misschien vergeten zijn. Duizenden
mensen wereldwijd hebben al
kennisgemaakt met deze methode.
Anke de Jong is stemtherapeut en
geeft lezingen en workshops om
mensen te inspireren hun eigen

kracht via hun stem te ervaren.
Deze informatieavond is voor
iedereen die de eigen authentieke
stem wil ervaren en voor hen
die nieuwsgierig zijn naar de
mogelijkheden van stemklank voor
persoonlijke groei. Ervaring met zang
is niet nodig.
De avond duurt van 20.00 tot
22.00 uur.

Plantenruilbeurs
Stekjes uit eigen tuin kunnen op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei,
geruild worden tegen andere plantjes bij Hof van Meterik. De ruilbeurs
wordt gehouden van 14.00 tot 17.00 uur.
De stekjes kunnen meegenomen
worden in een potje, voorzien van
naam. Op deze dag zijn de imkers

van Akkie´s Tuin uit Meerlo aanwezig
en geven informatie over de imkerij,
honing en jam met fruit en kruiden.

10
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GEPLUKT

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

Toos Vervuurt
Koken met

Randy

Toos Vervuurt (54) uit Sevenum is altijd bezig met kinderen. Haar twee
zonen zijn net het huis uit, maar met haar eigen kinderdagverblijf aan huis
blijven er nog genoeg kinderen om voor te zorgen over. “Ik houd wel van
een uitdaging”, aldus de Sevenumse. Deze week wordt zij geplukt.

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Vitello
tonato

Toos: “Toen kwam er een periode
waarin de zorg steeds zakelijker werd
en daar had ik moeite mee. Daarom
ben ik voor mezelf begonnen als gast
ouder.” Als gastouder krijgt ze steeds
meer kinderen om voor te zorgen,
dus besluit ze om in 2010 haar eigen
kinderdagverblijf op te zetten.
“Zonder Martien en de jongens
was dat nooit gelukt. Zij hebben een
aanbouw aan ons huis gebouwd,
waar nu kinderdagverblijf ´t Flinterke
is gevestigd. Dat dat samen met mijn
partner en kinderen is opgezet, vind ik
heel speciaal. En een apart gedeelte in
mijn huis voor de kinderen is ook nog
eens heel handig. Toen ik nog gastouder
was, liepen de kinderen overal rond, nu
is het een hele luxe dat de deur ook wel
eens dicht kan”, aldus Toos. Het werken
met kinderen vindt ze heel leuk. “Het
mooiste is om te kijken naar de kinderen
en te zien hoe ze dingen beleven. In dit
vak kan ik alles kwijt wat ik wil en ik
merk nu kwaliteiten bij mezelf waarvan
ik nooit wist dat ik die had. Ik ben ook
telkens bezig met het verbeteren van
het dagverblijf samen met mijn team.
Als alles allemaal duidelijk en gewoon
geworden is, wil ik meteen weer de
diepte in en ben ik op zoek naar nieuwe
uitdagingen”, vertelt Toos.

Als ze niet bezig is met haar eigen
bedrijf, wat naar eigen zeggen niet
zo vaak voorkomt, dan sport ze ook
nog graag. “Twee keer per week ga ik
sporten, bodypump doe ik dan. Want
ik wil toch wel elke week mijn spieren
een beurt geven”, lacht Toos. Daarnaast
gaat ze ook graag badmintonnen en
wandelen en, als ze de tijd kan vinden,
leest ze een goed boek.
Ieder voorjaar delen Toos en haar
partner een grote passie: varen. “We
wonen zelf niet aan het water, dus we
gaan in de weekenden vaak naar een
camping in Well. Met onze motorboot
gaan we dan lekker de Maas op en
misschien ergens een ijsje eten of een
beetje zonnen als het weer dat toelaat.
Heerlijk vind ik dat. Als ik op het water
ben, dan voel ik me helemaal ontspan
nen. Zon, wind en water zijn voor mij
echt de perfecte ingrediënten voor
een lekker dagje uit”, aldus Toos. Met
de boot heeft ze al heel wat mooie
plekjes in Nederland gezien. Toch zou
de Sevenumse ook graag nog eens
wat verdere reizen maken en de rest
van de wereld verkennen. “Ik wil nog
veel dingen zien, dat is echt een droom
van mij. Voor nu is dat niet reëel, maar
misschien komt dat later nog eens”,
besluit Toos.

ZOMER

JACKS

Benodigdheden:

25%

· 600 gram kalfsmuis
· zout

NU
KORTING!

· peper
· 85 gram gemengde sla
· 200 gram tonijn in olie
· 2 ansjovisjes
· 75 gram mayonaise
· 20 gram kappertjes

*tenzij anders aangegeven

· 1 deciliter koksroom
· 0,5 deciliter rode wijnazijn
· 1,5 deciliter olijfolie

Bereiding:
• Snijd het vet van de kalfsmuis en
strooi er zout en peper op;
• bak het vlees rondom mooi bruin
in een bakpan;
• breng het op temperatuur in de
oven tot het van binnen 60°C is;
• laat het vlees ongeveer 2 uur
afkoelen in de koelkast tot het
echt goed koud is;
• snijd het dan in dunne plakken
• pureer de tonijn met de mayonaise, de ansjovis en de gehakte
kappertjes in een keukenmachine;
•w
 rijf de saus door een zeef in een
kom en roer de room erdoor;
• v ermeng een deel van de olie
met de azijn en voeg de rest al
roerend toe;
•m
 eng de sla met de vinaigrette;
•g
 iet op elk bord wat saus, leg de
plakken kalfsmuis erop en daarop
weer een beetje sla.

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
Toos is geboren en getogen in
Sevenum, waar ze met haar partner
Martien woont. Zonen Tjeerd (24) en
Sjoerd (22) wonen sinds kort niet meer
thuis. Toos: “Dat was wel even wennen.

PUZZEL

Sudoku

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling
i.p.v. 21% btw-tarief
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

DINGEN
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Oplossing vorige week:
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Eet u smakelijk!

Randy

Nu komt er niet meer zomaar van alles
binnenlopen hier.” Jarenlang werkte ze
met veel plezier op jeugdopvangcen
trum ´t Raayke in Tienray met kinderen
en jongeren met een beperking.
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halslapjes v/h scharrelvarken
ook gemarineerd
100 gram € 0,98
kalfs barbecueworst
100 gram € 1,15
gehakt cordon bleu
4 stuks € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Wat
zeg je?

opinie 11

Wat doe je het liefst ter ontspanning?

‘Soms helemaal niks’

Stel, je hebt een vrije dag en het is ook nog eens mooi weer. Niets leukers dan op een terrasje zitten met
een lekker drankje of ijsje. Dat vindt in elk geval zestig procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Van degenen die graag in hun vrije dan ook meerdere antwoorden
tijd een terrasje pikken, is 78 procent in geven. Zo zegt 40 procent te
gaan tuinieren in hun vrije tijd en
de leeftijd tot veertig jaar.
wil 36 procent op zo’n dag niet
Fietsen en wandelen zijn voor
aan koken denken en gaat dan
57 procent van de ondervraagden ook
graag uit eten.
twee favoriete acti
’Niks plannen’
Maar ook spor
viteiten die tijdens
’In de tuin zitten’
ten, computeren
een vrije dag op het
en shoppen zijn
programma staan.
’Thuis klussen’
activiteiten voor
Dit is met name voor
een dagje vrij. Sommigen besteden
de categorie 40 tot 65 jaar een fijne
hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk,
manier om de dag door te brengen.
zoals het werken met gehandicap
Van de categorie 65-plus stapt het
ten, of gaan op familiebezoek. Zo’n
liefste 84 procent op de fiets.
dag kun je natuurlijk ook gebruiken
Er zijn echter meer manieren
om iets cultureels te ondernemen,
om een dagje te ontspannen. In het
zoals een bezoek aan een concert of
onderzoek konden de ondervraagden

Top 3

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

2 Fietsen
3 Wandelen
museum. Een hobby uitoefenen, denk
aan golfen, kan ook. En hoewel het niet
voor iedereen zijn favoriete bezigheid
is, is er op zo’n dag natuurlijk ook tijd
om het huishouden doen.

Anderen plannen
juist bewust helemaal
niets op een vrije dag. Ze
rommelen een beetje in
het huis, gaan lekker een
boek in de zon lezen, een
kruiswoordpuzzel maken
of gebruiken de dag om
uit te rusten.
Voor meer
resultaten of aanmelden
voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Bespreking Poll week 20

Inspreken bij de raad is een recht
Een ruime meerderheid van de stemmers, 83 procent, is het eens met deze
stelling. Tijdens de eerste raadsvergadering stelde het College van B&W een
aantal vergadersuggesties voor. Zo stelde zij onder andere voor dat burgers die
willen inspreken, dit tijdens commissiebijeenkomsten zouden moeten doen
in plaats van tijdens raadsvergaderingen, omdat het dan nog meer effect kan
hebben. Danny Danckaert uit Grubbenvorst reageert: “Het spreekrecht in het
burgerpodium is naar mijn mening een algemeen recht. Ondanks het gegeven
dat ik twijfel aan het nut dan wel effect hiervan, hetgeen ik reeds meerdere
malen proefondervindelijk heb ervaren, ben ik van mening dat men dit de
burgers niet mag ontnemen. Het is immers één van de weinige momenten dat

de raad kan zien welke mensen er achter de agendapunten schuilen, waarover
zij een besluit zullen nemen. Raadsbesluiten hebben immers gevolgen voor
de burgers én in het burgerpodium krijgen de burgers een gezicht en stem.
Dat helaas enkele politieke partijen in het geheel niet ontvankelijk zijn
voor steekhoudende argumenten en toch volharden in reeds ingenomen
standpunten is vanzelfsprekend te betreuren. Maar dat neemt niet weg, dat
spreekrecht een recht dient te zijn voor de mondig burger die op wenst te
komen voor zijn rechten en belangen.” De minderheid, 17 procent, begrijpt
wel waarom het college het spreekrecht wilde inperken. Sommige insprekers
leveren meer tijdsverlies dan iets anders op.

Ons systeem van vrije dagen kan op de schop
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Bijna de helft van de Nederlanders is niet gelovig. En van die andere helft
is ook een groot deel niet praktiserend. Toch staan vrije dagen als Hemelvaart
en Pinksteren bij bijna elke instelling op de agenda. Deze van oorsprong
christelijke feestdagen betekenen voor werknemers een dagje vrij, maar
hoeveel van ons gaan dan ook echt die gelovige reden achter de dag vieren?
Sterker nog, hoeveel mensen kennen de religieuze achtergrond van onze
vrije dagen nog? Maakt dat iets uit? Een vrije dag is een vrije dag en als die
uit traditie is ontsprongen, wie zijn wij om daar aan te tornen? Het rooms-

katholieke geloof is nog steeds de grootste religie in het land en die basis
mogen we best in ere houden. Zeg er nu maar niks van, we krijgen die vrije
dagen vast niet op een andere manier.
Daarentegen: misschien komt een vrije dag tijdens het Suikerfeest of een
ander al dan niet religieus feest veel beter uit. Waarom zouden we deze nu nog
collectieve vrije dagen niet gewoon als extra vakantiedagen in kunnen zetten?
Dan kan iedereen, ongeacht geloof, zelf bepalen wat hij of zij belangrijk vindt.
Ons systeem van vrije dagen kan op de schop. Wat vindt u?

Status
De redactie-auto is aan
vervanging toe. Het beestje is
inmiddels 15 jaar oud en heeft
zijn trouwe diensten meer dan
bewezen.
Onze stalen redactieros, met
80.000 kilometer op de teller,
wordt na 15 jaar vervangen voor
een nieuwer exemplaar van
hetzelfde merk. Deze zal straks
in herkenbare HALLO-kleuren
door de dorpen van Horst aan de
Maas rijden. De redactie-auto is
niet groot. Verre van. Het is een
compacte stadsauto met vier
wielen, een stuur en brengt ons
iedere keer vlot en droog van a
naar b en terug. Meer hoeft deze
auto ook niet te kunnen. De
gemiddelde leeftijd van de
medewerkers die met de auto
op pad gaan is 24 jaar. Een
seniorenauto met een hogere
instap of extra grote deuren
hoeft het daarom niet te zijn.
Laatst las ik ergens dat het
Centraal Bureau voor de
Statistiek berichtte dat jongeren
vandaag de dag minder auto’s
kopen dan voorheen. Dat heeft
blijkbaar niet alleen te maken
met de huidige economische
ontwikkelingen en daarmee het
gekoppelde bestedingspatroon
van de jongeren. Voor een grote
groep jongeren verliest de auto
de functie van statussymbool.
Statussymbool. Een rechtsgeleerde kon met een goed
gevulde boekenkast laten zien
dat hij ook daadwerkelijk goed
onderlegd is, een gesjeesde
zakenman kocht voor zichzelf
een grote bolide om bij zakenrelaties een goede indruk te
maken en een prima jager hing
zijn trofeeën aan de wand om
met zijn kennis en kunde te
pronken. Vandaag de dag is het
niet meer zo belangrijk om te
laten zien wat je hebt. Sterker
nog: met alle digitale ontwikkelingen hoef je niet een complete
wandkast met cd’s te showen
om te laten zien dat je verstand
van muziek hebt. Tegenwoordig
volstaat een bericht op sociale
media, om daarmee aan te
geven dat je iets hebt gelezen,
gezien, bijgewoond of iets leuk
vindt. Daarmee creëer je je
eigen uniek zijn. Met een
recente uitgave van nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas in de
hand volstaat voor de redactie
een compacte en bescheiden
stadsautootje.
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 21) > Natuurlijk verdwijnen de pinautomaten uit de dorpen > eens 24% oneens 76%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 mei 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Sluiting Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
29 mei en vrijdag 30 mei 2014 gesloten.

