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Gewoon relaxen met
mooi weer en muziek
Jongerensoos Gaellus organiseerde op zondag 8 juni voor de zesde keer Gaellus Open Air in Tienray. Tim Dings van de organisatie: “Het is gewoon een gezellig, gratis open
luchtfestival met bekenden. Anders dan andere festivals hebben wij alleen muziekbandjes met eigen nummers, dus geen covers.” Lees verder op pagina 20
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BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

Life+ Peelvenenproject in najaar van start

Zorgen in Griendtsveen
over terugkeer hoogveen
Natuurgebied de Mariapeel wordt nooit meer hetzelfde als vroeger, daarvan is actiegroep ‘Staatsbosbeheer:
dat mug niet gebeuren’ uit Griendtsveen helemaal overtuigd. Staatsbosbeheer wil het hoogveen in het gebied
weer terug laten komen. Ger Mennen (49) en Truus Vossen (54) van de actiegroep maken zich zorgen over de
gevolgen hiervan voor het dorp.
Het plan van Staatsbosbeheer
om de Mariapeel weer tot
hoogveengebied te maken, baart de
initiatiefnemers zorgen. “Dan zitten
we hier helemaal op een eiland”,
stelt Ger Mennen. “De plannen van
Staatsbosbeheer staan geweldig in
een folder die ze onlangs uitdeelden,
maar als we ze vragen wat voor

impact al die veranderingen hebben,
krijgen we geen antwoorden”,
vertelt Mennen.
De initiatiefnemers maken zich
onder andere zorgen over de leefbaarheid in de buitenlucht. Zij stellen dat
er nu al meer muggen en knutten
zijn en verwachten dat dit nog erger
wordt wanneer het waterniveau stijgt,

iets dat nodig is om het hoogveen
terug te laten komen. “Als het weer
hoogveengebied wordt met veel
stilstaand water, krijgen we meer
muggen. De mug is een van de meest
gevaarlijke dieren op het moment.
Als ze steken kun je goed ziek
worden”, benadrukt Mennen.
Lees verder op pagina 05
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Aspergefeesten

Asperge centraal in Grubbenvorst
Stichting Gewoën Grubbevors heeft in het pinksterweekend op zaterdag
7 en zondag 8 juni voor de 25e keer haar traditionele Aspergefeesten
gehouden. Alle activiteiten vonden plaats op en rondom het Pastoor
Vullinghsplein midden in het centrum van aspergedorp Grubbenvorst.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het Aardbeienland
voor de gehele gemeente
Autoschade Herstel Noord-

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

Na regen komt zonneschijn, dat
bleek zondag tijdens de aspergefeesten. Nadat voorzitter van stichting
Gewoën Grubbevors John Jenniskens
’s ochtends bekend maakte iets later te
beginnen, brak de zon door. Schutterij
Sint Jan is klaar om muziek te maken
en harmonie Sint Joseph staat ook
geheel in uniform gereed.

Saamhorigheid

Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands

Na het openingswoord en de
muziek van de fanfare en schutterij,
mag er volop genoten worden van het
weer en het witte goud. Noortje van
der Meijden (81) uit Grubbenvorst was
er vanmorgen vroeg bij. Eerst deed ze
mee aan het Voermansontbijt en vanmiddag gaat ze de asperges proeven.
“Het is hier gewoon het gevoel van
saamhorigheid. Ik vind het geweldig,
gezellig en lekker ouderwets.”
Wat Grubbenvorst het aspergedorp
bij uitstek maakt, is volgens Jenniskens
aan vroeger te danken. “Van origine
kent Grubbenvorst veel aspergeboeren.
De samenstelling van de grond is hier
uitermate geschikt voor aspergeteelt”,
licht hij toe. In de verte komen intussen
enkele toeristen aangefietst. De Duitse
Helmut (62) en zijn vrouw Uschi (62)
Fremgens, beiden uit Aachen, hebben
van de campingeigenaar in Lottum
gehoord dat het feest is. Ze komen
speciaal voor het proeven van ‘der
Spargel’. Wie iedereen antwoord kan
geven op vragen over asperges is de

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Zorgen over straatkinderen in Rio

Limburg
gehele gemeente behalve Meerlo
en Griendtsveen

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

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

Tienrayse aspergekoningin Sharon
Martens (20). Ze loopt met burgemeester Kees van Rooij, wethouder Bob
Vorstermans en het andere gezelschap
door de streekmarkt. “M’n ouders
hebben een aspergebedrijf, dus als er
vragen komen, kan ik deze meestal
wel beantwoorden.” De burgemeester
wilde van haar weten of geschilde
asperges beter verkocht werden en de
jonge wethouder leerde dat asperges
met een speciaal daarvoor bestemd
mesje geschild worden.

Nieuw op de aspergefeesten dit
jaar zijn de wedstrijden met paarden
aan de rand van het plein. Naast de
hekken stellen verschillende mensen
zich op om het ringsteken eens nader
te bekijken. Deze sport wordt voornamelijk in Zeeland gedaan, maar
is nu ook naar Grubbenvorst gekomen. Ruiters van De Lindehoeve in
Grubbenvorst proberen in galop een
lans door een ring te steken. Het gaat
erom welke ruiter het snelst drie ringen
heeft raak gestoken.

Ondertussen is het bijna middag
en krijgen de bezoekers trek, tijd
voor een aspergelunch. Hier en
daar wordt bij de kraampjes op
de markt al wat geproefd. Er zijn
verschillende activiteiten voor kinderen
georganiseerd en volwassenen kunnen
informatie inwinnen bij de infostraat
Van zand tot klant. Hele machines en
aspergebedden staan aan de zijkant.
Voor wie nog niet veel wist over
asperges, was deze markt wel heel
toegankelijk.

Documentaire Marijn Poels leidt
tot Kamervragen
Twee Tweede Kamerleden stelden onlangs Kamervragen aan de minister
van Buitenlandse Zaken over de onderdrukking van straatkinderen in Rio de
Janeiro in aanloop naar het WK Voetbal en de Olympische Spelen. Dat deden
zij naar aanleiding van de documentaire Pablo.
Filmmaker Marijn Poels maakte
de documentaire Pablo in opdracht
van Stichting Sint Martinus uit Meerlo.
Daarin werd onder andere aandacht
besteed aan de harde aanpak van de
overheid om de straatkinderen via
zogeheten sociale schoonmaakacties
van de straat te halen en elders

op te sluiten. De film werd onder
andere vertoond voor de commissie
buitenlandse zaken van de Tweede
Kamer. Dat was voor CDA-Tweede
Kamerlid Pieter Omtzigt en PvdA’er
Michiel Servaes aanleiding om minister
Timmermans van Buitenlandse Zaken
schriftelijke vragen te stellen.

De Kamerleden vragen de minister
of hij na kan gaan wat er gebeurt met
straatkinderen die opgepakt worden.
In de documentaire komt onder
andere naar voren dat de jongeren
zonder enige vorm van proces of
zonder overtreding van de wet, in
speciale gesloten instellingen of
jeugdgevangenissen terechtkomen,
waar ze vaak mishandeld of soms

zelfs vermoord worden. Omtzigt
en Servaes vragen bij de minister
aandacht voor het probleem, dat
volgens hen ook bij eerdere grote
evenementen voor kwam. Zij willen
dat de minister opheldering vraagt
over de vermeende schendingen van
mensenrechten, zo mogelijk nog voor
het WK, en dit binnen de EU en de VN
bespreekt.

Drugspand Melderslo
gesloten
Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas heeft
vrijdag 6 juni een pand in Melderslo tijdelijk gesloten verklaard. Hij doet
dit vanwege een recente drugsvondst.
De politie trof onlangs in een
woning aan De Bongerd in Melderslo
3 kilo softdrugs en 1,5 kilo harddrugs
aan. Het pand wordt daarom in
het kader van het Damoclesbeleid

voor een half jaar gesloten door de
burgemeester. Dit Damoclesbeleid
komt voort uit de Opiumwet en stelt
de burgemeester bevoegd panden
tijdelijk te sluiten.

2-gangen menu

€22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Koninklijke Onderscheiding

Lintje complete verrassing
voor Wil Thijssen
Wil Thijssen (65) uit Horst werd op zaterdag 7 juni in de accommodatie van handboogsportvereniging
De Schutroe in Horst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger Thijssen nog een beetje beduusd:
“Dit is een complete verrassing.”

Voor Pa

Aardbeien vlaai

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

Thijssen ontving zijn lintje voor zijn
vrijwilligerswerk bij zowel de Horster
handboogsportvereniging De Schutroe
als Museum De Locht in Melderslo.
Burgemeester Kees van Rooij sprak
hem toe: “Je wordt omschreven als een
veelzijdig persoon die zich veelvuldig
inzet. Vrijwilligers zijn gewoon heel
belangrijk. Als je met z’n allen een
hobby wil beoefenen, moet er toch
iemand zijn die alles bestuurt. De
vrijwilligers bij De Locht zijn de spil van
het museum en dat blijf ik bijzonder
vinden.”
Thijssen begon bij de Schutroe in
1982. Nadat hij penningmeester af

was, werd hij voorzitter. Hij promoot
de vereniging, zorgt voor voldoende
begeleiding, organiseert sportmiddagen
voor scholen en schrijft artikelen voor
de website.
Daarnaast zorgt Thijssen ook voor
het openen en onderhouden van
de accommodatie voor zijn eigen
vereniging en een dansvereniging.
Hoewel hij nu geen voorzitter meer is,
zet hij zich nog wel wekelijks in voor de
handboogschutvereniging. “Ik doe het
graag en ga er het liefst nog jaren mee
door”, zegt hij daarover.
In Museum De Locht verzorgt
Thijssen rondleidingen voor groepen.

Hij gaf uitleg over champignons en
asperges op de Floriade in 2012
en werkt daarnaast enkele keren
per jaar als klompenmaker in het
museum. Ook op de boerenmarkten
is hij bijzonder actief. Thijssen is
lid van de bouwcommissie en de
activiteitencommissie van het museum.