11 juni Buitenspeeldag

Woensdag 11 juni is het Buitenspeeldag. In vrijwel alle gemeenten in Nederland worden
buitenactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Wil je een activiteit in Horst aan de Maas
organiseren? Kijk voor meer informatie en ondersteuning op www.buitenspeeldag.nl

Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op maandag 2 juni a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende vraag over de burgerlijke stand voor Burgerzaken, die niet kan wachten tot
maandag, 2 juni, dan kunt u tussen 9 en 10 uur bellen met 06 – 53 35 59 73.
Let op: het gaat alleen om dringende vragen over de burgerlijke stand.
Hebt u een dringende melding voor gemeentewerken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Zwemmen Sporten in de avonduren!

Zwembad De Berkel biedt diverse sportmogelijkheden aan in de avonduren. Denk hierbij aan
aqua Robics, aqua gym, aqua joggen of Hydro
riding. Maar je kunt ook gewoon lekker baantjes

trekken. Op www.zwembaddeberkel.nl leest u
meer over het aanbod en de tijdstippen.
Natuurlijk zijn er ook overdag verschillende
sportactiviteiten!

Vanwege Hemelvaartsdag

Gewijzigde afvalinzameling
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, wordt geen afval opgehaald. Dat geldt ook voor het
keukenafval.
Inwoners van Hegelsom, Horst-Zuid, Meterik (gedeeltelijk) en Grubbenvorst (gedeeltelijk) die normaal
hun afval op donderdag 29 mei zouden aanbieden, kunnen hun plastic, restafval en blik- en drankpakken zaterdag 31 mei aan de straat zetten (uiterlijk 07.00 uur). Voor keukenafval is er geen inhaaldag;
u kunt dit op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aanbieden.U kunt de inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Meerlo | 31 mei t/m 3 juni

Meer dan alleen leuk
Met de Buitenspeeldag willen Jantje Beton, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig
Verkeer Nederland, Scouting Nederland en
Nickelodeon kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Buitenspelen is meer dan alleen
leuk: buitenspelen is héél goed voor kinderen!
Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, houdt buitenspelen
hen spelenderwijs in beweging. Onderzoek
toont aan dat kinderen die meer buitenspelen
meer bewegen en aantoonbaar minder overgewicht hebben. Ook bevordert buitenspelen de
mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.
Een supergave dag
De initiatiefnemers van de Buitenspeeldag
roepen gemeenten, ouders, buurtbewoners,
scholen, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om er samen voor te zorgen dat

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISKORTING.NL

2013: 1200 activiteiten
In 2013 werden tijdens de Buitenspeeldag op
ruim 1200 locaties, in vrijwel elke gemeente,
buitenactiviteiten voor kinderen georganiseerd.
Wij hopen ook dit jaar op een groot aantal spetterende buitenactiviteiten!
Ondersteuning
Op www.buitenspeeldag.nl kun je een handig
actiepakket met promotiematerialen krijgen,
maar ook draaiboeken en tips voor de leukste
activiteiten. Ook de gemeente Horst aan
de Maas kan helpen bij het organiseren.
Heb je behoefte aan tips? Bel of mail met
Lennie Wagemans (077- 477 97 77 /
gemeente@horstaandemaas.nl).

Internationale digitaliseringsprijs voor Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft met haar dienstverleningsprogramma een internationale
prijs gewonnen tijdens de DiALOG Award Deutschland. In Frankfurt am Main ontving Horst
aan de Maas op donderdag 22 mei de tweede prijs voor het Programma 3D (Dienstverlening,
Digitalisering en Deregulering). Het juryrapport vermeldt dat de bereikte resultaten van Horst
aan de Maas met haar digitalisering een voorbeeldfunctie kan hebben voor Duitse overheidsorganisaties.
Strategisch samenwerkingsverband
Horst aan de Maas werkt continu aan de
verbetering van haar dienstverlening tegen zo
laag mogelijke kosten. Sinds 2012 is er sprake
van een strategische samenwerkingsverband
met drie bepalende leveranciers van software,
BCT, Green Valley en Pinkroccade Local
Government.
De samenwerking richt zich op verbetering en
ontwikkeling van informatiemanagement zodat
snellere en klantgerichte dienstverlening aan
inwoners en bedrijven mogelijk wordt. Bekijk op
www.horstaandemaas.nl een kort filmpje over
het Programma 3D Dienstverlening.

Voor meer informatie, kijk op

de Buitenspeeldag dit jaar weer een supergave
dag wordt waarop kinderen buiten volop buitenspelen en avonturen beleven.

DiALOG Award
Op donderdag 22 mei nam gemeentesecretaris Alwin ter Voert samen met één van de
strategische partners, BCT, in Frankfurt am
Main de tweede prijs in ontvangst tijdens de
DiALOG Award Deutschland. Het autobedrijf
Porsche kreeg de eerste prijs. Horst aan de
Maas was één van de drie buitenlandse geno-

mineerden, waaronder ook het AHOLD-concern.
De DiALOG Award werd dit jaar voor het eerst
uitgereikt door het Duitse vakblad DiALOG.
Compliment
Gemeentesecretaris Alwin ter Voert ziet de prijs
als een mooie erkenning: “De voorzitter van de
jury, dr. Prof. Schmerler, gaf ons een groot compliment voor de bereikte resultaten. Deze zijn in
Duitse ogen met name bijzonder omdat bij de
Duitse overheid zelf, waaronder ook de Duitse
gemeenten, de digitalisering van directe dienstverlening aan de burgers, in de kinderschoenen
staat. Ook de publieke-private samenwerking
met de strategisch partners, waaronder BCT, is
zeer on-Duits”.
Berlijn
Als prijswinnaar heeft de organisatie van de
DiALOG Award Duitsland Horst aan de Maas
uitgenodigd om volgend jaar bij de Awarduitreiking in Berlijn een presentatie te verzorgen
van het programma en de bereikte resultaten.
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Enquête ontwikkeling Horster Erf
Wat vinden de inwoners van Horst aan de Maas over de ontwikkelingen op het Horster Erf?
De gemeente heeft 600 inwoners een enquête toegestuurd om na te gaan of we op de goede
weg zitten met de aanpassingen in het centrum van Horst. Tot 30 mei kunnen de enquêtes
teruggestuurd worden
Facelift
Circa 10 jaar geleden is door de gemeente
Horst aan de Maas, in samenspraak met
de lokale ondernemers, besloten dat het
Horster Erf een facelift kon gebruiken (vanaf
het Wilhelminaplein tot en met ‘t Gasthoês).
Belangrijk hierbij was en is dat de pleinen weer
een verblijfsgebied worden. Zij moeten een
ontmoetingsfunctie krijgen voor de bewoners
van Horst en samen met de winkels het hart
van het dorp vormen. Kwaliteit, sfeer en beleving zijn hierbij centrale uitgangspunten.
Vervolg
De 1e fase van de facelift van het Horster Erf
is afgerond en heeft een geheel vernieuwd
Wilhelminaplein opgeleverd. Momenteel is de
gemeente actief bezig met het vervolg van de

facelift en plannen aan het maken voor het
overige deel van het Horster Erf. Zij erkent dat
het herontwikkelen van het Horster Erf het dorp
raakt. De bewoners en bezoekers moeten zich
er immers prettig voelen en de lokale ondernemers moeten er de vruchten van plukken.
Enquête
In opdracht van de gemeente Horst aan de
Maas wordt onderzoek gedaan naar de mening
en ideeën van onze inwoners over het Horster
Erf. Hiermee kan de gemeente beoordelen
of zij met haar concepten en plannen op de
goede weg zit. Begin mei zijn 600 enquêtes verstuurd. Hiervoor is een steekproef
genomen uit alle adressen in de gemeente.
Sluitingsdatum voor het terugsturen van de
vragenlijsten is 30 mei.

Bekendmakingen
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.
Grubbenvorst
Venloseweg 69 t/m 71B
Horst
Akkerweg ongenummerd
Witveldweg 104 en 106
Waterstraat

Schoolstraat 90
Blauwververstraat 26
Kasteellaan ongenummerd
Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3

Tienray
Kloosterstraat ongenummerd
Swolgen
Perceel B2309/B4596

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

ONTDEK WAAROM
1 OP DE 3 BUREN IN
HORST AAN DE MAAS
VAKER VISITE KRIJGT.
Grote kans dat zij gebruikmaken van glasvezel, waarmee ze een eigen
verbinding in huis hebben, die zij niet delen met de buren in de wijk.
En waarmee u bijvoorbeeld haarscherp HD-tv on demand kunt kijken.
Ja, daar komt de visite wel op af natuurlijk.

Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Ontdek nu alles over glasvezel. Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht
en persoonlijk advies.
Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.
088 - 006 37 10 (lokaal tarief).
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De Berkel mot blieve
Er loopt al enige tijd een onderzoek naar de toekomst van zwembad De
Berkel in Horst. Samen met gemeenten Venlo en Peel en Maas heeft Horst
aan de Maas besloten om een gezamenlijk onderzoek in te stellen naar de
haalbaarheid van een regionaal zwembad.
Na het afhaken van Peel en
Maas was de afspraak dat dit
onderzoek zou stoppen. Toch
zetten Horst aan de Maas en
Venlo het onderzoek door. In het
coalitieakkoord van CDA, Essentie

en PvdA staat het volgende over
het onderzoek naar het zwembad:
“Leidend is het goed bedienen van
alle verenigingen en doelgroepen.
Bij de afweging zijn financiële
haalbaarheid, de bereikbaarheid,

de locatiekeuze en het draagvlak
binnen onze gemeente belangrijke
voorwaarden.” De SP gaat ervan uit
dat al deze voorwaarden ongeveer
even sterk meetellen bij de afweging
en dat er gedurende het onderzoek
geen extra voorwaarden bijkomen.
Een mogelijke locatie voor een
nieuw bad is het Floriadeterrein. Een
dergelijke locatie zou voor de meeste
inwoners van onze gemeente een

flinke omreis betekenen. Afgaande
op de afwijzende reacties van veel
inwoners in onze gemeente op
de mogelijke verhuizing van het
zwembad, kan er maar een conclusie
worden getrokken: het zwembad blijft
in Horst.
Het enige argument om het toch
te verplaatsen zou kunnen zijn dat de
financiële haalbaarheid belangrijker
is dan de andere argumenten, zowel

afzonderlijk, maar ook dan alle
andere genoemde argumenten
samen. Voor de SP is de conclusie
duidelijk: Horst aan de Maas dient
te stoppen met het onderzoek, richt
zijn tijd, geld en energie op het
huidige zwembad en zorgt ervoor
dat dit betaalbaar is en blijft.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Denken in kansen… en niet doemdenken: samen zijn we sterk
U las en hoorde het ongetwijfeld al: vanaf 1 januari 2015 krijgt de
gemeente er belangrijke taken bij en is dan verantwoordelijk voor de
AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Veel mensen maken zich
hierover grote zorgen. In Den Haag heeft men nog niet alles geregeld
met als gevolg problemen voor de gemeente op 1 januari. D66 wil niet
doemdenken maar denken in kansen.
Wij gaan ervan uit dat het
lukt. Anders zoeken we samen
naar oplossingen. D66 ziet kansen
en nieuwe mogelijkheden in de
overheveling van deze taken naar

Zondags
geno9-p17enUudr
va

de gemeente. Want hierdoor komt
de zorg veel dichter bij de mensen
en kan er beter worden aangesloten
bij wat al is. Zorg en welzijn kunnen
beter en effectiever worden

georganiseerd. Andere aanpak en
nieuwe werkwijzen zullen ontstaan.
Véél meer maatwerk, sneller en
doeltreffender.
Aangenaam verrast was ik op
de WIJ-presentatie van 17 mei in
‘t Gasthoês en de Mèrthal. Wat zijn
er toch veel positieve initiatieven om
mensen te helpen of de leefbaarheid
te vergroten. Teveel om op te
noemen. Kijk zelf maar om u heen in
uw dorp of wijk.

Wat een kracht zit er in mensen.
Wat kunnen we samen veel voor
elkaar betekenen. Elkaar helpen, voor
elkaar zorgen. En toch kunnen mensen
meer baas zijn over de eigen invulling
van de zorg en hun bestaan.
Uiteraard blijft de gemeente
verantwoordelijk voor diegenen die
passende zorg en ondersteuning van
en door professionals nodig hebben.
Dat blijft en staat.
Indien nodig is D66 voor een korte

opstartperiode bereid om extra geld
uit de reserves aan te wenden om
de nieuwe taken in te voeren. Als u
hierover of over andere politieke en
maatschappelijke kwesties met ons
wilt praten, dan kan dat op zaterdag
7 juni van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst. De koffie staat
klaar.
Jos Gubbels,
raadslid D66 Horst aan de Maas

Hangpotten perkplanten
Alle soorten; reuzekeuze

Lavendel ‘Hidcote’

12 cm pot. Dikke plant vol knop!

p.st. 1,99

Keuze uit 250 soorten

p.st. 2,99

Vaste planten 11 cm pot
Kleinfruit

struiken, alle soorten
Braam, framboos, aal- of blauwe bes, druiven, etc.

Vlinderstruik Buddleja
Alle maten en kleuren

-30%
1,49
1,99
-25%
-25%

Aanbiedingen geldig t/m 3 juni 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Hemelvaartsdag geopend van 9-18 uur

Plantencentrum Velden
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HALLO WK-poule
Oranje is een jong en fris team

’Ze moeten nog wel laten
zien wat ze kunnen’

MA AK P
O
KANS IE
MOO N!
PRIJZE

Dominique Janssen (19) uit Horst speelt in juni met Oranje onder 19 mee op het EK in Noorwegen. Ze is druk
bezig met haar eigen voetbalcarrière, maar probeert ook tijd te vinden om van het WK te genieten. “Spanje, Brazilië
en Duitsland maken de meeste kans om te winnen, maar ook België moeten we niet vergeten”, aldus Dominique.

Lezers van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas kunnen
gratis meedoen aan de HALLO WK-poulewedstrijd. Met hun
voorspellingen vanaf nu tot aan het begin van het toernooi
op wk2014.hallohorstaandemaas.nl maken de deelnemers
kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een 40 inch led tv ter
waarde van 700 euro, beschikbaar gesteld door Expert
Coenders uit Horst.
Daarnaast dingen de deelnemers mee naar diverse
prijspakketten zoals een HolánDress inclusief zes Bavaria
Pilsener (18+) aangeboden door Bavaria, een barbecuepakket
ter waarde van 40 euro aangeboden door Keurslager
Ferry Janssen uit Sevenum, een tv-kijkpakket vol lekkere
versnaperingen aangeboden door Albert Heijn, een Nederlands
elftalshirt ter waarde van 89,99 euro aangeboden door
Sport2000 Meulendijks en een voetbaltafel aangeboden door
Intertoys uit Horst. Prijzen dienen binnen twee weken na afloop
van de poulewedstrijd opgehaald te worden bij Kempen Media,
gevestigd aan Handelstraat 17 in Horst.
De winnaars van de groepsfase worden bekendgemaakt in
de editie van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas van
donderdag 3 juli. De winnaars van het totale toernooi worden
donderdag 17 juli gepubliceerd. Dus ga snel naar
wk2014.hallohorstaandemaas.nl en doe mee.

“Eigenlijk ben ik nog helemaal niet
zo bezig met het aankomende WK,”
vertelt ze. “Op het moment ben ik
vooral druk met school en met trainen
voor het EK voor vrouwen onder 19.
Ik heb zelfs de oefenwedstrijden nog
niet gezien, alleen de goal van Van
Persie dan.”

Kijken om te leren
Toch heeft de Horsterse alle
wedstrijden van Oranje al genoteerd in
haar agenda. “Natuurlijk ga ik zoveel
mogelijk wedstrijden bekijken. Als
voetbalster kijk ik ook echt om er van
te leren. De wedstrijden bekijk ik dus
ook het liefst thuis op de bank, omdat
ik me dan in alle rust met het spel
bezig kan houden. Als je het buiten
ergens op een scherm gaat kijken, dan
heeft niemand echt aandacht voor het
voetbal.” Toch vindt ze het wel leuk dat
het voetbal zo leeft in Nederland. “Het
geeft een goede sfeer als iedereen
samen naar een wedstrijd gaat kijken
en als alle straten oranje zijn. Dan kijk
je om je heen en zie je echt dat het WK
bezig is.”

Nieuw team
in een zware poule
Of het Nederlandse elftal het dit
jaar goed gaat doen, weet Dominique
nog niet. “Dat vind ik moeilijk om te
zeggen. We zitten natuurlijk in een
zware poule en we hebben een heel
nieuw team. Van Australië moeten we
echt wel kunnen winnen. Maar Chili en
Spanje, dat kan nog moeilijk worden.
In Oranje zitten maar een paar écht
goede spelers, zoals Van Persie en
Robben. Op het middenveld zijn Clasie
en Sneijder ook nog goed, maar het
is altijd maar de vraag of ze wel fit
zijn. We hebben een jong en fris
team, maar ze moeten nog wel eerst

laten zien wat ze kunnen.” Spanje,
Brazilië en Duitsland maken volgens
Dominique de meeste kans op de
wereldtitel, maar ook buurland België
zou nog wel eens voor verrassingen
kunnen zorgen, denkt de voetbalster.
“Eigenlijk heeft België op elke positie
wel een topspeler staan. Bij het
Nederlands elftal zijn de posities veel
minder goed bezet.”

De beste voetballer van het WK
zit volgens Dominique niet bij de door
haar opgestelde kanshebbers en ook
niet bij het Nederlandse elftal. “Steven
Gerrard, de aanvoerder van het Engelse
team, is mijn favoriete speler. Hij is de
voetballer die ik zelf ook zou willen
zijn. Zijn passes zijn geweldig en hij
heeft een echte winnaarsmentaliteit,
daar houd ik wel van.”

Deze WK-Poule wordt mede mogelijk gemaakt door:

L I E S H O U T

H O L L A N D

Coenders Horst
Albert Heijn
Horst
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Drie kampioenen
SV Lottum
Drie van de vier jeugdelftallen zijn afgelopen week van SV Lottum kampioen geworden. De A1 (zie foto) kon
met nog één wedstrijd te gaan het kampioenschap al binnenhalen. Tot nu toe zijn ze ongeslagen. Het was een
spannend seizoen voor de A1, vooral de derby tegen SVEB werd daarbij door veel supporters bezocht.

De C1 werd ook kampioen in hun
klasse. Enkele wedstrijden, met name
die tegen Merselo, waren beslissend.
Maar dit team wilde perse de titel bin
nenhalen en dat is haar gelukt.

De D1 werd in het najaar
kampioen in de tweede klasse en
promoveerde naar de eerste klasse.
Hier waren de tegenstanders goed,
maar de D1 beter. Zij haalden

ongeslagen ook hier de titel binnen.
Het team verloor slechts één wedstrijd
dit seizoen en behaalde de halve
bekerfinale tegen een team uit de
hoofdklasse.

E2 Wittenhorst is
kampioen
regio Zuid II
De E2 van RKsv Wittenhorst won op 26 april de bekerfinale en werd
gehuldigd tijdens Koningsdag op het Wilhelminaplein. Dankzij deze
overwinning bereikte de E2 ook de KNVB districtfinales voor de regio
Zuid II in Echt. De wedstrijden werden gespeeld op zondag 25 mei. De
Horster voetballers wonnen de eerste drie wedstrijden op deze dag. In
de finale moesten ze hierdoor gelijkspelen om de beker te bemachtigen. Na een achterstand van 1-0 is het de spelers van de E2 van
Wittenhorst gelukt om op gelijkspel te eindigden en pakten ze de
zegen.

Geen promotie naar vierde klasse

Melderslo wint
tegen Leunen

Door: Jan van de Pas, RKSV Melderslo
Een apart verlopen nacompetitie voor het eerste elftal van RKSV
Melderslo. Iedereen wint een keer van iedereen en uiteindelijk is EWC ’46
uit Well de lachende derde.

Versboerderij De Gastendonk is gewoon open tijdens de verbouwing
Versboer

Vrijdag 30 en zaterdag 31 mei ontvangt u
-tegen inlevering van deze couponeen bakje salade GRATIS bij besteding vanaf € 10,Gastendonkstraat 39 – Horst – www.gastendonk.nl – 077 398 53 56 - info@gastendonk.nl

.

Vanaf het begin van de laatste
wedstrijd tegen Leunen was duidelijk
dat Melderslo haar sportieve plicht
zou vervullen. Dit hield ook in dat
er een waardig afscheid kwam voor
Caspar de Swart, Paul van Helden
en leider Chrit Verlinden. Voor deze
laatste is inmiddels een vervanger
gevonden in de persoon van Ron
Thijssen.
Melderslo was vanaf het begin de
betere ploeg en kon met in het doel
Mike Gubbels op een sterke defensie
leunen, iets wat de thuisploeg niet
kon zeggen. Na 5 minuten werd het
0-1 door een prachtige kopbal van
Bart Theeuwen. Kansen waren er
zeker voor Melderslo. Toen Leunen
na een half uur met tien man verder
moest, na een rode kaart voor een
verdediger voor een overtreding op
de doorgebroken Stan van de Pas,
begonnen stiekem meer mensen in
‘het wonder van Leunen’ te geloven.
Om die droom te verwezenlijken
moest het elftal van Melderslo wel
doelpunten maken en dat is nou

net wat de spelers van Melderslo
nalieten. Diverse goede kansen voor
rust, maar ook kort na rust, waren
niet aan hen besteed. Het goede aan
dit verhaal is dat het voetbal wel van
een behoorlijk niveau was en de inzet
prima.
Na 60 minuten verzilverde Caspar
de Swart een bal vanaf de elfmeter
stip, die verkregen was na wederom
een overtreding op Stan van de Pas.
Net op het moment dat Leunen op
instorten stond, zorgde een onover
zichtelijke situatie voor het doel van
Melderslo voor 1-2, met een doelpunt
van Floris Verstegen. Opeens was het
weer een wedstrijd.
Lang zou de hoop voor Leunen
echter niet duren. Een fenomenaal
afstandsschot van Bram Keiren gooide
de wedstrijd na 70 minuten definitief
in het slot.
In de laatste 20 minuten werd er
niet meer gescoord, zodat de voetbal
lers uit Well na het laatste fluitsignaal
hun promotie naar de vierde klasse
konden gaan vieren.
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Zweden wint mini-F-
landencompetitie
Door: RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst organiseert ieder seizoen een interne competitie voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar.
Dit seizoen werd team Zweden kampioen.
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SCOOT SERVICE
NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

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

Tijdens het voetbalseizoen spelen
de teams iedere zaterdagochtend,
onder het toeziend oog van papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes, wedstrijdjes tegen elkaar. De
kinderen trainen één keer per week
op woensdagmiddag en leren met de
trainingen en wedstrijdjes spelender
wijs hun balvaardigheid op te bouwen.
Zweden eindigde in de landencompe
titie op de eerste plek gevolgd door

Portugal, Engeland, Italië, Nederland
en Spanje. Na de mini-F-periode gaan
de kinderen door naar de F-pupillen.
Dit seizoen deden ruim dertig kinderen
mee en het ziet er naar uit dat dit
aantal in het komende seizoen weer zal
stijgen, hetgeen volgens de vereniging
betekent dat deze opzet wordt gewaar
deerd. Afgelopen week begonnen ruim
35 kinderen met proeftrainingen om
te kijken of ze volgend seizoen ook

willen starten. De kinderen trainen
ook nog op 28 mei en 4 juni. Er is nog
plaats voor kinderen die graag willen
meedoen. Ook steeds meer meisjes
melden zich aan om vanaf de mini-F
te gaan voetballen. Met deze aanpak
gaat het erom dat de kinderen samen
plezier hebben, sporten en bewegen,
maar ook alvast een klein beetje leren
om in een teamverband samen iets te
bereiken.

Meterik promoveert naar
de 5e klasse
Door: RSKV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik had de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 3-0 van RKPVV uit Helmond
gewonnen. Zondag moest RKPVV tegen Fiducia uit De Rips. Mocht Fiducia winnen of gelijkspelen, dan promoveerden zowel Fiducia als Meterik.

Een groot aantal spelers en sup
porters van Meterik toog naar De
Rips om de wedstrijd bij te wonen. Zij
werden niet getrakteerd op prachtig
voetbal maar wel op een overwinning

van 4-1 door Fiducia, waardoor Meterik
en Fiducia promoveerden naar de vijfde
klasse.
Dit werd gevierd door de Meterikaanhang: allereerst op het veld in De

Rips waar beide teams poseerden voor
een foto en trainer Gé Ummenthun
door de spelers op handen werd
gedragen. Bij thuiskomst in Meterik
werd het feest voortgezet.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

OPEN DAGEN

NI
15.00JuuU
14 vaEn N
r
10.00 - 17
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Twee kampioenen RKsv Wittenhorst
De E7 van RKsv Wittenhorst uit Horst werd op zaterdag 17 mei kampioen in de wedstrijd tegen Venlosche Boys. Nadat eerder in de competitie van deze zelfde tegenstander werd
verloren, werd de tegenstander dit keer met 5-0 naar Venlo teruggestuurd. Op dinsdag 20 mei werd het G-team van Wittenhorst kampioen met 1-4 in de uitwedstrijd tegen FC Oda uit Weert.

Beachvolleybaltoernooi in Meerlo
Meerlo staat in juni twee weekenden in het teken beachvolleybal.
Volleybalclub Set Up Meerlo organiseert dan het beachvolleybaltoernooi.

Gedurende twee weekenden
komen teams in actie. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in
een open, een bedrijven- en een
jeugdbeachvolleybaltoernooi. Bij
camping ’t Karrewiel is vorig jaar een
permanent zandstrand aangelegd
met twaalf velden waarop de drie
toernooien worden georganiseerd.
Het toernooi start zondag
15 juni met het open Vitelia

Beachvolleybaltoernooi. Deelname
staat open voor geoefende en
ongeoefende spelers. Voor dit toernooi
kunnen teams, bestaande uit drie
of vier spelers, nog inschrijven.
Op vrijdagavond 20 juni staat het Mari
Wanssum bedrijventoernooi op het
programma. Er zijn voor dit toernooi
nog enkele plekken vrij.
Op zondag 22 juni is het camping
’t Karrewiel-jeugdbeachtoernooi.