“Ik ben bijna dagelijks in het
museum en doe het met veel plezier.
Dat ze dit voor mij geheim hebben
kunnen houden vind ik heel leuk.”

Rapport WMO
aangeboden aan raad
Uit meldingen die tussen 1 januari en 1 april binnenkwamen bij Meldpunt WMO, blijkt dat veel gebruikers
van de WMO zich zorgen maken over de veranderingen die per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Dat meldde de
werkgroep WMO dinsdagavond 10 juni tijdens de raadsvergadering.
als belangrijk referentiekader het
belang van de gemeente, de kosten
beperken, hanteert.

Werkgroep pleit voor
ombudsman
De werkgroep concludeert dat hulpvragers niet als gelijkwaardige partner
het gesprek met WMO-medewerkers
aan kunnen gaan. Zij pleit dan ook voor
een soort ombudsman, waar potentiële
gebruikers bij terecht kunnen voor

i.p.v. 21% btw-tarief
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Ik doe het
met veel plezier

Rapport Meldpunt Werkgroep WMO

De werkgroep bood de raadsleden en het College van B&W van
Horst aan de Maas een rapport aan,
waarin deze en andere bevindingen
worden weergegeven. In het rapport
wordt onder andere gevraagd naar de
werkwijze en (medische) kennis van
WMO-medewerkers.
Uit de meldingen komt volgens
de werkgroep ook naar voren dat
cliënten niet altijd de vaardigheden
hebben om voor zichzelf op te
komen, terwijl de WMO-medewerker

Profiteer tot 2015
van de 6%-regeling

ondersteuning. Ook stelt de werkgroep de vraag of er een mogelijkheid is tot bezwaar maken op een
mogelijke afwijzing. De Werkgroep
WMO kondigde daarnaast aan dat zij
na de invoering van de veranderingen
in de WMO per 1 januari een tweede
keer een meldpunt instelt om te
kijken of de ervaringen van gebruikers
veranderen.
Wethouder Birgit op de Laak heeft
aangegeven het rapport te zullen
bekijken.
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Afterpartees
tekenen
platen
contract
De mannen van de Horster
muziekband Afterpartees tekenden
op zaterdag 7 juni op een uitverkocht
Pinkpop in Landgraaf hun eerste
platencontract.

12
06

Begraven verhalen
4/16

Kerkhof Evertsoord

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door 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 kerkhof in Evertsoord.

Niek (24) en Bas (21) Nellen, Sjors
Driessen (24), Teun Winkelmolen (26)
uit Horst en Jesse van den Munckhof
(24) uit Melderslo werden na hun
optreden op Stage 4 bij Pinkpop verrast.

Pater Theunissen

We moeten de
nummers nog maken
Ze mochten even komen afkoelen
bij dj Eric Corton in de 3FM-studio.
Daar kregen ze live in de uitzending
een platencontract aangeboden.
“We hadden met platenmaatschappij
Excelsior van tevoren al afspraken
gemaakt, dus het was geen verrassing,
maar we vinden het wel mooi dat er
mensen zijn die nu al vertrouwen in
ons hebben, terwijl we de nummers
nog moeten maken”, vindt Niek.
De band timmert de laatste maanden
hard aan de weg. In maart werden ze
uitgeroepen tot 3FM Serious Talent met
het nummer First/ Last. Na succesvolle
optredens op het Eurosonic Noorderslag
en Paaspop speelden zij afgelopen
weekend ook op Pinkpop in Landgraaf.
“Het is ruig. Al onze vrije tijd wordt
opgeslokt door muziek maken. Over
een of twee maanden gaan we de
studio in en komt er eindelijk een eigen
album. Het enige dat wij hoeven doen,
is de nummers inspelen”, zegt Jesse.

Afscheid drummer
Het optreden van Afterpartees
op Pinkpop vormde ook het afscheid
voor drummer Teun Winkelmolen.
De band maakte onlangs via Facebook
bekend dat hij nu hij afgestudeerd is,
stopt bij de band. De drummer wordt
opgevolgd door Youri Linskens (26) uit
Grubbenvorst. De komende maanden
hebben de mannen een drukke
agenda. Er staan nog optredens door
heel Nederland gepland.

Het kerkhof in Evertsoord ligt,
ingesloten tussen het groen, aan de
Paterstraat tegenover de vrouwengevangenis. Het poortje bij de
ingang van het kerkhof beeldt de
opkomende en ondergaande zon uit.
Het pad naar de graven toe wordt
overschaduwd door hoge bomen.
Piet van de Goor uit Evertsoord is
beheerder en onderhoudsman van
het kerkhof. Ook is hij verantwoordelijk voor de administratie. Hij leidt
ons rond en vertelt over een aantal
bijzondere graven en de geschiedenis van het kerkhof.

Geschiedenis van
het kleine kerkhof
“Het kerkhof is gerealiseerd
in 1957”, begint Piet zijn verhaal.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

van Well

STERK
in schilderwerk

jaren zijn er veel graven geruimd.
Nu liggen er nog 33 graven en vier
kindergraven. “Je sluit normaal een
overeenkomst af voor twintig jaar.
Daarna kun je de tijd van hoe lang
het graf er nog ligt, verlengen met
tien of twintig jaar”, zegt Piet.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

“De eerste inwoners van het dorp
overleden en de Evertsoorders
kwamen erachter dat ze eigenlijk
nog helemaal geen kerkhof hadden.
Toen zijn er mensen langs gegaan bij
de toenmalige gemeente Sevenum
en die wees de huidige grond aan.”
De broer van Piet, Ger van de Goor, is
een van die eerste overledenen van
Evertsoord. Hij overleed in juni 1957
en had dus een van de eerste graven
op het kerkhof. Piet: “Ook mevrouw
Ummenthun overleed in datzelfde
jaar in de maand mei. Zij werd eerst
begraven in Kronenberg, omdat
het kerkhof toen nog niet af was in
Evertsoord. Later toen dat wel het
geval was, werd ze hier herbegraven.
Mijn ouders liggen langs mijn broer
begraven. Zij waren pioniers en
een van de eerste inwoners van

TE KOOP
PRINS BERNHARDSTRAAT 5
HORST

Spoor van
mishandelaar
Een spoor van een paardenmishandelaar is mogelijk in Evertsoord
gevonden. Dat werd onlangs bekendgemaakt in het tv-programma
Opsporing Verzocht.

Een ruime tussenwoning met
veel leefruimte en privacy gelegen
nabij het centrum van Horst, met
alle voorzieningen, winkels en
scholen, op loopafstand.

€ 174.500,- - k.k.

Bankrekening: 13.25.91.189

www.poelsmakelaars.nl
www.sos-meerlowanssum.nl

Evertsoord. Zij zullen hier rond 1938
zijn komen wonen, denk ik.”
Op het hoogtepunt telde het
kerkhof vijftig graven. In de loop der

Op het kerkhof heeft pater
Theunissen een centraal plekje
gekregen. “Hij werd geboren in
Weert en overleed hier in 1962.
Hij hoorde bij de missionarissen
oblaten en was pater overste
van het klooster in Evertsoord.
De broeders en paters kregen op
het klooster les in verschillende
beroepen zoals timmerman en
metselaar. Na zijn overlijden, kreeg
pater Theunissen van de broeders
en paters oblaten een calvarieberg
bij zijn graf”, zegt Piet. Dit is de
naam van de heuvel waarop
Jezus aan het kruis is gestorven.
“Dit hebben de oblaten dus als
symbool gedaan voor Theunissen”,
aldus Piet.
Volgens beheerder Piet komen
er nog regelmatig bezoekers naar
het kerkhof. “Ook komt er dit jaar
nog een urnenveldje bij.” Een van
de rustige plekjes in het kleine dorp
met de rijke geschiedenis zal dus
nog wel even blijven bestaan.

info@poelsmakelaars.nl
077 - 310 10 39

Sinds een jaar of twee worden
verspreid over heel Nederland paarden
mishandeld. Ze worden in veel gevallen
met een scherp voorwerp bewerkt.
Bij de politie zijn zo’n zestig zware
mishandelingen bekend, waarvan
ongeveer veertig met ernstige
verwondingen in en rond hun genitale
delen.
In een aantal gevallen is mogelijk dezelfde dader verantwoordelijk.
De politie is nu op zoek naar de
dader(s). Inmiddels heeft zij bekendgemaakt dat bij een van de gevallen

een mes gevonden is dat door de dader
gebruikt kan zijn. Het is een blauwgrijs stanleymes dat begin 2014 werd
gevonden in een stal in Evertsoord.
Het mes werd volgens de politie
gevonden voor een paardenbox waarin
een moeilijk benaderbaar paard stond.
Zij vermoedt dat de dader dit eerst wel
geprobeerd heeft en toen bleek dat
het niet ging lukken, hij gevlucht is en
daarbij het mes is verloren.
De politie zoekt mogelijke getuigen
of slachtoffers en roept hen op zich te
melden via 0900 88 44.
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Zorgen in Griendtsveen over terugkeer hoogveen
komt”, zegt Mennen. “Je kunt hier nog
zoveel veranderen, maar dat hoogveen
krijg je er echt niet zomaar mee terug.
Dat kan duizenden jaren duren. Er
verdwijnen vogels uit ons gebied en de
dassen vertrekken ook als ze hier straks
met graafmachines bezig zijn.”