Dit toernooi valt dit jaar voor het eerst
onder CMV (Cool Moves Volley) en
wordt daarmee ondersteund door de
NeVoBo die het beachvolleyballen
onder de jeugd promoot. Inschrijven
kan voor niveau 1 tot en met 6, C- en
B-jeugd.
Teams die mee willen doen met
een van de drie toernooien kunnen zich
nog inschrijven via
www.beachvolleybal.vcsetup.nl

Tennistoernooi HTC Open
De Horster Tennis Club houdt van 23 tot 29 juni een open tennistoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op
het tennispark in de Kasteelse Bossen in Horst.
Het tennistoernooi wordt
gespeeld op de 8 smashcourt-banen
die allemaal verlicht zijn, waardoor
het uitlopen van de planning meestal
beperkt blijft. Ook dit jaar worden alle

categorieën alleen ‘open’ aangeboden.
Dit betekent dat iedereen ongeacht
leeftijd mee kan doen. Dit is van belang
voor de tennissers onder de 35 jaar
in de categorieën 7 en 8. Inschrijven

Promotie dinerbuffet
Hospice Zenit organiseert ook in 2014
weer inloopmiddagen. De eerstvolgende is op
zaterdag 31 mei van 13.30-15.30 uur.
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Iedereen is van harte welkom.

P.P.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen met onderstaand nummer.

Hoenderstraat 95e Venray

ag
Hemde10lv.0a0atortt 17sd.00 uur

geopen

3 bakjes

à 255-500 gram

6,

00

Superdeals:

Coca-Cola alle soorten

5,

+ gratis VI magazine

OP = OP

Geldig van wo 28 mei t/m di 3 juni 2014.

Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
dinerbuﬀet en voor een
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
Kinderen t/m 11 jaar gratis

RESERVEREN GEWENST

Meer informatie of reserveren? Bel 077 - 473 66 66 of mail naar info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | www.hotelrooland.nl

Tel. 0478 - 55 14 34

Kies en mix: mager rundergehakt, pak 4 flessen à 1,5 liter

shaslicks, slavinken, bbq worst naturel
of kalkoenblokjes

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur

59

Vrijdag 30 mei van 11.00 tot 17.00 gratis fotoshoot met Olvarit Vriendjes

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Nieu

kan in de categorieën vanaf 3 tot en
met 8 in enkel, gemengd dubbel en
dames- en herendubbel.
Inschrijven kan tot en met
maandag 9 juni via toernooi.nl

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

w

Spelen en sprookjes
in de Bosaardbei…

Voor jong en oud!
Het Aardbeienland…
een dagje helemaal
in andere sferen!
Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

Openingstijden park:
dinsdag t/m zondag
11.00 - 17.00 uur.
Op maandag
gesloten
met uitzondering
van feestdagen.
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6 tegen 6 toernooi

Een balletje trappen in de zon
Sportief bezig zijn, maar vooral een leuke tijd samen hebben. Hier draait het om bij het 6 tegen 6 toernooi. Het sportieve evenement vond plaats op
zondag 25 mei op Sportpark de Heesbergen in Kronenberg. In totaal 32 teams uit Horst aan de Maas gingen de strijd met elkaar aan.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Jan Huijs (55) uit Kronenberg is de
voorzitter van de organisatie van het 6
tegen 6 toernooi. Hij vertelt: “We orga
niseren het nu voor de 14e keer meen
ik. Net als alle andere jaren verloopt
alles prima en zet iedereen zich goed
in. De meeste teams die hier vandaag
spelen, nemen al jaren deel. Dit zijn

veelal vriendengroepen. In totaal spe
len 22 herenteams en 10 damesteams
hier vandaag. Het gaat niet alleen om
winnen, maar ook om de gezelligheid.
Zo kwamen om 10.00 uur al de eerste
biertjes van de tap.”
Een herenteam uit Melderslo
heeft ook al het eerste biertje achter

de kiezen. De mannen nemen voor
de zesde keer deel aan het toernooi.
Aanvoerder Twan Vullings (24) laat
weten: “De sfeer is altijd goed, je
voetbalt eigenlijk maar twaalf minuten
en verder kijken we bij de andere
teams.” Gijs Hermans (24): “Het is
altijd gezellig hier. Het weer is goed en

we trappen een balletje. Het toernooi
is wel anders dan een normaal
voetbaltoernooi. Er spelen namelijk
maar zes spelers per team en je speelt
op een half veld. Van rivaliteit is niet
echt sprake, we doen mee voor het
plezier.” In de jaren dat de mannen
meevoetballen is er een eigen traditie

INFOEN AANMELDAVOND
DONDERDAG
5 JUNI 2014
KEIZERIN MARIALAAN 2

18.30 -20.30 UUR
WWW.ROC-TERAA.NL

Voor het
seizoen 2014 – 2015
zijn we op zoek naar

cursusleiders
m/v

voor de volgende
activiteiten:
• Beeldhouwen
• Schilderen
• Computeren
• Franse taal
Bent u bekwaam
in een van de genoemde
activiteiten en lijkt het
u leuk uw kennis op
vrijwillige basis aan minder ervaren cursisten over
te brengen,
neem dan contact op
met het Hobby-Gilde,
tel. 077 – 398 8915 of
via

24400

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

ontstaan. Patrick Seuren (20) vertelt:
“Traditiegetrouw komen we hier naar
toe met onze huifkar. We spelen de
hele dag. Vervolgens gaan we naar de
cafetaria en daarna gaan we naar de
kroeg.”
Elke Reijnen (26) uit Sevenum
bezocht het toernooi met haar
dochtertje: “Mijn vriend voetbalt mee
bij De Zwervers. Vorig jaar hebben ze
de beker gewonnen. Het is altijd mooi
weer als het toernooi plaatsvindt,
dus het is zeker geen straf om hier
te zitten.” De zoon van Sevenummer
Wim Vercoulen (55) voetbalt ook mee:
“Mijn kleinzoon Cas wilde even komen
kijken hoe zijn oom vandaag voetbalt.
Ik denk dat hij later ook voetballer
wil worden als ik dat zo zie”, zegt hij
lachend.
Ook de dames van Zes Wien
zijn aanwezig. Melina Haenen (23)
uit Sevenum: “Vorig jaar waren we
er ook bij, toen werden we laatste.
We hebben geen een keer gescoord.
Ons doel vandaag is om een keer te
scoren.” Het team is een bij elkaar
geraapte groep, zo komen er dames
uit Kronenberg, Sevenum, Horst, maar
ook uit Nijmegen en Maastricht. Melina
vervolgt: “We doen mee voor de lol,
want we snappen er eigenlijk geen
bal van.”

www.hobbygilde.nl
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ilse van Megen
15 jaar
Lottum
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik wil waarschijnlijk het leger in.
Vroeger wilde ik kinderarts worden,
alleen ging dat niet omdat ik naar
vmbo moest. Ik wilde kinderarts wor
den om kinderen in Afrika te kunnen
helpen, dus toen bleek dat dit niet kon,
ben ik naar beroepen gaan zoeken die
hier op leken. Ik wilde iets waarbij ik
mensen help en wat avontuurlijk is. Het
leger heeft dat allebei.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat is voor mij school. Toen ik begon
op het Dendron College wist ik nog
niet zo goed hoe ik met al dat huis- en
leerwerk om moest gaan. Ik ben toen
begonnen op havo/vwo en in het
tweede jaar ging ik naar havo. Daarna
moest ik naar vmbo-t omdat ik geen
zin had en niet wist hoe ik met dat
huiswerk om moest gaan. Als ik vmbo
afgesloten heb, wil ik wel nog heel

graag terug naar havo om ook dat te
kunnen afsluiten.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Dan zou ik een wereldreis vragen. Ik wil
al best lang naar Curaçao en allemaal
die landen. Ook lijkt Australië me heel
leuk, daar wil ik al mijn hele leven naar
toe. Ik weet eigenlijk ook niet waar
door dat komt. En ik zou een rondreis
door Afrika willen maken, dat lijkt me
supermooi. Dan zou ik de kindjes die
daar leven willen helpen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Het zijn er eigenlijk wel meerdere. Dit
jaar tijdens werkweek heb ik twee
nieuwe vriendinnen leren kennen en
daar ben ik nu nog steeds vriendinnen
mee.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Ik kreeg een berichtje van Daphne, met
de vraag wanneer we onze zeilvakantie
in Friesland gaan boeken. Ik heb zo’n
vakantie één keer eerder gedaan en
dat was heel gezellig, dus dat wil ik
nog wel een keertje doen.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

aan
Ilse van Megen

Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Samen op vakantie gaan naar een
warm land, dan gaan duiken en onder
water een huwelijksaanzoek doen. Het
lijkt me geweldig tussen allemaal die
mooie vissen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het echt heel handig. Als je
bijvoorbeeld geen beltegoed hebt, kun
je nog altijd via Whatsapp en Facebook
met mensen praten. Je hebt bijna
overal wifi, dus dat is wel handig.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel van het geld aan pap
en mama geven, omdat zij altijd voor
mij zorgen. Van de rest zou ik gaan
winkelen en ergens ver weg op vakan
tie gaan. Ik zou een rondreis in Afrika
boeken bijvoorbeeld.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ik vind dat ze het lekkerst courgette
soep kan maken. Ik krijg van de

normale ingrediënten buikpijn, dus ze
verandert het recept naar een romigere
soep waar ik geen buikpijn van krijg.
Op welke manier verdien jij bij?
Op dit moment doe ik wat klusjes voor
oma of pap. In de zomervakantie gaan
de meeste jongeren uit Lottum op de
plak werken, bij de rozen. Dat doe ik
ook. Als het kan, werk ik dan iedere
dag, maar dat ligt ook aan het weer.
We beginnen dan ’s ochtends om 07.30
uur en werken tot 16.30 uur.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn eigen verjaardag vind ik altijd
heel leuk, omdat het altijd mooi weer
is en omdat het met mijn familie altijd
gezellig is. Soms gaan we tijdens mijn
verjaardag met de familie naar het
maisdoolhof. Voor mijn kleine neefjes
en nichtjes is dat wel leuk.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga deze zomer naar Parijs en
daar lijkt het me heel leuk om te
shoppen. Normaal zou ik naar Venlo
gaan, maar als ik dat een beetje saai
vind, ga ik met vriendinnen naar
Eindhoven. En met mama ga ik volgend
weekend naar Utrecht, dat lijkt me ook
heel leuk.
Zon of sneeuw?
Ik heb liever zon, want dan kan ik
lekker bruin worden. Ik heb dan ook
geen problemen om ergens te komen
met de fiets, het is dan niet koud en er
ligt geen sneeuw en zo.
Druk of rustig?
Druk, ik moet sowieso iedere dag
sporten, dan heb ik ook nog school en
ik ga bijna ieder weekend uit of iets
anders leuks doen met vriendinnen.
Op dinsdag korfbal ik, op woensdag
heb ik tennisles en op maandag heb ik
ook nog zangles.
Stad of dorp?
Een dorp vind ik altijd gezellig en leuk
omdat je daarbinnen bijna iedereen
kent, maar een stad lijkt me best wel
handig. Ik heb nu bijvoorbeeld geen
bijbaan, maar als ik in de stad zou
wonen, zou ik bij H&M of zo kunnen
werken. Toch zou ik later wel in een
dorp willen wonen, met een grote tuin
voor mijn kinderen.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Mies
Column
Samen
zingen
Laatst las ik een opmerkelijk
artikel in het Amerikaanse
opinieblad TIME Magazine.
Samen zingen zou stress
verlagend werken, volgens de
resultaten van een Amerikaans
onderzoek. Het blijkt
bevorderlijk voor het
samenhorigheidsgevoel te zijn,
het geeft energie en het werkt
ook nog eens kalmerend.
Ja hoor, ik begrijp meteen de
liedjes rondom het kampvuur, de
jaarclubliedjes op studenten
verenigingen, de kort maar
krachtige yells op de hockey
velden en zelfs de liederen van
de kerkkoren. Ik kan me ook nog
goed herinneren, hoe ik vroeger
als klein meisje tijdens de
zomeravonden de wandel
driedaagse meeliep hier in Horst
aan de Maas. Ik wandelde niet
alleen. Ik zong uit volle borst,
samen met mijn wandelclubje.
Over Mijn tante in Marokko en
over een Potje met vet.
Bloedfanatiek waren we met
z’n allen. Niet is zo motiverend
als samen grappige liedjes
zingen. Ook moest ik denken aan
alle liedjes die we zongen tijdens
schoolkamp: in de bus, tijdens
het ontbijt en natuurlijk tijdens
alle avondactiviteiten. Toch
schijnt dit idee over samen
zingen geen ’breaking news’ te
zijn. Vorige week vierden we
oma’s zeventigste verjaardag,
samen met generaties vele
malen ouder dan ik. Ook hier
zorgde samen zingen voor een
samenhorigheidsgevoel, gaf het
een ontspannen sfeer en gonsde
het daardoor van de energie.
Mm… Niet alleen mijn generatie
zingt dus... Oma’s vriendinnen
ontpopten zich tot brutale tieners
achter de microfoon. Als echte
popsterren entertainden ze
elkaar met hoge noten, diepe
klanken en hier en daar een
kleine (oké, soms grote)
uitschieter. Het leek wel een
gezellige karaokebar voor, neem
me niet kwalijk, lieve oudjes.
Het idee van samen zingen
herhaalt zich dus blijkbaar keer
op keer, binnen iedere generatie
opnieuw. Al veranderen de
liedjes wel, dat was duidelijk.
Ik bedoel, een liedje over een
paardenhoofdstel aan de muur,
dat ken ik dan helaas weer niet.
Mies
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Aspergefeesten in
Grubbenvorst

Festival Tienray

Programma Gaellus
Open Air bekend

De Aspergefeesten vinden zaterdag 7 en zondag 8 juni plaats rond het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst.
Tijdens de feesten worden bezoekers worden geïnformeerd over asperges en andere streekproducten, is er een
braderie en worden wedstrijden gehouden in aspergeschillen en ringsteken.