Lokale maatregelen
misschien mogelijk

Ook vrezen Mennen en Vossen
voor afbraak van de cultuur-historische
waarde in het gebied omdat zichtbare
resten van de Peelontginning worden
verwijderd. Daarnaast vinden ze het
afsluiten van een wandel- en fietspad
niet nodig. “Ze willen op de Kanaalweg
85 procent van de bomen weghalen en

het wandel- en fietsgebied afsluiten.
We leven hier met mooie natuur, maar
kunnen er straks zelf niet meer in”,
zegt Vossen.
De actiegroep heeft inmiddels
de handen ineen geslagen met een
actiegroep in Helenaveen en de
groengroep en heemkundevereniging in

Sevenum. “We hopen dat we met een
handtekeningenactie nog iets kunnen
bereiken. We begrijpen het idee van
Staatsbosbeheer en het klinkt geweldig,
maar dat is het volgens ons niet helemaal. Er is nog zoveel onduidelijkheid.
Daarbij komt dat het nog niet eens
zeker is dat het hoogveen ooit terug

Boswachter Piet Zegers van
Staatsbosbeheer laat weten: “We
snappen hun zorgen. Of deze terecht
zijn, daar valt over van gedachte te
wisselen. We willen graag in gesprek.
Het grote plan, de doelstellingen zijn
al klaar, maar misschien kunnen we op
lokaal niveau, in de buurt waar mensen
wonen, nog maatregelen nemen. Voor
het voet- en fietspad waarover gesproken wordt, komt bijvoorbeeld ongeveer
parallel een nieuw pad te liggen, met
hetzelfde begin- en eindpunt. Er is daar
een duidelijk alternatief, maar dat willen we graag nogmaals uitleggen.”
De actiegroep gaat inmiddels bij
iedereen in Griendtsveen langs om
handtekeningen tegen de actie van
Staatsbosbeheer te vragen. De bewoners reageren unaniem. Zo baalt Annie
van Limbeek (75) van de plannen van
Staatsbosbeheer. “Wat heb je aan de
Peel als je er zelf niet meer in kunt?

‘Burgernet redt’

WK-AKTIE

via Burgernet. Van Rooij: “Bij een
brand gaat een NL-alert eruit, maar
als je van een aantal mensen in een
gebied vraagt om ergens specifiek
naar uit te kijken, dan kunnen we ook
Burgernet inzetten.” Een woordvoerster
van de politie geeft aan dat het ook
preventief wordt ingezet. “Als mensen
bijvoorbeeld met een babbeltruc aan
de deur komen. Wanneer inwoners dit
bij ons melden, kunnen we anderen
met een melding waarschuwen.”
“Burgernet in Horst aan de Maas
wordt een paar keer per maand
ingezet”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. “Limburgbreed zijn dit
jaar tot nu toe 157 Burgernetacties
uitgegaan, waarvan 92 acties
zijn opgelost. Vijf Burgernetacties
gingen er uit in Horst aan de Maas
en er waren vijftien acties, waarbij
Horst aan de Maas betrokken was.”
Het resultaat van de acties wordt
teruggekoppeld. De deelnemers krijgen
een afloopbericht: overvallers en
daders gepakt, vermiste is wel of niet
aangetroffen of de actie is klaar.
“We krijgen de vraag of
deelnemers anoniem zijn. Het
antwoord is nee, maar de gegevens
die bij ons bekend zijn, worden in een
veilige omgeving bewaard”, aldus
de politiewoordvoerster. “Kijk maar
eens op Burgernet.nl, vul je eigen
woonplaats in en je kunt zien waarmee
je ons had kunnen helpen. Aanmelden
voor deelname kan via internet of
bij een politiepost. Het mooie van
Burgernet is dat je kunt kiezen voor een
spraakbericht, e-mail of een sms.”

WK replica
shirt thuis
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vergroten. Door het systeem kunnen
we met elkaar communiceren en
informeren. Er zijn twee soorten
berichtscategorieën: de tijdkritischeen niet-tijdkritische berichten.
De tijdkritische berichten zijn sms’jes
en worden verstuurd door de
meldkamer van de politie en betreffen
zaken als een vermissing. De niettijdkritische berichten zijn e-mails en
worden verstuurd door Burgernet. Deze
berichten kunnen bijvoorbeeld gaan
over vals geld dat in omloop is. Beide
soorten berichten worden verstuurd
als er iets gaande is in de regio waar
de deelnemer woont. We hebben
nu ook de Burgernet-app, hierbij
ontvangen deelnemers berichten in de
regio waar men zich op dat moment
bevindt. Er worden dus niet alleen
berichten verzonden over de regio
waar men woonachtig is. In de regio
Limburg hebben 116.000 mensen
zich aangemeld, dit is ongeveer
10,4 procent van de bevolking.
Dankzij Burgernet worden bij zeven
van de tien vermissingen de personen
teruggevonden.”
Burgemeester Kees van Rooij van
Horst aan de Maas onderschrijft het
belang van Burgernet. “Het is hartstikke
belangrijk. Het gaat namelijk om de
veiligheid van burgers. Ik merk ook dat
iedereen mee wil werken. Iedereen zit
van nature zo in elkaar dat je elkaar
wilt helpen als er in jouw buurt iets aan
de hand is.”
Met de recente Shell-brand in
Moerdijk in het achterhoofd kan de
gemeente inwoners ook bereiken

: www.facebook.com/meulendijkssport

Burgernet heeft vrijdagavond 2 mei omstreeks 19.35 uur een bericht verzonden naar 559 deelnemers, naar
aanleiding van een vermissing in Tienray. Lies Achten-Ottenheim (62) uit Tienray kreeg ook een smsje van
Burgernet en op dat moment vielen de puzzelstukjes min of meer op zijn plaats. Een half uur later was het vermiste
meisje gevonden.
“Die vrijdag was ik bij de visvijver
in Tienray. Er was een viswedstrijd waar
we aan deelnamen. Ik zag het meisje
lopen zonder jas. Ze kwam naar ons
toe en schudde een kennis van ons
de hand. Ze zei dat ze dakloos was.
Toen we vroegen waarom ze geen
jas aan had, zei ze dat het met een
jas aan ook koud is. Toen vertrok ze
weer. Even later ontving ik een sms’je
van Burgernet, toen dacht ik: ‘Dat kan
wel eens dat meisje zijn.’ Toen heb
ik Burgernet gebeld. Ik wist dus niet
zeker of zij het was, maar ik wilde dit
toch melden. Uiteindelijk hebben ze
haar gevonden. Ik ben blij dat ze weer
terecht is. Ik heb mijn burgerplicht
gedaan.”
Lies raakte bekend met Burgernet
tijdens een informatiemiddag bij de
KBO. “Ik ging naar een informatie
middag waar onder andere de politie
uitleg gaf over babbeltrucs. Hier werd
ook een foldertje uitgedeeld waarop
informatie stond over Burgernet. Hier
hebben een paar vriendinnen en
ik ons voor aangemeld. Het is onze
samenleving en ik vind dat je daar
goed voor moet zorgen. Het aanmelden
bij Burgernet heeft me wel bewuster
gemaakt. Zo let ik ook op of er geen
rare dingen gebeuren in de buurt.
Ik vind het belangrijk dat het veilig is,
kan iedereen wat overkomen.”
Ed den Brok is manager Bureau
Burgernet Limburg. Hij legt uit wat
Burgernet nu precies is: “Het is een
samenwerkingsverband tussen
politie, gemeente en burgers. Het
is er op gericht om de veiligheid te

Dan heb je alleen de lasten, zoals de
muggen.” Ze zet haar handtekening
zonder twijfelen op papier. Net als
Hennie van Ham (60). “Ik vind vooral
de muggen een probleem en dat
wandel- en fietspad mag ook niet
weg”, stelt ze. “Er is al zoveel geld in
dit gebied gestoken. Ik geloof dat ik me
er zelf ook mee moet gaan bemoeien.”
Lizet Joosten (46) is het roerend met de
andere dames eens. “Ze moeten maar
eens van Griendtsveen afblijven. De tijd
dat hier hoogveen was, is voorbij en
dat komt ook niet meer terug”, zegt ze
overtuigend.
Mennen en Vossen twijfelen of ze
niet te laat zijn met hun acties, maar
ze willen het toch proberen. Overal
waar ze aan de deur komen, krijgen
ze een of meerdere handtekeningen.
“Ik heb contact opgenomen met de
GGD om te kijken of zij nog kunnen
aantonen dat zo’n verandering in het
landschap slecht is voor de gezondheid.” Ook sprak Mennen dinsdagavond
10 juni tijdens de raadsvergadering zijn
zorgen uit. Wethouder Bob Vostermans
reageerde: “Zo’n omvangrijk project
moet draagvlak hebben. Je merkt
dat het nu pas begint te leven in het
dorp. We willen dan ook graag samen
met provincie, Staatsbosbeheer en de
gemeente in gesprek over draagvlak en
eventuele aanpassingen.”
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BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Ons Gouden
Huwelijksfeest
was geweldig!

Ronny Hoeymakers
en Wilma Classens

Anne Pennings
& Rob Lammers

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor alle felicitaties die wij
mochten ontvangen.
Het is voor ons
een onvergetelijke dag
geworden.

geven elkaar het ja-woord
op 20 juni 2014 om 14.00 uur
in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas.

geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 20 juni 2014 in
Herberg de Lindehoeve.

Je bent van harte welkom
om een handje te komen geven!
Dit kan tussen 18.30 en 20.00 uur
in ‘De Kasteelboerderij’ in Horst,
Kasteellaan 1, Horst.

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 18.30 uur tot 20.00 uur

Stamrozen rozen potrozen.
Nu rozen in pot en stamrozen in pot
maat 80 - 120 cm euro 10,00 p/stuk
en 3 stuks voor euro 25,00. 50 - 70 cm
euro 6,00 p/stuk. Kunnen in pot op
terras of in de tuin geplant.
Veenweg 5A, 5966 PX America.

Gastouder Meerlo buitengebied
heeft na de zomervakantie plek voor
enkele kinderen. Net buiten Meerlo aan
de Molenbeek, mooie plek, veel ruimte.
Dagen in overleg. 06 48 62 81 45 /
cvissershopman61@gmail.com

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden
van mijn echtgenote

Maria Hendrika
Verhaegh-Kleuskens
wil ik u, mede namens mijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen bedanken voor de vele kaarten, bloemen
en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost en steun
bij het verwerken van dit verlies.
Op zaterdag 14 juni om 18.00 uur is de zeswekendienst
in de parochiekerk te Sevenum en herdenken wij haar.
Sevenum, juni 2014

Frans Verhaegh

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steunbetuiging
na het overlijden van mijn zus, schoonzus en tante

Nel Heijnen – Rutten
Theo Rutten en familie
Horst, 12 juni 2014
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 14 juni 2014
om 18.00 uur in de Lambertuskerk te Horst.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur woning te Melderslo
op kavel van 600 m2. Inhoud 680 m3,
5 slaapkamers. Woning is voorzien van
rolluiken en mooie tuin. Woning is te
huur vanaf medio augustus. Hogere
huurprijs. Voor info 06 53 77 03 17.
Troubadour Math
een muzikaal cadeau voor de jarige
vader, moeder, opa, oma enz. enz..
Muziek door Toubadour Math. Nostalgie
aan de keuken- of kamertafel.
Of bij 50, 60.... jarig huwelijksfeest.
Een muzikaal idee!!!!

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.
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
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Reintjes

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparaties, laptops,
opschonen, (draadloos) internet,
antivirus, beveiliging.
Bel mij gerust: 06 14 51 11 20.
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.
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 inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op
de weekmarkt te Horst.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
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.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Bloemenkwekerij

Dagelijks
verse
rozen!

Loek en Tiny
Ruigrok-van Gerven

Grafmonumenten

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

Voor het knippen van heggen en het
onderhouden van uw grote tuin.
Tel. 06 27 13 23 58.
Opruiming opruiming opruiming!
Gigantische opruiming aan
zomerplanten!
Actie zaaigeraniums nu € 0,25 surfinia’s
nu € 0,50, perkplanten actie nu 12
stuks voor € 1,50, Dahlia’s nu € 0,25,
gazania’s nu € 0,40. Alles met 50% korting. Op=op op=op. Bij elke aankoop nu
12 vlijtige liesjes gratis. Alles met 50%
korting en zolang de voorraad strekt.
Opruiming opruiming opruiming.
Kwekerij de Lifra, Lorbaan 12a,Veulen.
Open ma t/m vr 9:00 t/m 17:00,
zaterdags t/m 16:00.
Gezocht klusopdrachten. Zzp-er met
2 rechterhanden zoekt klusopdrachten,
nieuwbouw en verbouw, tuinoverkappingen, bestratingen en nog veel
meer. Voor meer info: 06 46 25 76 40
Fontaine allround service Kronenberg.

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

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.
Gezondheidsklachten bij paarden.
Acupressuur, shiatsu, massage en
cranio-sacraal therapie voor paarden
met allerhande gezondheidsklachten.
Meer info: Suzanne Wijers,
06 46 43 88 28 of mail naar
hetpaardinbalans@hotmail.com

Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. kersen, frambozen,
rabarber, peulen enz. Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Bent u op zoek naar een betrouwbare
en ervaren gastouder? Kiekeboe is
huiselijk, kleinschalig, creatief en
biedt veel buitenspeelmogelijkheden.
Kom eens kijken bij Kiekeboe!
Tel. 077 467 21 39.
Te koop: handgemaakte massieve
tafels van Douglas hout, voor binnen
en buiten. Afmetingen in overleg.
Voor meer info: 06 46 51 48 10.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Bouwplannen? Nog een bouwplaats
te koop ca. 600 m2. Bekkershof Meterik.
Uniek wonen in een groene omgeving.
Interesse? Maak een afspraak. Wij laten
u graag alle mogelijkheden op locatie
zien. Bel 06 52 73 36 00.
Wie heeft een lichtgroene jas
gevonden? Verloren eerste pinksterdag
in Tienray (GOA). Tel. 06 18 15 29 71.
J&BvdWater handelsonderneming.
Verkoop van nieuwe verspanende
gereedschappen: boren, zagen, frezen,
ook 2e hands. Ook slijpen wij deze
gereedschappen: heggenscharen,
zagen, boren. Tel. 06 18 61 34 18
www.vdwaterhandelsonderneming.nl

van 11 t/m 30 juni:

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van nieuwe en
gebruikte kantoormeubilair en magazijn inrichtingen. Ter versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een enthousiaste

25% korting

Magazijnmedewerker / vrachtwagenchauffeur m/v
Tot deze functie behoort magazijnwerk (laden/lossen), bestellingen klaarzetten, montage van
kantoormeubilair en magazijnstellingen bij klanten tot je werkzaamheden, alsmede het transport
van kantoormeubilair en magazijnstellingen door heel Nederland.

op alle gebruikte kasten

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.

m.u.v. bestaande acties

Voor nieuw en gebruikt
kantoormeubilair bent u bij Hagro
aan het juiste adres.

Rolluikband vervangen

Horsterweg 19 te Sevenum
Tel. : 077-398 80 37

Ron van Gool 06 202 88 600

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

en restauratie

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

Te koop hondekarretje voor achter de
fiets. Tel. 077 366 44 45.

vanaf E 25,-

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

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

-AKTIE

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

www.theoarts.com

2 +1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL ACTIE DUURT TOT 26 JUNI 2014

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

Wout

Gerardus Ries

23 mei 2014
Zoon van Ries en Christel
van Galen Heldens
Kloosterstraat 12
5865 AA Tienray

Geboren

Sam
7 juni 2014
Zoon van
Rob en Judith
Hagens-Baltussen
Rector de Fauwestraat 21
5964 AE Meterik
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

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

Troubadour Math
Een muzikaal cadeau voor vader,
moeder, opa, oma enz. Nostalgische
liedjes in huiselijke sfeer. Ook 50, 60,
enz. huwelijksfeest. 06 22 60 41 88.
Heerlijke verse asperges,
ook geschild! Ma-vrij: 10-12 u en
13-17 u. Za: 9-17u. Zo: op afspraak.
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst
tel 077 398 65 90.
Heb je ervaring in terras bediening,
weet je van aanpakken en heb je een
vrolijk karakter, dan ben jij wellicht
geschikt voor ons biologisch dagterras
in de natuur. Voor weekend en vakanties. info@kaldenbroeck.nl

Autobedrijf

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

nieuws 07

Uitwisselingsweekend Wasosz
Stichting Vrienden van Wasosz
heeft van 6 tot en met 8 juni een
weekend georganiseerd voor
kinderen uit Wasosz in Polen. Vrijdag
om 18.00 uur kwamen 34 Poolse
kinderen met begeleiders aan en
werden ze naar hun gastgezinnen
gebracht.
Op zaterdag werden ze vermaakt
met een kanotocht over de Molenbeek
en een rondvaart op de Maas. Na
het eten werden spelletjes gedaan,
georganiseerd door de werkgroep van
de stichting, onder leiding van Laura
Bukkems. Het weekend was onderdeel van een uitwisselingsproject van
Stichting Vrienden van Wasosz. De
voormalige gemeente Meerlo-Wanssum
kende al vanaf de jaren negentig een
vriendschapsband met de gemeente
Wasosz in Polen. In 1992 werd voor de
eerste keer een bezoek gebracht aan
de gemeente en niet lang daarna werd
de stichting opgericht. Via uitwisselingsprojecten en bezoeken worden de
banden warm gehouden.

Geen topsalarissen voor zorg
De fracties van SP en PvdA willen dat gemeente Horst aan de Maas bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders rekening gaat houden met de
salarissen van de directie van de bedrijven.
SP en PvdA dienden tijdens de
raadsvergadering dinsdag 10 juni een
motie in over topsalarissen in de zorg.
Hierin roepen zij het college op om niet
in zee te gaan met zorgaanbieders die

zich niet houden aan de Wet Normering
Topinkomens. De gemeente kan bij het
sluiten van contracten eisen stellen aan
de beloning van directie en bestuur. Alle
politieke partijen stemden met de motie

in: zij vinden beloningen die buiten
de norm vallen, onacceptabel. Eerder
deze week maakte een van de grootste
zorgaanbieders in Horst aan de Maas,
De Zorggroep, bekend dat haar bestuurs-

voorzitter per direct zijn salaris verlaagd
van ruim 222.000 euro naar ongeveer
195.000 euro. Over zijn salariëring was
ophef ontstaan omdat De Zorggroep op
andere terreinen sterk bezuinigt.

Bedrijvigheid in Melderslo
Op drie erven aan de St. Odastraat in Melderslo wordt op zondag 22 juni Erf ’14 georganiseerd. De eigenaren van Danu Massage, Donkey Shed en
Xtra4people hebben samen zo’n dertig andere kleine bedrijven en personen uit de omgeving uitgenodigd om op hun erf aan het publiek te laten zien wat
de regio te bieden heeft.
“Er is zoveel bedrijvigheid in
Melderslo en de rest van de omgeving,
maar veel mensen weten dat niet”,
vertellen medeorganisatoren Nicole
Slaats en Stephan Verhagen van Danu
Massage. “Toevallig zitten er in de
St. Odastraat veel kleine bedrijven
zoals die van ons. Samen met Christie
en Serge Janssen van Donkey Shed,
die ezelwandelingen organiseren
en Maryse en Nico Rijnbende van
Xtra4people, een bedrijf voor coaching
en persoonlijke ontwikkeling, besloten
we om een aantal bedrijven bij elkaar
te brengen in één grote open dag. Alle
bedrijven hebben iets te maken met
mens en welzijn, dus dat is het verbindende thema van het evenement.”
Nicole: “We willen graag onze
bedrijven en de deelnemende bedrijven in de omgeving meer naamsbekendheid geven. De laatste tijd
vestigen zich hier in het buitengebied
steeds meer ondernemers. Dat heeft
misschien een beetje te maken met de
economische crisis. Mensen willen toch
graag de controle houden en beginnen
dan voor zichzelf. In de buitengebieden
is daar volop ruimte voor. Er zitten dus
veel bedrijven, maar niet iedereen
weet wat er hier allemaal te vinden is.”
Stephan: “Auto’s rijden het dorp met 80
kilometer per uur voorbij, dus dan val
je als onderneming natuurlijk niet zo
op.” Nicole vult aan: “Als je op vakantie

gaat, dan zoek je altijd even op wat er
in de buurt te doen is. Voor je eigen
omgeving doe je dat niet zo snel. Het
evenement is dus ook echt gericht op
bezoekers en bedrijven in de regio.”
Erf ’14 vindt plaats op drie erven,
die zo’n 700 meter uit elkaar liggen.
“De insteek is om er vooral een
leuke dag van te maken, een lekker
zomerevenement. Bezoekers kunnen

van erf naar erf lopen of fietsen en
op ieder erf vinden verschillende
activiteiten en demonstraties plaats”,
vertelt Stephan. “Er kan kennisgemaakt
worden met de ezels van Donkey Shed,
maar bezoekers kunnen bijvoorbeeld
ook een voet- of handmassage bij Danu
Massage ervaren of een presentatie
over persoonlijkheidsprofielen bij
Xtra4People bijwonen. Daarnaast

presenteren ook andere bedrijven en
personen uit de omgeving zich. Zo is
bijvoorbeeld Passi uit Horst aanwezig
en Bloem&Zo uit Melderslo. De
bezoekers kunnen lekker door de tuin
wandelen, op een terrasje zitten en
een kijkje nemen bij alle bedrijven die
zich presenteren. Hopelijk schijnt de
zon, want het mooie weer is in ieder
geval alvast besteld”, lacht Nicole.
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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.