Zaterdagavond worden de fees
ten geopend met muziek. Op de
kiosk op het plein brengt een dj het
publiek in de stemming, waarna de
Grubbenvorster All Stars Band haar
opwachting maakt. De Aspergefeesten
beginnen zondag met een gezamen
lijk dorpsontbijt. Deelnemers aan dit
Voermansontbijt kunnen ook bijdragen
aan het goede doel: Stichting Roel. Deze
stichting zet zich in voor patiënten die
getroffen zijn door een energiestofwis
selingsziekte.
Schutterij St. Jan schiet de
Aspergefeesten daarna in en harmo
nie St. Joseph geeft een miniconcert.
Vervolgens is er een doorlopend
programma met een braderie en vele

andere activiteiten, zoals een tweede
hands verkoopmarkt, straattheater en
kinderattracties.
Ook staat de asperge centraal. Op
de infostraat ‘Van zand tot klant’ staan
aspergebedden en machines. Gidsen
van de aspergewandelroute geven
uitleg en er zijn aspergehapjes verkrijg
baar. Proeven kan ook op de Preuf de
Streek-markt waar regionale producen
ten van streekproducten hun lekkernijen
promoten.
Er wordt een aspergeschil
wedstrijd gehouden en ook dit jaar is
het mogelijk om met ‘aspergeselfies’
deel te nemen aan de fotowedstrijd.
Halverwege de middag wordt de Golde
Aspergestaeker uitgereikt aan de

De zesde editie van Gaellus Open Air is op zondag 8 juni in Tienray.
De line-up voor deze dag is nu bekend.

persoon die zich het afgelopen jaar op
sociaal of cultureel gebied verdienstelijk
heeft gemaakt in Grubbenvorst.
Tijdens de Aspergefeesten vindt
ook een wedstrijd ringsteken te
paard plaats, midden in het centrum.
Doordat Denis Rouwet van herberg
De Lindehoeve vorig jaar deze wedstrijd
in het Zeeuwse heeft gewonnen, vindt
het ringsteken dit jaar als uitzonde
ring buiten regio Zeeland plaats. In de
Zeeuwse variant zitten de ringstekers
op een trekpaard. De deelnemer moet
op een paard in galop met een lans
proberen door een ring te steken.
De dag eindigt met een optreden
van Dwayne & the TexMeXplosion en
feestband ApartY.

Gaellus Open Air 2014 wordt
geopend door No Mans Valley. Deze vijf
Limburgse mannen vullen het podium
met energieke orgelrock geïnspireerd
op de platenkast van hun ouders.
Als tweede op het podium staan The
Mothmen. Dit garage-punk trio uit
Sevenum is opgericht in augustus
2012 en is beïnvloed door bands als
The Hives en Danko Jones maar ook
door bands uit de jaren 80 zoals Devo,
The Romantics en The B52’s.

Bands en dj’s
Als derde band speelt The Road
Home. Deze band is geïnspireerd door
onder andere Bruce Springsteen, Cheap
Trick en Social Distortion. Nadat ze
vorig jaar toerden door onder meer
Duitsland, Polen en Luxemburg stond
de band afgelopen januari op Eurosonic
Noorderslag in eigen land.
De vierde naam in het lijstje is
Tim Vantol. Deze punkrocktroubadour

Mmmmmm…
verse zoete Aardbeien!
Rijp geplukt
van het land

Crist Coppens

Openingstijden
aardbeienwinkel:

ALLEEN DINSDAG 3 JUNI

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

dinsdag t/m vrijdag
én zondag
10.00-18.00 uur.
Op zaterdag
09.00-18.00 uur.

lambada, elianny,
darselect, elsanta, enz.
Kreuzelweg 3
5961 NM Horst
077 397 02 16
www.aardbeienland.nl

Op maandag gesloten
met uitzondering
van feestdagen.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Autobedrijf

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

Zoekt u tweedehands
artikelen zoals meubilair,
porselein, glaswerk,
platen en cd’s, boeken,
speelgoed etc. etc.?
Kom naar Venrayseweg 38a
in Horst.

Hebt u iets op te ruimen?
Neem contact op met 06 - 41 57 64 15.
Openingstijden maandag-,
dinsdag- en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vrienden van Hof te Berkel
v/h Vrienden van Elzenhorst

speelde in het verleden bij verschil
lende punkrock- en hardcorebands
en heeft een aantal jaren geleden
besloten om solo verder te gaan.
Vijfde op de dag is de band Maison
du Malheur. Deze band is in 2011 van
start gegaan. Binnen een jaar had deze
band meer dan honderd shows op haar
naam staan, werd ze door Heineken
benaderd voor hun wereldwijde
campagne en vorig jaar stond ze op
Eurosonic Noorderslag, North Sea Jazz
en Lowlands. Naast deze bands zijn er
ook dj’s op het programma te vinden:
Cursed P en het duo Henzel & Disco
Nova. Als laatste staat de rapper Fresku
op het podium. Deze Nederlandse
rapper is binnen een jaar uitgegroeid
tot een van de grote namen bin
nen de Nederlandstalige hiphop. De
intermezzo’s van de dag worden onder
meer opgevuld door Crucial Sounds,
Afterpartees en Kroet & Kerboet. De
afterparty wordt verzorgd door Tanzbar.

www.coppens.keurslager.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE: 12 PETUNIA’S VOOR € 1,75
HEMELVAARTSDAG GEOPEND

ma t/m vrij van 9.00-18.00 uur • za 9.00-17.00 uur • dinsdagochtend gesloten

Plantenkwekerij /
Hoveniersbedrijf
Molengatweg 4, Horst

Hay Cox

Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64
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’t Zoemhukske

Leer meer over s olitaire bijen
De metselbij, de behangersbij, de wolbij of de zandbij. Wellicht onbekende namen, allemaal behorend tot
de groep solitaire bijen. Op zondag 1 juni kunnen bezoekers leren over het leven van deze bijensoort tijdens de
openstelling bij de imkers van ’t Zoemhukske in Horst.
Op zondag 1 juni vertellen de
imkers van ’t Zoemhukske meer over
het leven van deze bijensoort tijdens
de openstelling van 14.00 tot 16.00 uur
in Horst. In tegenstelling tot de alom
bekende honingbij, die met duizenden
soortgenoten samenwoont, leeft de
solitaire bij alleen. Na de paring legt de

solitaire bij een eitje en wat stuifmeel
in die broedcel en sluit dat af, daarna
weer een eitje en wat stuifmeel, nog
een afsluiting en zo verder tot het
langwerpige buisje gevuld is. De jonge
bijtjes komen pas het volgend voorjaar
uit om dan de cyclus te herhalen. Veel
soorten solitaire bijen zijn gebonden

Muziekweekend
D’n Toerstop
Het Hemelvaart Muziekweekend bij café D’n Toerstop in Melderslo
begint vrijdag 30 mei met een optreden van de band Tributör. Zaterdag is
het podium voor Sweet Vendetta.

aan één bepaalde bloemsoort. Solitaire
bijen steken niet. Een nestgelegenheid
maken voor deze insecten in de tuin
is gemakkelijk en wordt zondag ook
gedemonstreerd.
Die middag kunnen bezoekers ook
nader kennis maken met hommels. Ook
de drachtplantentuin is te bezoeken.

Armand bij Cartouche
Tijdens de jaarlijkse braderie in America, op zondag 1 juni, vindt zoals gewoonlijk een optreden plaats bij
OJC Cartouche. Ditmaal heeft de organisatie van de programmering gekozen voor een optreden van Armand.
Na enkele jaren geleden ook al
opgetreden te hebben, keert deze
bekende zanger weer terug naar
America.

Armand is bekend van zijn
nationale hits als Ben ik te min en
Op de tandem naar Marokko. Armand
voorziet het publiek op het terras van

de jongerensoos van zijn muziek.
De deuren van OJC Cartouche zijn
geopend om 13.00 uur en de toegang
is gratis.

Gospelkoor zingt in Sevenum
Het Venloos gospelkoor zingt met Pinksteren, op zondag 8 juni, in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk
in Sevenum.
Tijdens de gezinsmis, die om
09.30 uur begint, pakt het koor uit
met haar authentieke gospelsound.
Met Pinksteren wordt in de kerk de

uitstorting van de Heilige Geest over
de volgelingen van Jezus gevierd.
Hiermee wordt ook het begin
van de christelijke kerk gemarkeerd.

Hierbij hoort volgens de werkgroep
gezinsmissen opwekkende zang. Ook
zullen kinderen actief aan de mis
deelnemen.

Sweet Vendetta
Tributör uit Tilburg ontstond in 2007
uit een gelegenheidsformatie. De band
bestaat uit vijf ervaren muzikanten die
ervoor gekozen hebben hun favoriete
heavy metal, hardrock en classicrock
klassiekers uit de jaren 70 en 80 te
spelen.
Zaterdag 31 mei wordt het muziek
weekend vervolgd met powerrockband
Sweet Vendetta. De van oorsprong
Waalwijkse rock coverband Sweet
Vendetta is in 2008 opgericht door gita
rist Jeroen de Kock en drummer Robbie

van Bladel. Na enkele bandwisselingen
en audities tussen 2009 en 2011 heeft
Sweet Vendetta met een solide band
formatie deelgenomen aan de grootste
bandcompetitie van de Benelux, The
Clash Of The Coverbands 2012-2013,
waar zij uiteindelijk derde werd.
Het repertoire van Sweet Vendetta
bestaat uit een mix van rock, hardrock
en metal, waarbij verrassend een zan
geres op het podium verschijnt.
Beide optredens beginnen om
21.30 uur. Toegang is gratis.

wo 4 junir
uu
18.00 - 21.00

Studeren
in Venlo

Te volgen studies in Venlo:
• Bedrijfseconomie • Commerciële economie
• International Business and Management Studies
• International Fresh Business Management • Logistiek en Economie
• Logistiek en Technische Vervoerskunde • Industrieel Product Ontwerpen
• Mechatronica • Werktuigbouwkunde • Informatica: Software Engineering
• Informatica: Business Informatics • Leraar Basisonderwijs (Pabo)
• Master of Business Administration • MSc in Business and Management
• MSc in International Logistics/International Supply Chain Management

Eigen Haard
fontys.nl

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel
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Vrije markt America
Muziekvereniging St. Caecilia uit America houdt op zondag 1 juni de
jaarlijkse vrije markt en kindermarkt. De vrije markt vindt plaats op het
kerkplein en in de Pastoor Jeukenstraat en is van 12.00 tot 17.00 uur.

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

parkeerplaats aan de Nusseleinstraat.
De kinderen kunnen zich daarnaast
vermaken op het springkussen of zich
laten schminken. Verder is er een
clown aanwezig.

Kolckconcert
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen organiseert op 1 juni een concert
op hoeve De Kolck in Broekhuizenvorst. De muzikale middag start om
13.00 uur.
Jeugdfanfare BMBM, fanfare
Vriendenkring Swolgen, fanfare Sint
Nicolaas Broekhuizen en Harmonie-

Orkest Noord-Limburg brengen
verschillende muzikale stukken ten
gehore.

Kronenbergse
Jubileum cafés Croes in race voor leraar
Moeke en Metieske van het jaar
Cafés Metieske en Croes Moeke in Sevenum staan dit jaar vijf jaar
onder leiding van Paul Bertholet. Dit wordt op donderdag 28 en vrijdag
29 mei gevierd.
Op Hemelvaartsdag is vanaf
17.00 uur Metieske’s Tuinfeest
achter het café aan de Markt in
Sevenum. Het begin van de avond
staat in het teken van de OMG! dj
Battle.
Drie finalisten, Cult Four uit
Oirlo, Gerald Le Funk uit Boxmeer en
Niels Noir uit Enschede, krijgen elk
45 minuten de tijd om te laten zien
en horen wat ze in huis hebben.
Zij worden deze avond beoordeeld
door een jury. Die maakt direct na

SEVENUM (ruilen):
Riante vrijstaande
bungalow

met 5 slaapkamers, apart
atelierruimte / garage, gelegen
in het buitengebied met mooie
grote tuin en ca. 7.000 m2 grond,
ook geschikt voor 2 woonunits
of kantoorruimte, wil ruilen
met een kleinere bungalow
met garage gelegen in het centrum van Sevenum of in
de directe omgeving.

afloop van de wedstrijd de win
naar van de openingsplek op de
mainstage van OMG! Festival 2014
bekend.
Vanaf 21.00 uur verzorgt dj
Michael Blijleven van Slam FM on
Tour het feest verder tot midder
nacht. Als afsluiter is in de zaal de
90´s Till Now Afterparty met dj Jose.
Vrijdag 30 mei wordt het jubi
leum gevierd bij Croes Moeke, aan
de Raadhuisstraat in Sevenum met
de band Jeopardy.