Dian DriessenHeldens

Een actieve en sociale vrouw, die graag met mensen en dieren werkt. Ze houdt van gezelligheid met een hapje
en een drankje. Ze is een bezige bij, maar houdt graag zelf de balans tussen drukte en rust. Deze week wordt Dian
Driessen-Heldens (47) uit Meterik geplukt.
Samen met haar man Sjak (49),
haar zoon Joep (17) en dochter Silke
(20) woont de van oorsprong Horsterse
Dian in een vrijstaand huis aan de rand
van Meterik. In het dagelijkse leven
werkt ze met mensen die een verstandelijke beperking hebben en is ze ritu-

eelbegeleider, iemand die afscheidsdiensten helpt vorm te geven. Dat
laatste doet ze nu anderhalf jaar. “Het
is altijd een droom van me geweest en
nu is het werkelijkheid.”
In de ruime achtertuin geniet Dian
af en toe in de loungebanken. De

van Well

STERK

palm tegenover haar staat volop in
bloei. “Als je het zo ziet, zou je bijna
denken dat je niet meer op vakantie
hoeft”, lacht ze. Maar Dian gaat graag
op vakantie naar bijvoorbeeld Italië.
“Dat mediterrane vind ik wel wat
hebben, maar de vorige vakantie met
het gezin naar Amerika vond ik ook
heel leuk.” Op vakantie gaan betekent
voor haar vooral relaxen en van het
zonnetje en de omgeving genieten.
Naast leuke dingen doen met
haar gezin, houdt Dian er ook van

met haar vriendinnen te wandelen in
bijvoorbeeld de Schadijkse Bossen of
de Kasteelse Bossen. “We hebben hier
in de omgeving best mooie natuur,
maar af en toe valt dat niet eens meer
op als je er midden in loopt”, vertelt
Dian. Ook drinkt ze graag op het terras
een kopje koffie of wat wijn. “Ik houd
van gezelligheid en met onregelmatige
werktijden kan ik die gezelligheid dus
zelf op z’n tijd een keer inplannen”,
besluit ze.
Alsof de hobby’s bij Dian niet op
kunnen gaat ze ook nog geregeld naar
de sportschool en speelt ze al lange
tijd bij de Meterikse toneelvereniging
Tovri. Ze speelde verschillende keren
mee in de Revue. Op het moment is
er eigenlijk niets waarover Dian nog
droomt. “Alles gaat eigenlijk op het
moment zoals ik dat wil. Ik heb mijn
droom om ritueelbegeleider te worden
verwezenlijkt en werk nog altijd
met veel plezier met verstandelijke
beperkten in Deurne. Alles gaat super”,
zegt ze stellig.
Dian houdt van muziek en heeft
meestal thuis de muziek aan staan.
“Ik ga naar festivals en geniet van alle
plaatsen waar ik kom. Dit jaar ga ik
bijvoorbeeld naar The Stones.”
Dian is graag onder de mensen en
daarom is het werk dat ze heeft haar
op het lijf geschreven. “De mensen
waar ik mee werk zijn gewoon heel
puur.” Ook als ritueelbegeleider doet
Dian graag iets extra. “Als mensen
altijd dialect hebben gesproken, is het
mooi als ze hun afscheidsdienst ook
in het dialect kunnen doen. Op het
moment dat mensen in het dialect
meer hun emotie kwijt kunnen, zorg ik
daar graag voor.”
Dian is heel tevreden met alles wat
ze op het moment heeft. “Ik ben een
vrouw van twee benen op de grond en
droom niet zoveel.” Ze is vooral een
genieter die graag onder de mensen is.

PUZZEL

in onderhoud
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Sudoku

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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Magere rund stooflapjes
Steak Brasil

100 gram € 1,55

2
5

100 gram € 1,25

Voor bij de buis:
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€ 6,95

6

2

7
4

8
2

3

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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€ 5,95
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Skybox (heerlijke Tapas)
4-2-2 systeem
(8 saté met saus in pot)

8

1

2
3

9
2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Koken met

Randy

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.

Asperge
kroketje
Benodigdheden:
· 4 asperges
· 3 witte boterhammen
· 20 gram bieslook
· 3 eieren
· 100 gram bloem
· 1 kilo paneermeel

Bereiding:
• Zet de asperges op het vuur in
ruim water en laat deze daar op
staan tot het water kookt;
• zodra het water kookt, zet je het
van het vuur en laat de asperges
afkoelen totdat ze naar de
bodem zinken;
• giet ze dan meteen af en laat ze
afkoelen;
• snij de asperges in stukjes en
doe ze in een kom;
• snij ook de boterhammen en
bieslook in stukjes en voeg ze
toe aan de asperges in de kom;
• kneed ze samen met de
asperges tot er een homogene
massa ontstaat;
• deel de massa in porties en
kneed ze tot een kroketje;
• haal de kroketjes nu door de
bloem en daarna door het
losgeklopt ei;
• haal ze daarna door het paneermeel. Herhaal dit drie keer;
• de kroketjes zijn nu gereed om
gefrituurd te worden: doe dit tot
ze goudbruin zijn.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

winkel&bedrijf 09
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Start bouw Creemerhof
Janssen de Jong Bouw Zuid BV uit Venlo startte dinsdag 10 juni met de bouw van woningen in het nieuwbouwplan Creemerhof in Sevenum. Janssen de Jong Projectontwikkeling BV gaat hier elf woningen en drie bouwkavels
realiseren.

De bouw van de eerste acht woningen, zes eengezinswoningen, een vrijstaande woning en een patiobungalow,
werd dinsdag gestart door wethouder
Bob Vostermans van Horst aan de

Maas. Hij verrichtte de eerste graafwerkzaamheden voor de fundering van
de woningen.
De zes eengezinswoningen worden
gebouwd conform het woningconcept

Toplan van Janssen de Jong Bouw Zuid,
waardoor de woningen naar verwachting eind dit jaar worden opgeleverd.
Inmiddels zijn zes van de elf woningen
en een bouwkavel verkocht.

High diving
Attractiepark Toverland in Sevenum voegt een nieuwe show toe aan de
attracties in haar park. De duikshow Legend of the Pearl wordt opgevoerd
door acrobaten.
Vijf acrobaten van het internationale high diving team Sokol verzorgen
de high diving show met onder andere
een vuurduik en sprongen van 6, 8, 12
en 25 meter hoogte. Hiervoor wordt
een tijdelijk bassin geplaatst van
drie meter diep en een diameter van
8 meter.
Legend of the Pearl vertelt het
verhaal van een groep stoere duikers

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

WK-AKTIE

hier anders mee om. Daarom is het
van belang dat u zich hierover goed
laat informeren voordat u op vakantie
gaat. Een reisverzekering is bijna altijd
eenvoudig online af te sluiten.
Geld opnemen buiten Europa?
In verband met de veiligheid zijn
bankpassen standaard geblokkeerd
voor gebruik buiten Europa. Gaat u
dus op vakantie buiten Europa, dan
zult u de pas voor het betreffende
werelddeel moeten activeren. Ook dat
kan vaak gemakkelijk online.
Belangrijke telefoonnummers
Onze tip: sla belangrijke
telefoonnummers op in uw mobiele

telefoon. Denk hierbij aan
het telefoonnummer van uw
bank, uw zorgverzekeraar en
schademeldcentrale.
Wij wensen u een prettige en
probleemloze vakantie.

like us on

Afsluiten reisverzekering voor
uw bagage en zorgkosten
De basiszorgverzekering vergoedt
over het algemeen alleen
zorgkosten in het buitenland
volgens het in Nederland geldende
tarief. Maar in sommige landen zijn
de zorgkosten veel hoger.
Het verschil betaalt u zelf. Heeft u
geen aanvullende zorgverzekering
of slechts een beperkte dekking?
Dan raden wij u aan om een
reisverzekering af te sluiten met
dekking voor geneeskundige kosten
in het buitenland. Het gaat hier
bijvoorbeeld om kosten als gevolg
van een ziekte, aandoening of
ongeval. Iedere verzekeraar gaat

: www.facebook.com/meulendijkssport

Alles goed
geregeld voor
uw vakantie?
Door: Marion Vullings, adviseur Verkoop & Service
Uw vakantie is geboekt of gepland. Voor u vertrekt, wilt u alles goed
geregeld hebben. Een geldig paspoort, een creditcard, een reisverzekering.
Heeft u overal aan gedacht? Wij attenderen u graag op enkele belangrijke
zaken zoals de reisverzekering, het gebruik van uw pinpas en belangrijke
telefoonnummers.

die op de bodem van een lagune een
zeldzame parel vinden. Maar een boos
waterwezen wil die schelp terug: het
begin van een strijd tussen goed en
kwaad, hoogmoed, manipulatie en
magische krachten.
De show wordt dagelijks drie
of vier keer per dag opgevoerd van
zaterdag 19 juli tot en met zondag
24 augustus.