De uit Kronenberg afkomstige Kristel Gubbels is in de race voor de
landelijke titel leraar van het jaar. Gubbels is docent recreatie bij Gilde
Opleidingen in Venlo en doorgedrongen tot de top tien van beste leraren
van 2014.
“Waanzinnig, enórm trots”, was
de eerste reactie toen Kristel Gubbels
hoorde dat zij behoort tot de tien beste
docenten van het middelbaar beroeps
onderwijs in Nederland en daarmee
meedingt naar de titel Leraar van het
Jaar 2014. Met de jaarlijkse verkiezing
wil de Onderwijscoöperatie aandacht
vragen voor het vakmanschap van indi
viduele leraren in vier categorieën en
voor de beroepsgroep als geheel. Sinds
vier jaar doceert de genomineerde het

vak recreatie aan Gilde Opleidingen.
“Met mijn collega’s van Recreatie leren
wij studenten die camping- of bunga
lowparkmedewerker willen worden
hoe ze het entertainment kunnen orga
niseren én uitvoeren. Daarnaast leren
we ze hoe klantvriendelijk te werken
aan de front office. Aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling vind ik erg
belangrijk”, aldus Gubbels. De winnaar
van de verkiezing wordt in oktober
bekendgemaakt.

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND!
U ONTVANGT
DE KORTING
OP VERTOON
VAN DEZE
ADVERTENTIE

Fruitbedrijf jenniskens

dagelijks

verse
asperges

te koop!

Vers uit de grond Vers in de mond!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

20%
KORTING
GELDIG OP 29, 30 EN 31 MEI 2014

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

VAN 10.00 - 16.00 UUR

2 909999 999921

20%
KORTING
GELDIG OP 29, 30 EN 31 MEI 2014

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

*Vraag naar de voorwaarden

Ook dit jaar zijn er een aantal
verenigingen en vele standhouders
die de meest uiteenlopende waren
en activiteiten aanbieden op de
vrije markt. De kindermarkt is op de

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

2 909999 999921

FIXET Sevenum
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Telefoon: (077) 467 14 06
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
089_Adv_Sevenum_hemelvaart-V3.indd 1

www.fixet.nl
26-05-14 10:45
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Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg
do 29, vr 30, za 31 mei en
wo 4 juni 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal en kerk

28
05

Broekhuizenvorst
Kolckconcert

Balletvoorstelling Fievel
naar Amerika

zo 1 juni 13.30 uur
Organisatie: BMBM en fanfare
St. Nicolaas
Locatie: Hoeve De Kolck

zo 1 juni 11.00 en 14.30 uur
Organisatie:
Stichting Balletschool Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

Horst

Openstelling:
solitaire bijen

Kinderworkshops:
placemats versieren

zo 1 juni 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

wo 28 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Tour de Limbourg

zo 1 juni 12.00-17.00 uur
Organisatie: muziekvereniging
St. Caecilia
Locatie: parkeerplaats
Nusseleinstraat en kerkplein

wo 28 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Wednesday
Night Fever
wo 28 mei 21.00 uur
Locatie: De Lange

zo 1 juni 14.00-17.00 uur
Organisatie: Museum Vaals
Locatie:
atrium St. Lambertuskerk

Optreden Lieve Bertha
zo 1 juni 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Galastoet
Optreden troubadour
Peter van de Water
zo 1 juni 13.00-16.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Optreden Gadfly
do 29 mei 21.00 uur
Locatie: café De Buun

do 5 juni 19.00 uur
Organisatie: Dendron College
Locatie: van Hertog van
Gelresingel tot Wilhelminaplein

Handwerkcafé
Optreden Armand
zo 1 juni 13.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Dorpsraadavond:
gezondheidscentrum
wo 4 juni 19.00 uur
Locatie: Aan de Brug

vr 30 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg
Rommelmarkt

47e Horster
Volleybaltoernooi
vr 30 en za 31 mei
Organisatie: Hovoc
Locatie: sportvelden Dendron

do 29 mei 09.00-16.00 uur
Organisatie: Lirom
Locatie: evenemententerrein
D’n Umswing

Twintigste Hemelrit

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 4 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

I Love Techniks
vr 30 mei 22.30 uur
Locatie: OJC Niks

wo 4 juni 20.30 uur
Locatie: Naesenhof

zo 1 juni 11.00 uur
Locatie: St. Jan Evangelistkerk

Kermis
za 31 mei t/m di 3 juni

do 29 mei 09.30 uur
Locatie: start café Ummenthun

Optreden coverband Flash!

Sevenum

za 31 mei 21.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

do 29 mei 10.30 uur
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Levend Stef Stuntpiloot

Rommelmarkt

zo 1 juni 16.00 uur
Locatie: OJC Merlin

do 29 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: clubgebouw Stapvast

Melderslo

Optreden Tributör

Vijfjarig jubileum Tuinfeest

vr 30 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

do 29 mei 17.00 uur
Locatie: café Metieske

Optreden Sweet Vendetta

Vijfjarig jubileum Slam FM on Tour

za 31 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Optreden The Hooley’s
za 31 mei 22.00 uur
Locatie: café Babouche

zo 1 juni 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Evenemententerrein

do 29 mei 15.00 uur
Locatie: café Ummenthun

Meerlo

Sumoworstelen
do 29 mei 16.30 uur
Locatie: OJC Merlin

do 29 mei 21.00 uur
Locatie: café Metieske

Oude ambachten
zo 1 juni 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Keepers Xperience XL
vr 30 mei 09.30-16.30 uur
Locatie: sportpark het Spansel

Bijeenkomst wonen
wo 4 juni 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad en
woningcorporaties
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

Vijfjarig jubileum –
Optreden Jeopardy!
vr 30 mei
Locatie: café Croes Moeke

Bar-dancing Tropicana

Meterik

Plantenruilbeurs

za 31 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

do 29 mei 14.00-17.00 uur
Locatie: Hof van Meterik

Dorpsraadvergadering

Optreden Green River

wo 4 juni 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Hemelpop

Carbootsale
Dorpsraadvergadering

Eerste Heilige Communie

vr 30 mei 21.30 uur
Locatie: OJC Merlin

Heilige Communie

Rondom Toon Hermans
Vrije markt en
kindermarkt

Optreden Trademark

do 29 mei 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Familie- en vriendentoernooi
zo 1 juni 10.00-19.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel

Tienray
Marialof

do 29 mei 15.00 uur
Locatie: Troosteres der
Bedrukten-kerk

ZO

SEVENUM (ruilen):
Vrijstaande boerderij in het
buitengebied met 5.000 m2
grond en schuur, wil ruilen met
woning in Sevenum, slaapkamer
en badkamer op de begane
grond geniet de voorkeur.

DO

29 Mei

DO

29 Mei

DO

29 Mei

VR
ZA

30 Mei t/m
31 Mei

ZA

31 Mei

ZA
ZO

31 Mei t/m
1 Juni

ZO

1 Juni

ZO

1 Juni

ZO

1 Juni

WO

4 Juni

t/m

7 Sept

info@stichtingbbl.nl
of 077-3559090

nederpop & kleinkunst

01
JUNI

LIEVE BERTHA & BAND 1 6 . 0 0

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 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

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst

Heilige mis

Hegelsom
09.30

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zondag
		

1e H. Communie 11.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
30 mei t/m 5 juni 2014
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86
velden@kiesmondzorg.nl

10.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

klokkenmaker Jean Wilmar te bekijken.
Het museum is alle dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.delocht.nl

Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray

Meerlo
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het
verwezenlijken van ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of
dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap.

Melderslo
17.30
17.30

Dat gebeurt sinds 2013 via het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.
Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt door

Meterik

ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu,
educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op het gebied van educatie, kennisoverdracht,
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovatie,

Swolgen

Sevenum

duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling zwaar
mee. Daarnaast hebben projecten door en voor jongeren een streepje voor.
Ook in 2014 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een
flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst
bieden. Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds?
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds
in te dienen. Dat kan tot en met 26 september 2014. De beoordeling vindt plaats in de maand
november. In december wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn met een

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Daarnaast zijn wisselexposities te
bekijken, zoals Bij ons thuis aan de
muur, met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden
en heilwensen. Daarnaast is een
klokkenexpositie van Limburgse

Ook in 2014 steun voor goede initiatieven

Lottum

Tienray

112

Diezelfde dag is er een
demonstratie volksdansen door de
Volksdansgroep Horst in museum
De Locht. Kinderen kunnen zich
vermaken met de museumspeurtocht,
oude spellen en een miniatuurkermis.

Kronenberg

Verloskundige zorg

Alarmnummer

niet alleen doet, maar samen met
het publiek, vinden ze. Ze worden
vergeleken met Simon & Garfunkel,
Bløf en Acda en de Munnik, maar op
niemand lijken ze echt.

Horst (Lambertus)
Hemelvaart
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Venlo

Lieve Bertha treedt in Cambrinus
aan als vijfmansband en staat voor
Nederpop met een vleugje kleinkunst:
gevatte teksten en een theatrale
performance. Optreden is iets wat je

In museum De Locht in Melderslo worden op 1 juni diverse oude ambachten gedemonstreerd. Bezoekers kunnen
zien hoe vakmensen met bescheiden hulpmiddelen en zonder machines gebruiksvoorwerpen maken.

donderdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Lieve Bertha is het eigenzinnige
project van Koen Brouwers en Rens
Polman waarmee ze de Publieksprijs
van de Grote Prijs van Nederland 2012
wonnen.

09.45

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

Heilige mis

Lieve Bertha staat zondag 1 juni op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit optreden begint om 16.00 uur.

Oude ambachtendag

Grubbenvorst

zondag

Lieve Bertha in Cambrinus

19.15

Griendtsveen
zondag

service 25

In het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.
De beoordelingscommissie heeft eind 2013 aangegeven het criterium ‘innovatie’ belangrijk te

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website www.rabobank.nl/horstvenray

vinden. Daarom worden verenigingen en stichtingen in 2014 verzocht innovatieve projecten
voor te leggen of projecten die innovatieve (vernieuwende) elementen bevatten. Het criterium
‘innovatie’ weegt dominant mee in de uiteindelijke beoordeling.

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray
tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

Priesternooddienst
T

Rabobank Horst Venray

077 366 12 28
077 354 88 88 (Sensoor)

Samen sterker

26

cultuur
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Idee was godsgeschenk

Govert Derix signeert bij Bruna Horst
Govert Derix is onder ander schrijver, filosoof, spreker en columnist. Zaterdag 24 mei signeerde de uit Horst
afkomstige Derix in boekhandel Bruna in Horst zijn nieuwe boek Gods Geschenk. “Ik woon al lange tijd in
Maastricht, maar kom nog steeds graag terug naar mijn geboortedorp”, vertelt hij.

natuurgebied bij de Schadijkse Bossen
en Castenray. Daar heb ik heel wat
avonturen beleefd vroeger. ‘Schuupen’
noemden we dat, een beetje rondtrek
ken zonder doel.”

Mijn liefde ligt
bij fictie

Govert Derix woonde de eerste
achttien jaar van zijn leven in Horst.
“Ik kom er nu nog steeds vaak, toch
zeker wel iedere drie weken”, vertelt

hij. “Mijn hele familie woont hier nog.
Zelfs als ik hier geen familie meer
zou hebben, zou ik waarschijnlijk nog
vaak terugkomen. De plek waar je

bent geboren blijft toch altijd speciaal,
daar liggen je wortels.” Goede herin
neringen aan Horst heeft Derix zeker.
“Ik kwam altijd graag in de Paes, een

Derix schreef al meerdere nonfictieboeken en Gods Geschenk is zijn
derde roman. “Tegenwoordig ligt mijn
liefde toch echt bij fictie. Ik merk dat
ik hiermee mensen beter kan berei
ken en mijn boodschap beter over
kan brengen.” Het boek schreef Derix
binnen een paar maanden. “Het idee
van het boek heb ik ook echt als een
godsgeschenk ervaren. Als ik eenmaal
een idee heb, dan moet ik het ook zo
snel mogelijk uitwerken.”
Tijdens de signeersessie geeft de
schrijver een korte toespraak over
Gods Geschenk. Ook zijn moeder
is aanwezig. “Ik heb hem al heel
vaak gehoord, maar ik wilde toch
even komen kijken.” Derix legt de
belangstellenden uit waar zijn boek
over gaat en hoe hij op het idee kwam
om het te schrijven. “Tweede Kerstdag
2012 zat ik in Valencia op een bankje
in een botanische tuin, toen ik ineens
heel duidelijk de hoofdpersoon van het

boek voor me zag. Zo werd het verhaal
geboren.”
Het boek gaat over topeconome
Claudia Nathan, die de Nobelprijs voor
de Economie wint. Ze beloont zichzelf
met een pelgrimstocht naar Santiago
de Compostela. Onderweg geeft ze
een van haar vader gekregen diamant
weg aan een bedelares. Dat wordt
wereldnieuws en misschien zelfs het
begin van een nieuwe economie, een
zogenaamde ‘geefeconomie’. Derix:
“Mensen vragen mij altijd: ‘waarom
gaan jouw boeken altijd over de wereld
verbeteren?’ Dat is heel eenvoudig:
als je eenmaal beseft dat iedere daad,
iedere creatieve uiting een morele kant
heeft en de wereld kan veranderen.
Dan is het geen optie meer om het
boek niet te schrijven.”

Boek schrijft zichzelf
Ten slotte kunnen de bezoekers
vragen stellen aan de schrijver. Waarom
Gods Geschenk zo tragisch eindigt,
wil één van hen weten. “Er komt een
moment waarop een boek zichzelf gaat
schrijven, meestal zo rond de helft van
het boek. Ik kon er dus niet omheen,
het moest dit einde worden. Maar ik
moet bekennen dat ik daar zelf ook
wel moeite mee had”, antwoordt de
schrijver.

dolle deal dagen
korting trappen tot € 1.000,-

bij autoarena
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Venlo, Celsiusweg 5-8. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
www.autoarena.nl

R
EZOEKE
B
E
R
E
D
!
VOOR IE
attentie
k
W
IS
T
GRA

Actie geldig op 30 en 31 mei.
Vraag naar de voorwaarden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De Tofste uitjes van Limburg is een uitgave van Rendiz
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RENDIZ
Je werk maken van iets dat je leuk vindt...
Wie wil dat nou niet?
Of van je hobby je werk maken.
Ook een bekende uitspraak.
Zou dat voor veel mensen het geval zijn?

Wij staan

en al onze
collega’s

KLAAR

voor u!

“If you can dream it,
you can do it”
Dat is het motto van Rendiz. Afgekeken van Walt Disney, dat wel. Maar we
kunnen dan ook wel stellen dat hij hier goed in geslaagd is. Wij vroegen ons af of
het mogelijk is om mensen de kans te bieden om dit te ervaren. En dan speciﬁek
mensen waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat ze daar beperkt in zijn.

Andre

Waarom? Omdat ze een lichamelijke of fysieke belemmering hebben, of een

Joelle

ernstige levenservaring hebben meegemaakt of omdat zij om de een of andere
reden geen opleiding hebben afgemaakt. Via Rendiz kun je werkervaring
opdoen en een werkplek verwerven.
Hoe kun je het mogelijk maken dat zij wel van maatschappelijke betekenis
kunnen zijn? Dat zij van meerwaarde zijn voor een bedrijf? Maar bovenal: dat ze
hun hindernis overwinnen en hun talent ontdekken en ontwikkelen? Dat is onze
droom. Een droom waar we met z’n allen hard aan werken.
In deze krant kunt u lezen welke mooie bedrijven er inmiddels zijn opgezet.
Bedrijven waar mensen met elkaar samenwerken en elkaar steunen in de
dagelijkse taken. Bedrijven waar enthousiaste, betrokken vrijwilligers een hele
belangrijke rol spelen. Maar ook bedrijven waar we u als gast heel hard nodig
hebben. Zonder gasten hebben we immers geen werk.
Dus laat u inspireren door deze krant en bezoek onze locaties. Dan wordt het
voor u een ﬁjn ontspannen uitstapje en voor ons een vruchtbare werkdag.
Samen werken we dan aan het realiseren van de droom.

RENDIZ ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S EN STAGIAIRES!
Meer info op www.rendiz.nl/vacatures

Ps op www.rendiz.nl staan alle projecten

Eten & Drinken
Er zijn 8 Rendiz-locaties waar u terecht kunt voor een hapje en een
drankje. Elke horeca-locatie heeft naast z’n bijzondere medewerkers

5 TOT 10 KILO AFVALLEN?

ook een breed assortiment. Een greep uit ons aanbod: een uitgebreid
tapasbuffet, een gezellige Italiaanse avond of een high tea of high-wine.

Voor je het weet is het zomer en komt de

Op de volgende pagina een overzicht van alle locaties met het aanbod.

bikini weer uit de kast. Wil je die laatste

Groepsuitjes

kilo’s nog kwijt? Kom Bewegen beej Mooren!

Jong of oud, actief of educatief, wij organiseren voor iedereen een Toffe
Dag die gegarandeerd een feestje wordt! Of je nou met vrienden,

•

met begeiding van een personal trainer

collega’s of jouw sportteam komt, Toffe Dag heeft voor iedereen een

•

hulp van een fysiotherapeut

•

op maat gemaakt bewegings-schema

Toffe passende activiteit. Te combineren met hapjes, drankjes en
andere arrangementen.

Fietsen en wandelen
Op elke Rendiz-locatie starten culinaire ﬁets- en wandeltochten. Ook
zijn de locaties perfect gelegen voor een leuke onderbreking als u in de
omgeving aan het wandelen of ﬁetsen bent. U kunt genieten van kofﬁe
met gebak, een snack of een broodje. Ideaal om uw sportief dagje uit af
te sluiten met een hapje en drankje op een van onze terrassen.

Dagje uit met de kids
Een dagje uit met kinderen, wat ga je doen? Een binnenspeeltuin met
springkussen en klimtoren, een fantasiehuis vol speelgoed in een voor-

met fittest voor aanvang
•

2x per week een begeledingsmoment

•

analyse van jouw voedingsdagboek

•

elke week voedingstips

•

groepen van max. 10 personen

IN 10 WEKEN
KLAAR VOOR DE ZOMER

malige basisschool en een kinderboerderij waar je de dieren mag voeren

NU VAN €165,- VOOR €150,-

en knuffelen. Of liever klimmen en klauteren op een hoogteparcours? Uw

(met kortingsbon op de achterpagina van deze krant)

kinderen vermaken zich opperbest komende zomer!

Overnachten
Zoekt u een bijzondere slaapplek voor uw personeel, gast of zakelijke
relatie? Bed and Breakfast Staatsie 1866 is gevestigd in het oude

SCHRIJF JE NU IN!
We beginnen in de eerste week van juni!
Meer info op www.beejmooren.nl

karakteristieke stationsgebouw op het treinstation van Horst-Sevenum.
Logistiek gunstig gelegen in een prachtige omgeving. Dat is nou overnachten op een écht bijzondere locatie!

Groenewoudstraat 3 Horst • tel. 077-3980003 • www.beejmooren.nl

ETEN & DRINKEN

Vergaderruimte te huur

1

3

4

op alle locaties

Venray

Feesten & partijen mogelijk

2

bij locatie 1, 3, 5, 6, 7

Groenewoudstraat 1

Stationsstraat 151

5961 VD Horst

5963 AA Hegelsom

Tel. 077-3980003

Tel. 077-3030680

3
Horst
A73

4

A67

7

Venlo

5

6

Maasbree

In het linker gedeelte van het pand beej Mooren in Horst bevindt

Het station Horst-Sevenum heeft de deuren weer geopend, precies

zich de lunchroom. De medewerkers staan voor u klaar om een

147 jaar na de eerste opening in 1866. Of u met de trein aange-

heerlijk broodje te smeren of een kop kofﬁe te serveren met iets

komen bent, met de auto, te voet of met de ﬁets; Staatsie 1866

lekkers. U kunt gezellig binnen zitten, genieten op het terras, of uw

is een gezellige plek om te ontbijten of te lunchen, een high-tea te

bestelling in laten pakken om mee te nemen.

beleven of eten en drinken voor onderweg te bestellen.

Bij beej Mooren kunt u voor elk feestje of elke gelegenheid

Croissantjes, saucijzenbroodjes, pittige tosti’s, een stuk appeltaart

catering bestellen. De heerlijkste hapjes en gerechten worden voor

of een belegd broodje met een huisgemaakte soep als lunch. En

u klaargemaakt. De medewerkers van beej Mooren zijn gespecia-

voor de lekkere trek bieden we vers fruit en zoetigheden om te

liseerd in het maken van smaakvolle, goed gevulde soep.

zoenen: snoep, koeken, arretjescake en mufﬁns!

Kijk op www.beejmooren.nl voor meer informatie.

Bekijk onze volledige menukaart op www.staatsie1866.nl

Hoapas & Italiaanse avond

High Tea

leuke activiteiten zoals een spellenmiddag, een kienavond of je

Laat je culinair verrassen door een breed scala aan heerlijke

Even bijkletsen met familie of vrienden? Iets te vieren? Kom dan

verjaardag vieren. Een ontmoetingsplek voor iedereen!

hapjes tijdens de Italiaanse avond van de Bekkerie. Tijdens de

lekker genieten van de Staats-Tea bij Staatsie 1866, de Toren

www.facebook.com/thuukskevenray

Hoapas-avonden bij beej Mooren serveren we Horster tapas: kleine

van Mooren bij beej Mooren of de High Tea bij de Bekkerie of de

gerechtjes uit verschillende landen. Je krijgt reeks smakelijke

Fabriek. Alle vier een uitgebreide high tea met heerlijke zoete

kleine hapjes voorgeschoteld waar je de hele avond van geniet.

en hartige lekkernijen waarbij de scones en sandwiches niet

Meer info op www.beejmooren.nl of www.debekkerie.nl

ontbreken. Gezellig en sfeervol genieten op een bijzondere locatie!

Panningen

8

Alle interieurontwerpen zijn gemaakt door

1
D’n Herk 98
5803 DN Venray

OPEN DAG

Tel. 0478-527611

DAG
2DE PINKSTER
NI
JU
9
MAANDAG
0
11.00 tot 15.0

uur

‘t Huukske is een horecagelegenheid op het terrein van Vincent
van Gogh in Venray. Iedereen is welkom voor een kop kofﬁe, een
kop soep of een lekkere hap. Je kan meedoen met een aantal

2
Heidseweg 44
5812 AB Venray
Tel. 0478-850393

GROEPSUITJES

Op elke Rendiz-locatie is een Toffe Dag te organiseren. Toffedag.nl
biedt talloze arrangementen en heeft voor elke gelegenheid een
Toffe activiteit. Jong of oud, actief of educatief, met collega’s of
vrienden, wij regelen een Toffe Dag die gegarandeerd een feestje
wordt!
Combineer je Toffe activiteit met hapjes en een drankje! Zo heeft
u al de “Minute to Win it” incl. frietbuffet en kofﬁe met lekkers
voor slechts €19,50 p.p. Op www.toffedag.nl kunt u ons volledige
aanbod bekijken en uw eigen Toffe Dag samenstellen. Bespreekt
u liever persoonlijk uw activiteit? Bel 085-4898960 voor een
De Hei Venray is een voormalige basisschool die geheel opgeknapt
en verbouwd is. De laatste werkzaamheden aan de lunchroom zijn
bijna afgerond. We hopen u snel te kunnen verwelkomen met onze
heerlijk belegde broodjes en talloze snacks. U kunt dan bij ons
binnen eten in de gezellige huiskamer of op het terras waar u uw
kinderen kunt zien spelen in onze speeltuin. Bij de Hei Venray kunt
u nu al vers brood en gebak kopen bij de bakker.
Meer informatie kunt u lezen op www.deheivenray.nl

afspraak. Wij ontvangen u graag!
Sinds Pasen is “The Underground Venlo” geopend. Hier
kunt u met uw gezelschap komen Reballen: een variant
van paintballen maar zonder verf. Kortom, geen last van
verfspetters of dikke overalls.
Alle arrangementen staan op www.toffedag.nl. Wilt u
meer informatie of reserveren? Bel 085-4898960 of
stuur een email naar info@toffedag.nl

ETEN & DRINKEN
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Heymansstraat 128a

Hagerlei 1

Venloseweg 25

5927 NS Boekend

5912 PP Venlo

5993 PH Maasbree

Tel. 077-3968144

Tel. 077-3266540

Tel.077-4650513

CReatieVe
MaRkt

li

ZoNdag 6 ju

0 uur
11.00 tot 16.0
De lunchroom is het hart van de Bekkerie! Kom genieten van een

Wie kent kinderboerderij Hagerhof niet? Een geweldige omgeving

De Fabriek biedt op reservering mogelijkheid tot ontbijt, lunch,

heerlijke kop koffie met gebak, een borrelhapje, een 12-uurtje of

voor jong en oud om te ontspannen. Onze dieren staan te trappe-

brunch, high tea, BBQ en verschillende buffetten. Op werkdagen

uitgebreide lunch bereid door onze deelnemers, vrijwilligers en

len om gevoerd en geaaid te worden. En vanaf komende zomer

kunnen gasten gezellig met de pot mee eten, waarbij kinderen

medewerkers. De menukaart wisselt per seizoen.

kun je de dag op de kinderboerderij afsluiten met een heerlijke

gratis toegang hebben tot de ernaast gelegen Speelfabriek. Hier

De lunchroom is elke dag geopend, ook in het weekend! Buiten de

pannenkoek in ons nieuwe pannenkoekenrestaurant.

zijn o.a. broodjes, pannenkoeken, poffertjes, frietjes en snacks

openingstijden kunt u op verzoek ook komen dineren, ontbijten,

De lampen zijn al bijna opgehangen, de speeltuin wordt binnen-

verkrijgbaar.

een feest vieren zoals een bruiloft, receptie of bedrijfsborrel. Alles

kort vergroot en de pannenkoeken worden uitvoerig geproefd.

Er zijn tevens combinaties mogelijk met verschillende activiteiten,

is mogelijk bij de Bekkerie! Ook kunt u 5 dagen per week terecht

Kinderboerderij Hagerhof biedt ook mogelijkheden voor familie-

zoals onze gezellige kookstudio: samen een Italiaans of Frans

voor vers brood van de bakker.

uitjes of het vieren van kinderfeestjes.

diner klaarmaken en verwend worden met ‘n wijntje of biertje.

Lees alles wat de Bekkerie te bieden heeft op www.debekkerie.nl

Meer over Hagerhof op www.kinderboerderijhagerhof.nl

Voor meer info kijkt u op www.defabriekmaasbree.nl

Catering

Broodjes Bestelservice

Binnenkort open!
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Ringovenstraat 12
5981 AL Panningen
Tel. 077-3823850

Bedrijfsfeest, bruiloft, communie, verjaardag of buurtfeest? Voor

Op elke horeca-locatie kun je de heerlijkste broodjes bestellen.