Trophey shirt
senior / junior
VAN

2999 VOOR

19

99

Academy short
senior / junior
VAN

2499 VOOR

14

99

your professional sportshop
www.rabobank.nl/horstvenray
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Verhuizing Horster bibliotheek is goede ontwikkeling

‘Als de bieb maar blijft’
In het coalitieakkoord dat enkele weken geleden door het nieuwe college werd gepresenteerd, werd onder meer een balletje opgeworpen
voor de verhuizing van de Horster bibliotheek naar ’t Gasthoês. Niet alleen de oppositie struikelde hierover: 39 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas vindt dit geen goed idee. “De betrouwbaarheid van de politiek staat ter discussie bij zo’n actie.”

geleden niet voorzien heeft. Al begrijpt
De bibliotheek in Horst verhuisde
25 procent van de stemmers gemeente
vijf jaar geleden naar een nieuwe plek
in de Librije. Daar waren heel wat jaren Horst aan de Maas wel. “Als daarmee
van plannen maken aan vooraf gegaan. kosten worden bespaard, vind ik dat
een goede ontwikkeling”, zegt iemand.
Vorig jaar bleek dat de huidige plek
“De bibliotheek
veel te duur
‘In Sevenum ligt een ruim
nu is lelijk en
is. Het nieuwe
gebouw leeg’
niet sfeervol.
college wil
De bieb hoort
daarom kijken
‘Regelrechte kapitaal
bij cultuur en
of het mogelijk
vernietiging’
daarom ook
is de bieb te
verplaatsen naar
‘Als het te duur is moet men in het nieuw
te realiseren
’t Gasthoês. Het
zoeken naar alternatieven’
cultuurhuis.”
merendeel van
Anderen vinden dat het behoud van
de stemmers is hier tegen. Zij vinden
de bibliotheek het belangrijkste is.
dit kapitaalvernietiging en begrijpen
“De locatie is van minder belang.”
niet waarom de politiek dit vijf jaar

Het merendeel vindt
dat er geen betere
locatie voor de
bibliotheek is
dan de Librije.
Mocht er dan
toch naar een
alternatief
gezocht
moeten
worden, dan
vinden diverse
mensen het pand
aan de Loevestraat, waar
de bieb voor de verhuizing
tijdelijk in ondergebracht werd, een
optie. Verder wordt de voormalige

Oneens
39%

Norbertuskerk genoemd.
“Of onder aan de
achterzijde van
de kerk, zoals
heel vroeger”,
draagt iemand
aan. Mocht
het pand
leeg komen
te staan, dan
is het wellicht
geschikt als
winkel, woonruimte
voor jongeren of
ontmoetingsplek. “Misschien
kan men daar een soort huiskamer
van maken waar mensen uit het

Eens
25%

Weet niet
36%

verzorgingshuis samen met hun
bezoek koffie kunnen gaan drinken”,
zegt een ander. De ruimte gebruiken
om gemeentepersoneel in onder
te brengen, zien de meesten niet
zitten. “Mijn voorstel is om het
meeste gemeentepersoneel in het
buitengebied te plaatsen en alleen een
balie in het centrum. Misschien kan dat
in de Librije.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Galabal
Prachtig, dat dit heden ten dage nu zo georganiseerd wordt. Een
geweldig, mooi verzorgde galastoet door Horst. Een geweldige mooie
spreker en ’n mooie rode loper als ontvangst bij de ingang van Blok 10,
voor alle prachtige meiden en jongens. En tot teleurstelling voor vele
jongeren krijgt iedereen een bijbehorende kleur polsbandje in verband
met de nieuwe alcoholwet.

Heel vervelend natuurlijk, maar
terecht dat Blok 10 en Dendron college
zich hieraan houdt. Maar.....wat ontzettend vervelend en intens triest dat de
buren van Blok 10 zich hier niet aan
houden. Met als gevolg dat de feest-

vierders natuurlijk hier hun gewilde
alcoholische dranken gaan halen. Hier
geldt schijnbaar geen nieuwe alcoholwet en wellicht zijn zij kleurenblind
ten opzichte van de polsbandjes? Ik
zelf heb hier geen voor- of nadeel van,

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.

Ook automaat!

L

maar ’t heeft me wel wat opluchting
gegeven, via dit schrijven. Zo ga je
niet met elkaar om, als concurrenten
van elkaar. De een de lusten en de
ander de lasten! Intens gemeen!
Marion Cuijpers-Truijen, Horst

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

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

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI
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Blitterswijck

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Menstruatieklachten, IVF,
Overgangsklachten, Migraine,
Hooikoorts (+preventie)

Rob Coumans

Ook Gewichtsbeheersing,
Voedingsadvies en
Stoppen met Roken.

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Crist Coppens
VADERDAGTIP!

barbecuepakket 4 soorten vlees,
4 sausjes, salades, stokbrood en
kruidenboter pp € 10,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Bespreking Poll week 22

Ons systeem van vrije dagen kan op de schop
Hoewel dagen als Hemelvaart en Pinksteren voor veel mensen een extra
dagje vrij betekenen, vindt het merendeel van de stemmers, 62 procent, dat
ons systeem van vrije dagen wel eens onder de loep genomen mag worden.
Hoeveel weten er nog wat de betekenis is van deze christelijke feestdagen?
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.
De rest wil echter liever dat het blijft zoals het nu is. Zo’n extra dagje vrij is
nu eenmaal lekker meegenomen. Zeg er nu maar niks van, we krijgen die vrije
dagen vast niet op een andere manier. Daarbij zijn er vast nog mensen die deze
dagen wel vanuit hun geloof vieren. Het rooms-katholieke geloof is nog steeds
de grootste religie in het land en die basis mogen we best in ere houden.

Blind spot
Pas als iedereen zich aanmeldt, werkt Burgernet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas stuurt deze week naar alle huishoudens in haar
gemeente een brief waarin ze haar burgers oproept om zich aan te melden voor
burgernet. Als bijvoorbeeld een kind wordt vermist of een plofkraak is gepleegd,
dan krijgen de deelnemers een bericht om uit te kijken naar het vermiste kind of
te reageren als ze iets verdachts hebben gezien voor, tijdens of na de plofkraak.
De inwoners worden daarmee de oren en ogen van de politie.
Als meer inwoners worden ingezet om mee te kijken, dan is de kans groter
dat zaken sneller opgelost worden. De ontsnapte peuter zal door de deelnemers

sneller worden gevonden, dan dat de politie is gearriveerd om mee te helpen
zoeken. Hoe meer inwoners een bericht krijgen, des te sneller een zaak wordt
opgelost. Hetzelfde geldt voor misdrijven. Van de andere kant zal het nooit lukken
om iedereen mee te laten deelnemen. Daarbij zal het weinig verschil maken.
Het zaait eerder onrust, doordat bijvoorbeeld een vermist kind vaak snel weer
terecht is. Paniek om niks dus. In het toenemende berichtenverkeer op mobiele
telefoons zullen de burgernetoproepen nauwelijks opvallen. Pas als iedereen zich
aanmeldt, werkt Burgernet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Meer prioriteit voor brandveiligheid van stallen > eens 73% oneens 27%
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Ook voor vaderdag
hebben wij de mooiste cadeaus!
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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en een 100% katoenen tijk!

ERsOONs E 39.95
1-pERsOONs E 29,95 2-poo
k in 220 lengte
ExtRa gROOt E 49,95

ZachT
belegen
fris en lekker

boeRen
piKanT

Uit het groene hart
Romige, pikante
boerenkaas

stuntprijs
kilo

7,95

Toos en Rob
Wagenaar

500 gram

5,95

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

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.

Europese verkiezingen: kiezers bedankt
Mede dankzij uw stem is het CDA de grootste gebleven in het Europees
Parlement. In Limburg behaalde het CDA in Horst (op Nederweert na) de
hoogste score! Een mooi resultaat dat wij enkel en alleen te danken
hebben aan uw stem.
Als Hôrster megje mocht ook ik
op uw steun rekenen: 1.012 mensen in onze gemeente maakten het
vakje rood voor lijst 1 nummer 12,
en in totaal kreeg ik net geen 3.300
stemmen. Zovelen die mij een warm
hart toedragen en mij het vertrouwen hebben gegeven, daar word
ik gewoon een beetje stil van. Dit
mooie resultaat was niet mogelijk
zonder de vele vrijwilligers die heb-

ben geholpen door te flyeren, door te
plakken, door in een video het glazen
plafond te doorbreken of door met
positieve energie mee te denken over
een mooie opvallende en aansprekende campagne. Heel graag wil ik
daarom al deze vrijwilligers, leden en
niet-leden, ontzettend bedanken. Graag
wil ik één persoon in het bijzonder
bedanken want onze secretaris Sjaak
Jenniskens stond de afgelopen weken

wel haast dag en nacht klaar om de
Europese campagne tot een succes te
maken. Het is mij niet gelukt om verkozen te worden, maar ik heb mogen
bijdragen aan een sterk team voor
het Europees Parlement met Esther
de Lange, Annie Schreijer, Wim van
de Camp, Jeroen Lenaers en Lambert
van Nistelrooij. Ik wens hen dan ook
heel veel plezier en succes in hun rol
als Europees volksvertegenwoordiger.
Vorige week werd bekend dat Esther
de Lange is gekozen als vicevoorzitter
van de Europese volkspartij; onze grote
christendemocratische fractie waar het
CDA deel van uit maakt. Dat bewijst dat

de inzet van onze Europarlementariërs
wordt erkend en gewaardeerd en dat
wij ook in de komende periode kunnen blijven bijdragen aan een Europa
dat groot is waar het sterk moet zijn,
klein waar het klein kan zijn. Een
Europa dat lessen trekt uit de economische crisis en duurzaam voortbouwt aan een eerlijke economie. Een
Europa voor welvaart en welzijn.
Vanzelfsprekend blijf ik ook in de
toekomst voor u bereikbaar voor vragen of zorgen over onze samenleving,
dicht bij huis of in Europa.
Irene Janssen,
CDA-kandidaat Europees Parlement