De Ringoven is een horeca-gelegenheid in de oude Heldensche

elke gelegenheid kunt u heerlijke hapjes bestellen die door mede-

Om mee te nemen voor onderweg, lekker voor thuis of voor op je

Steenfabriek. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan dé

werkers van de Bekkerie worden klaargemaakt en geleverd. Wij

werk. Ook kun je lunchbox(en) bestellen. Handig om mee te nemen

nieuwe ontmoetingsplek van Panningen. Wij verwachten op 1 juli

werken met gevarieerde buffetten die u naar eigen wens kunt

tijdens een wandeling of fietstocht! Ook ideaal op je werk voor de

onze deuren te openen. U bent dan van harte welkom voor koffie

invullen. Onze arangementen zijn mogelijk op alle Rendiz-locaties

pauze of tijdens een vergadering.

met lekkernij, een hapje na ‘t shoppen of een (zakelijke) lunch.

of uw eigen locatie. Meer info op www.debekkerie.nl

Kijk op de website van de locatie bij jou in de buurt voor meer info.

Lees meer op www.deringoven.nl

FIETSEN & WANDELEN

Culinaire Fiets- en wandeltochten
Zoals u ziet zijn er acht Rendiz-locaties waar u terecht kunt voor
een hapje en een drankje. Elke locatie heeft ook een aantal bijzondere wandel- en fietsarrangementen. De wandelroutes variëren in
lengte van 6 tot 14 km. De fietsroutes zijn ongeveer 45 km lang.
Ook zijn er op elke locatie wandel- en fietsroutes verkrijgbaar.
Wanneer u met de auto komt kunt u deze op elke locatie gratis
voor de deur parkeren. Zo kunt u direct aansluiten aan de verschillende routes in onze regio. Wanneer u nog geen route heeft, dan
kunt u bij Staatsie 1866 uw eigen route samenstellen d.m.v. het
nieuwe I-punt. Dit is een gratis digitaal informatiepunt waar u een
route kunt uitzoeken en deze ter plekke uitprinten.
Wilt u niet alleen maar wandelen of fietsen? Maak dan gebruik
van de arrangementen waarbij u onderweg culinair verrast gaat
worden! Hiernaast ziet u 2 voorbeelden. Als afsluiting ontvangt
u op de locaties ook een pakketje met voordeelbonnetjes van
diverse Rendiz projecten.
Meer wandelarrangementen en acties op www.

RuNDjE BREE-BoEKEND

14 km / € 14,95 p.p.

U start bij de Bekkerie in Boekend met koffie of thee en
een lekkernij. Vervolgens wandelt u via “t Rooth” naar de
Fabriek in Maasbree. Hier ontvangt u de huisgemaakte
soep van de dag met brood en kruidenboter. Na deze onderbreking wandelt u via de visvijver terug naar de Bekkerie
voor het verrassingshoofdgerecht.

AmuSEWANDELINg HoRST

13 km / € 14,95 p.p.

U start bij beej Mooren met koffie of thee, brood met
tapenade, olijven en bruschetta met tomaat. Vervolgens
loopt u naar Staatsie 1866. Hier ontvangt u een heerlijke
soep van de dag, een soepstengel met rauwe ham en iets
lekkers uit de oven. Na de pauze loopt u via Hegelsom terug
naar Horst. Hier ontvangt u geroosterd brood met kiptonnato, amuselepel met aardbeitjes en slagroom en tot
slot een glaasje chocolademousse.

DAGJE UIT MET DE KIDS

DIEREN KNUFFELEN

& pannenkoeken eten!
bij Kinderboerderij Hagerhof!
Wie kent Hagerhof niet? De leukste kinderboerderij van Limburg!
Een geweldige omgeving voor jong en oud om te ontspannen. Onze
dieren staan te trappelen om gevoerd en geaaid te worden. Verder

ENTRE
E
GRATI
S!

is er een bijenstal, een kruidentuin, een eendenvijver met wiebelbrug, trollenhut, een wilgenhut en een échte kabouterboom! Ook
wordt onze speeltuin vergroot waar de kinderen lekker kunnen
klimmen en klauteren. En dit alles op 2 ha groot terrein!
Wij organiseren het gehele jaar een heleboel activiteiten, excursies

WIST JE DAT...

en workshops. Naast allerlei recreatieve activiteiten op onze

Er op onze Kinderboerderij een echt Nederlands Landvark-

kinderboerderij, verzorgen wij ook veel educatieve projecten. Zo

en woont? Ze heet Miep en schrijft haar avonturen in een

kun je op een speelse manier een heleboel leren over onze natuur.

eigen blog! Lees haar spannende belevenissen op www.kinderboerderijhagerhof.nl/blog-miep

We zijn bezig om een fantastisch pannenkoekenhuis te bouwen!
Komende zomer kun je je bezoekje bij ons afsluiten met een
heerlijke pannenkoek. Ondanks deze verbouwing is de kinderboerderij gewoon geopend en is iedereen van harte welkom!
Kinderboerderij Hagerhof biedt tevens mogelijkheden voor familieuitjes of het vieren van kinderfeestjes. Meer info hierover lees je
op www.toffedag.nl

VIND JE TREINEN TOF?
Wil je samen met jouw vriendjes of
vriendinnetjes een reisje met de trein
maken? Vind je het ook leuk om
te knutselen en te smikkelen? Dan
is dit uitje echt iets voor jullie! Met
ranja, zelfversierde cake een eigen
plunjezak en poffertjes na afloop!

Hagerlei 1 - 5912 PP Venlo - www.kinderboerderijhagerhof.nl

Binnenspeeltuin
De Speelfabriek
De Speelabriek in Maasbree is een gezellige en veilige binnenspeeltuin voor
kinderen tot 8 jaar. Met speeltoestellen, springkussen, een klimtoren van meerdere niveau’s met glijbaan, een voetbalkooi, een rodelbaan met sleetjes en
reuzeballen. Voor de kleintjes is er een aparte peuterzone.
Volop plezier dus! De Speelfabriek zorgt voor een onvergetelijke middag. Ook
ideaal voor het vieren van uw familiedag of kinderfeestjes.

Nu met gratis entreekaartje op de laatste pagina van deze krant!
Meer info op www.staatsie1866.nl

€ 7,95 p.p.

OP ZOEK NAAR EEN

BIJZONDER
KINDERFEESTJE?

Venloseweg 25 Maasbree • www.defabriekmaasbree.nl

Gratis spelen in ons Fantasiehuis!
Spelen op de Hei. dat is leuk! In de recent verbouwde voormalige school
zijn speellokalen ingericht. Hier kunnen kinderen heerlijk spelen in een
Fantasiehuis met een uitgebreid aanbod aan speelgoed: Een constructiehoek, verkleedkist met podium om je outﬁt te showen, keukentje,
ﬁlmscherm, knutselmateriaal, tekenspullen en loungekussens bieden
uw kinderen genoeg om heerlijk bezig te zijn.
Jonge kinderen kunnen buiten aan de slag in de zandbak en op de

Heidseweg 44

schommel, terwijl de oudere broertjes en zusjes kunnen crossen op de

5812 AB Heide

skelter of bmx. En dat helemaal gratis!

www.deheivenray.nl

OVERNACHTEN

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

NAAM:

10%
KORTING

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u 20% KORTING
op al onze ijscoupes
NAAM:

M/V

EMAIL:

M/V

WOONPLAATS:

EMAIL:
WOONPLAATS:
Maximaal 1 bon per persoon - Alleen volledig ingevulde bonnen
zijn geldig De korting is geldig op een activiteit van Toffedag.nl

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u de
Soep van de Dag voor € 3,NAAM:

M/V

EMAIL:

Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig.
Reserveren voor aanvang via 077 3968144

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u een
GRATIS kop koffie of thee
NAAM:

WOONPLAATS:

M/V

EMAIL:

Maximaal 1 bon per persoon
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u een heerlijke
kop kofﬁe of thee voor slechts €1,-

Ook ideaal voor uw zakelijke relaties!

Overnachten op een
écht bijzondere locatie!
Zoekt u een bijzondere slaapplek voor uw personeel, gast of
zakelijke relatie? Bed and Breakfast Staatsie 1866 is gevestigd in
het oude karakteristieke stationsgebouw op het station van Horst-

NAAM:

M / V

WOONPLAATS:

Maximaal 1 bon per persoon
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig

Naam:
Woonplaats:
E-mail:
Geboortedatum:

EMAIL:

-

-

J

M

Niet inwisselbaar voor geld
Maximaal 1 gratis entreekaart p.p. geldig indien volledig ingevuld

WOONPLAATS:

Boek uw toffe kinderfeestjes bij
de Fabriek via www.

Maximaal 1 bon per persoon
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig

Sevenum. Logistiek gunstig gelegen in een prachtige omgeving.
Staatsie 1866 dankt zijn naam aan het monumentale pand
waarin het zich bevindt. Dit gebouw is volledig gerestaureerd en
stamt oorspronkelijk uit 1866 en deed in het verleden dienst als
wachtruimte en verkooppunt voor treinkaartjes.
Op de eerste verdieping zijn 2 kamers. Deze kijken uit op het spoor
of op het prachtige groene Limburgse landschap. U maakt gebruik
van een gedeelde badkamer. Er staat verder een koelkast en tv
tot uw beschikking. Ontbijten, lunchen en dineren is mogelijk. Alle
kamers bieden gratis wiﬁ.

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u een wandelroute naar keuze
incl. koffie & lekkernij voor 3,NAAM:

M/V

EMAIL:

en attractieparken, die allemaal uitstekend bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer. Wij hebben gratis parkeerruimte voor de deur.

IN 10 WEKEN KLAAR VOOR DE ZOMER

NU VAN €165,- VOOR €150,NAAM:

WOONPLAATS:

M/V

EMAIL:
WOONPLAATS:

In de nabije omgeving van Staatsie 1866 bevinden zich diverse
recreatiemogelijkheden zoals horecagelegenheden, speeltuinen

AFVALPROGRAMMA
Bewegen Beej Mooren

Maximaal 1 bon per persoon

Maximaal 1 bon per persoon.
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig.

Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig

U kunt vanaf Staatsie 1866 direct aansluiten aan verschillende
wandel- en ﬁetsroutes in onze regio. En in onze stationsrestauratie

GRATIS

kunt u uw eigen ﬁets- of wandelroute samenstellen en deze gratis
laten printen.

U slaapt met 2 personen op deze bijzondere plek
voor slechts €65,- per nacht!

PAINTLESS
PAINTBALL

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u een kop kofﬁe
of thee voor € 1,NAAM:
EMAIL:

M/V

NAAM:

M/V

EMAIL:

WOONPLAATS:
WOONPLAATS:

Stationsstraat 151
5963 AA Hegelsom
Tel. 077-3030680
www.staatsie1866.nl

Maximaal 1 bon per persoon
Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig

Maximaal 1 bon per groep - Alleen volledig ingevulde bonnen
zijn geldig - Met deze bon mag 1 persoon gratis paintless
paintballen bij reservering van minimaal 10 personen

20% KORTING
OP AL ONZE HEERLIJKE

NU

10%

KORTING

IJSCOUPES!
Heymansstraat 128a - 5927 NS Venlo - tel. 077-3968144 - www.debekkerie.nl

De luxe van
fris gestreken goed

Venloseweg 25 • Maasbree • tel. 06-24632012 • www.lavendelservice.nl

www.toffedag.nl • info@toffedag.nl • tel. 085 489 8960

De lekkerste lunchroom van Horst!

Kom

GRATIS

Soep

koffie drinken

van
de Dag

€3,-

bij ‘t Huukske

Nu ook
in

Venray!

De beste deals
uit jouw regio!

in Venray
D’n Herk 98 • 5803 AC Venray • 0478-527611

strategie
creatie
realisatie

Groenewoudstraat 1 Horst • www.beejmooren.nl

Entreekaart
cadeau!

werkt direct!
Handelstraat 17 • Horst

Kofﬁe of Thee €1,Venloseweg 25 - 5993 PH Maasbree
tel. 077-4650513 - www.defabriekmaasbree.nl

Stationsstraat 137, Horst aan de Maas

Heidseweg 44 Heide (Venray) www.deheivenray.nl

AFVALLEN

MET HULP VAN

LEK

Groenewoudstraat 3 Horst
tel. 077-3980003 • www.beejmooren.nl

J!

NI
R
E
K

Stationsstraat 151 - Hegelsom
tel. 077-3030680 - www.staatsie1866.nl

3,-

€

Kofﬁe of Thee
AINTB
PAINTLESS P

www.toffedag.nl • info@toffedag.nl • tel. 085 489 8960

Een afspraak maken is niet nodig!
Hardloopschoenen actie!

!

1 X GRATISALL

€ 1,-

Het LoopCentrum is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland. Sportartsen, fysio- en podotherapeuten uit de
wijde omtrek verwijzen hardlopers en wandelaars naar het LoopCentrum. Om u de
functioneel beste hardloop- of wandelschoen te adviseren maken wij een uitgebreide persoonlijke analyse van uw voettype
en looppatroon.

bij

€korting*!
15,-

Wandelschoenen actie!

IE
!

&

Deskundig advies in de grootste
hardloop- en wandelspeciaalzaak
van Nederland!

AC
T

E
T
U
RO
L
E
D
WANINCL. OFFIE
K

IE

BEEJ MOOREN

AC
T

BEWEGEN

Gratis

Falke TK2
sokken*!
t.w.v. € 19,95

Hagerlei 1 • 5912 PP Venlo •www.kinderboerderijhagerhof.nl

*Deze actie is geldig t/m 1 juli 2014 en niet geldig i.c.m.
andere kortingen, aanbiedingen en/of cadeaucheques.
Alleen geldig bij inlevering of vermelding van deze bon.