“Is dat echt in Horst aan de
Maas?” Ongelovig werd ik
onlangs aangestaard door een
vriend van me, toen ik vertelde over Funpop. “Zo’n groot
evenement?” “En dat is nog
niet alles”, besefte ik na een
opsomming van een hele lijst
festivals.
Bij het maken van de
jaarlijkse zomerkrant die
volgende week bij HALLO Horst
aan de Maas verspreid wordt,
werd ik weer met mijn neus op
de feiten gedrukt: soms weten
we schandalig weinig over onze
eigen omgeving en wat er
allemaal te doen is. Elk jaar op
zoek naar bijzondere uitjes voor
toeristen en thuisblijvers en elk
jaar weer verbaasd over de
mogelijkheden.
Blind voor je omgeving, dat
is natuurlijk een heel normaal
fenomeen. Toegegeven: ik ken
mensen die wekelijks jubelen
over de schoonheid van de
gemeente, maar zij zijn eerder
uitzondering dan regel. Want
waar je op vakantie inleest over
je reisbestemming of je nog
eens stil staat om te kijken naar
een kasteel, een molen of de
loop van een rivier, vervagen die
dingen als ze op de route van je
huis naar werk, je schoonouders
of het kinderdagverblijf liggen.
Dan heb je helemaal niet door
dat je zojuist met je kinderen
door een monumentaal dorpsgezicht bent gefietst of langs een
bijzonder gevarieerd natuurgebied bent gereden.
Soms dan valt het kwartje
ineens. Loop je de hond uit te
laten en zie je een schitterende
lucht boven de Maas of begrijp
je ineens wat Rowwen Hèze
bedoelt met ‘de Pieël in brand’.
Deze plaatjes verschijnen dan
ineens op Facebook of Twitter.
“Hé, het is hier eigenlijk best
mooi.” Die verbazing, het besef
dat andere mensen op vakantie
gaan naar een gebied dat jij als
vanzelfsprekend ervaart, zorgt
ervoor dat je een hernieuwde
bewondering krijgt voor Horst
aan de Maas. Hopelijk draagt
onze zomerkrant daar volgende
week ook een beetje aan bij. In
plaats van ‘waarom wil een
toerist nou hier op vakantie’ tot
‘best een beetje trots op Horst
aan de Maas.’
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 juni 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 17 juni 2014
bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit om een woning in het
kader van de Opiumwet tijdelijk voor de duur
van 6 maanden te sluiten.
19.15 uur
Deze hoorzitting betreft een bezwaarschrift tegen het besluit inzake uitbreiding parkeerplaatsen Mgr. Jenneskensstraat te Meerlo.
20.00 uur
De laatste hoorzitting betreft een bezwaar tegen

het besluit waarin afwijzend wordt besloten omdat betrokkene niet als belanghebbende wordt
aangemerkt.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Walk 4 the Roses:

Leuk, gezond en
voor een goed doel

Vrije bouwkavels Aan de Leeuwerik

Woningbouw aan de rand
van de kern Meerlo
In de kern Meerlo zijn 7 tot 14 ruime bouwkavels beschikbaar voor woningbouw. De kavels zijn
geschikt voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.
De kavels liggen tegen het mooie
buitengebied aan nabij de Leeuwerik, aan
de achterkant van zaal Het Brugeind.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in
aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst,
en is tevens te bereiken via 077 260 00 00
of nfo@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl
De komende periode zijn wij voor u op de
volgende locaties aan het werk:

• Schiksedijk America
• Kreuzelweg Horst
• Helenaveenseweg Griendtsveen

Sevenum | 14 juni t/m 17 juni

Als Ria van Eijk uit Lotttum kennis maakt met de Ride for the Roses, krijgt ze het idee
zelf iets te doen voor KWF Kankerbestrijding. Ze woont aan het Pieterpad en zo is de
link gelegd met wandelen. Ze neemt contact op met Ride for the Roses en het KWF, die
enthousiast reageren. Ria pakt de zaken direct energiek aan en legt contact met de organisatoren van regionale Ride for the Roses. Zij blijken ook enthousiast zijn en de Walk 4
the Roses is geboren.
In 2011 is de eerste wandeltocht. Maar
liefst 500 mensen schrijven zich in voor de
mooie wandeltocht door de omgeving. Alle
deelnemers lunchen bij Ria en Jan in de
tuin. “Dat is nog steeds een van de mooiste
momenten. Mijn man en ik staan met z’n
tweeën in de tuin in afwachting van wandelaars. En dan zie je die stroom van lopers
naderen. Een geweldig gezicht!”
Elk jaar weer groeien
Het idee slaat aan. Elk jaar groeit het
aantal deelnemers. Dit jaar, zondag 7
september, hopen ze op meer dan 2.000
deelnemers. “Dan gaan we volgend jaar
voor 5.000 lopers tijdens de vijfde editie”,
aldus een enthousiaste en vooral bescheiden Ria. Ze is initiatiefneemster en een van
de voortrekkers van het evenement, maar
benadrukt veelvuldig dat ze het niet alleen
doet.

Voor meer informatie, kijk op

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

Unieke samenwerking
“Het is werkelijk ongelooflijk als je ziet
hoeveel mensen belangeloos mee werken.
Dat begint met de lopers. Elk jaar zijn er
meer mensen die samen met ons op een
bijzondere manier geld in willen zamelen.
Afgelopen jaar lag de opbrengst boven de
20.000 euro. Dat groeit elk jaar, want er
lopen meer mensen mee. Dat is ook de
verdienste van vele lieve mensen die zich

inzetten om van deze dag een geweldig succes te maken. We hebben bijvoorbeeld twee
cateraars, die samen met leerlingen van het
Citaverde College, PTC+ en de ondernemers van Horst aan de Maas een gratis
lunch verzorgen. Echt uniek is dat.”
Loop mee!
“Al die dingen samen, het goede doel, en het
geweldige enthousiasme van alle wandelaars, vrijwilligers, ondernemers, sponsoren
en toeschouwers vormen de basis voor het
succes. Bovendien geeft het niet alleen
mij, maar iedereen die bij de organisatie
betrokken is de drive om door te gaan met
dit project. We gaan door, want we willen door het inzamelen van meer geld ons
steentje bijdragen om kanker de wereld uit
te helpen. En iedereen, ook de naasten van
mensen die deze ziekte heeft getroffen, een
hart onder de riem te steken. Het mooie is
dat steeds meer wandelaars en partijen mee
willen doen. Dat zorgt voor nog meer lokale
betrokkenheid en ook feest. Namens de
organisatie roep ik iedereen op 7 september mee te doen als wandelaar, vrijwilliger,
donateur of sponsor. Inschrijven kan vanaf
nu. Ook bedrijventeams die als groep willen
meelopen, zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie, kijk op de website
www.walk4theroses.nl”
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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.
Broekhuizen
Veerweg 15a
Broekhuizenvorst
Molenweg 4
Vorige week vierde het echtpaar Thielen-Verheijen uit Horst hun 60 jarig huwelijksfeest. Zij waren op bezoek bij burgemeester van Rooij. Hij feliciteerde hen en overhandigde de gebruikelijke cadeaus namens
de gemeente Horst aan de Maas.

Lottum
Horsterdijk 1

Horst
Dentjesweg ongenummerd
Waterstraat 46
Melderslo
Herenbosweg 7

Sevenum
Creemerhof ongenummerd
De Kuiper 47
Straatnaamgeving Sevenum
Swolgen
Donkstraat 19
Osterbos 8

Algemene informatie

Als u op
de bAl let,
wie let er
dAn op uw
spullen?
Wk-actie

van € 299,–

€ 250,–

elektronische kluis
met keurmerk,
gemonteerd en
verankerd!
50x35x31 cm

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.

Een leuk
cadeautje
voor vader,
een beloning
voor de
wandelaar,
een felicitatie
voor de
geslaagde,
een
aardigheidje
voor de
communicant.
Bij ons kunt u
voor heel veel
gelegenheden een
kaartje of een
leuke attentie
vinden om iemand
te feliciteren.
Kerkstraat 2c 5961 GD Horst

facebook.com/
aspsystemsbeveiliging

077 366 42 10

aspsystems.nl

SUMMERSALE
Oplopende kortingen
van
tot

25

70%!

*

* tenzij anders aangegeven

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

Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

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

Twee Nederlandse
kampioenen Ons Genoegen
Twee leden van handboogsportvereniging Ons Genoegen namen onlangs deel aan de Nederlandse
kampioenschappen handboogschieten op de discipline 25 meter 1 pijl in Schijndel. Sef van de Munckhof en
Lies Camps wisten allebei de titel Nederlands kampioen te bemachtigen.

Voetbaltoernooi
voor scheidsrechters
Het speelveld van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray is zaterdag
21 juni het decor voor het jaarlijkse toernooi voor scheidsrechters.
Het voetbaltoernooi is voor de
negen scheidsrechtersverenigingen
uit het KNVB-District Zuid 2. Het vindt
plaats op het speelveld bij club

lokaal Trefhove. Om 11.00 uur starten
de eerste poulewedstrijden en de
eindwedstrijden zijn tussen 15.00 en
16.00 uur.

Copa Cup SVEB
Voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst
organiseert op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni de Copa Cup SVEB, een
beachvoetbaltoernooi, op sportpark het Venneke.
Op vrijdag 13 juni begint het
minitoernooi om 19.00 uur voor
dames, veteranen, de A-jeugd en
spelers van de eerste vier elftallen van SVEB. Na het minitoernooi
is vanaf 21.00 uur de wedstrijd
Nederland-Spanje te bekijken in de

kantine. Het beachvoetbaltoernooi
begint zaterdag 14 juni om 15.00 uur.
Na de Copa Cup is om 20.00 uur een
beachparty met dj Carlo. De finale
vindt plaats om 20.30 uur.
Toegang is gratis. Kijk voor meer
informatie op www.copacupsveb.nl

Limburgse Bixiedag
Ponyclub Wittenhorst organiseert zaterdag 14 juni op het evenemententerrein de Kasteelse Bossen in Horst de tweede regionale Bixiedag in
Limburg. Op 15 juni is er een ponyconcours.

de laatste pijl zeer spannende
wedstrijd.
Lies Camps kwam uit in de Dames
Masters Klasse 2 en moest vorig jaar

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

nog genoegen nemen met een
tweede plaats op de Nederlandse
kampioenschappen. Dit jaar wist ze
echter wel de winst binnen te halen.

van Well

STERK

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

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

AUTOBEDRIJF

Het is weer kersentijd!

Heerlijke
zoete kersen
te koop!
Asperges nog te koop tot zAterdAg 14 juni
Alle dAgen kersen
uit onze boerderijAutomAAt!
Gewijzigde openingstijden
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Aardbeienvlaai
met slagroom
10.99

8.99
Brood- en
Banketbakkerij

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

Zoekt u tweedehands
artikelen zoals meubilair,
porselein, glaswerk,
platen en cd’s, boeken,
speelgoed etc. etc.?

aanbieding van de week

in beglazing

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

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

obstakeltraining. Twee bixieruiters
verzorgen een kür op muziek en
daarnaast kunnen bezoekers een ritje
met de huifkar maken en ponyrijden.
Er is een strodorp, kinderschminken
en een quiz.
Op zondag 15 juni is het jaarlijkse
ponyconcours op het evenemententerrein. Ruim 250 combinaties gaan
tijdens de selectiewedstrijd strijden
voor afvaardiging naar de regio
kampioenschappen van Limburg.
De Bixiedag en het concours zijn
gratis toegankelijk.

geldig van 12 t/m 18 juni

Op het weekend wist Sef van de
Munckhof bij de Heren Masters klasse
4 totaal onverwacht de Nederlandse
titel op te eisen, na een tot en met

De Bixiedag is voor iedereen
van 6 tot en met 13 jaar.
Deelnemertjes kunnen zich
met hun pony inschrijven voor
verschillende Bixierubrieken, lessen
van topinstructeurs in dressuur,
springen of een crossles en een
ponyversierwedstrijd. De instructeurs
zijn Fried van Stiphout voor het
crossen, Johan Bergs voor het
springen en Mandy Cornelissen voor
dressuur. Mandy verzorgt ook een
clinic met bixieruiters.
Verder geeft Mara Munten een

elke zaterdag
open tot 18 uur

sport 15
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WK-marketing

‘De actie koop dit, krijg
dat werkt altijd’

MA AK P
O
KANS IE
MOO N!
PRIJZE

Er gaat geen WK of EK voetbal voorbij zonder allerlei acties en oranjeaanbiedingen van supermarkten, elektronicawinkels en andere bedrijven. Oud-Horstenaar Guus Pennings (31) is hoofd marketing bij PSV uit Eindhoven.
Volgens hem moeten winkels met hun WK-acties vooral authentiek zijn.

Meld je aan, laatste dag

HALLO
WK-poule
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. 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.

Guus Pennings geeft aan dat er
drie groepen zijn op het gebied van
WK-marketing. “De eerste bestaat uit
de FIFA-partners, zoals Coca-Cola en
McDonald’s. Deze bedrijven binden
zich voor vier jaar aan de wereldvoetbalbond en mogen gebruikmaken van
beschermde rechten. Dat houdt in dat
ze de officiële titel, het logo en de
mascotte mogen gebruiken.”
De tweede groep zijn de partners
van de Nederlandse voetbalbond KNVB.
“Dit zijn bijvoorbeeld Albert Heijn en
Heineken. Zij mogen onder andere
gebruikmaken van de spelers in hun
reclames. De derde groep is veruit de
grootse. Dit zijn bedrijven die geen
officiële banden hebben met de FIFA of
de KNVB.”
De marketeer zegt dat die derde
groep ook vaak het succesvolste is.
“Aan mensen wordt na een groot
toernooi altijd gevraagd wat zij de
grootste adverteerder vonden. Die top
drie bestaat vaak uit bedrijven die geen
banden hebben met de voetbalorganisaties.” Een WK is goed voor bedrijven,
stelt Pennings. “Tijdens het WK van
2010 vond in supermarkten een omzetstijging plaats van 72 miljoen. Ook
nieuwe tv’s worden voor en tijdens een
WK meer verkocht. Op dit gebied vond
er een stijging plaats van 27 procent.”
Bedrijven beginnen vaak twee
jaar van tevoren al met het bedenken
van een nieuwe WK-actie. “Ze stellen
samen met reclamebureaus doelstellingen vast en gaan dan op zoek naar
een campagne die daarop aansluit.
Het belangrijkste hierin is dat je
authentiek bent. Je moet verbindingen
maken met de fan.”
Het promoten van deze nieuwe
acties gaat volgens Pennings veel
anders dan vroeger. “Zo’n negen jaar
geleden werd er veel gebruikgemaakt
van traditionele media, zoals tv en
print. Nu gaat er steeds meer online en
via sociale media. Zo lanceerde Nike,
die bij elk groot voetbaltoernooi een
soort tweestrijd voert met Adidas, zijn
nieuwe commercial eerst via sociale
media. Dit leverde gratis aandacht

op van tientallen miljoenen mensen.
Daarna was het pas op tv te zien.”
Pennings vertelt dat spaaracties
altijd werken. “Koop dit, krijg dat werkt
altijd. Een actie waarbij mensen kans
maken op iets, doet het dan weer wat
minder. Sowieso zijn er niet veel acties
die niet werken. Zo lang je maar crea
tief nadenkt. Het sentiment is goed,
dus je kunt er ook goed op in haken.”
De acties van dit moment, die het
goed doen zijn volgens Pennings de
WK-hamsters van Albert Heijn en de
WK-poule Wat wordt het? van ING. “Ook
de juichpakken van de Jumbo waren
een doorslaand succes. Dat had vooral
te maken met actualiteit. Roy Donders
is nog niet zo lang bekend en daarom
erg actueel. Ook dat voorval met de
verboden juichpakken in Barneveld
heeft het succes veel goeds gedaan.”

Uit het verleden noemt Pennings
vooral de Bavaria-jurkjes succesvol.
“Toen die meisjes gearresteerd werden
tijdens het WK van 2010, wist de hele
wereld wat de Bavaria Dutch Dress was.
Bavaria is geen partner van de KNVB,
maar zo stonden ze toch op het podium
zonder officiële rechten. Dit heet
ambush marketing.”
Bedrijven investeren volgens
Pennings gemiddeld enkele tonnen en
vaak ook miljoenen in acties. “Ook de
NOS betaalt heel veel geld om de wedstrijden te mogen uitzenden. Bedrijven
die rondom die uitzendingen reclames
willen uitzenden, betalen voor dertig
seconden 200.000 euro.”
Of Nederland ver komt, dat durft hij
niet te zeggen. “We zijn geen favoriet.
Bij de bookmakers staan we tiende,
maar we gaan het zien.”

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

16

jongeren
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KERNgezond
spelen in
Grubbenvorst

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

Leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisscholen De Kameleon en
De Samensprong namen vrijdag 6 juni deel aan de laatste activiteit van
KERNgezond Grubbenvorst. In en rondom het ’t Groene Woud, het gebouw
van de jeugdclub Grubbenvorst, vonden allerlei activiteiten plaats.

Galaparade Dendron College
De eindexamenkandidaten van het Dendron College in Horst vierden donderdag 5 juni het einde van hun
middelbare schoolcarrière met een gala in Blok10. De stoet uitgedoste leerlingen in bijzondere voertuigen
trok, zoals jaarlijks, door het centrum van Horst. Honderden bezoekers waren toegestroomd om de jurken en
auto’s te bekijken.

DECULTUURRECENSENT
Voordat de kinderen aan de activiteiten begonnen, werden eerst twee
foto’s uitgeroepen tot foto’s van de
maand. Sara en Indy van De Kameleon
wonnen een mooie trofee met hun foto
evenals Daantje, Giulia, Maya, Isa en
Nina van de Samensprong dat deden
met hun foto.
De kinderen speelden op het gras
van ’t Groene Woud Oud-Hollandse

(water)spelen. In het grote bos was het
de bedoeling dat de kinderen probeerden een vlag te veroveren van de
andere partij. Een speurtocht door het
bos waarbij ze vragen tegenkwamen
over het afgelopen KERNgezonde
schooljaar bracht de kinderen naar
speeltuin Mart Roeffen. Het is de
bedoeling dat KERNgezond volgend jaar
weer terugkomt in Grubbenvorst.

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Spaaractilleen
voor WK-ba
Nectarines (Spanje)
bak à 1 kilo

0,99

Superdeals:
Amstel pils

krat 24fl à 30cl of 3x6-pack
blik à 33cl
Maximaal 4 kratten
per klant

Geldig van wo 11 juni t/m di 17 juni 2014

8,99

Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

De cultuurrecensenten: Eva Wijnen (16) en Anne Gubbels (16)
Optreden: Stevie Ann (8 juni) in café Cambrinus
Hoe lang maak je al muziek?
Ik ben begonnen met piano spelen
op zevenjarige leeftijd, omdat mijn
moeder altijd piano speelde. Ook heb ik
lang muziekles gehad en toen wilde ik
al mijn eigen liedjes schrijven. Op mijn
14e kreeg ik mijn eerste gitaar en toen
had ik een hele enthousiaste gitaarleraar. Hij heeft me ook echt aangespoord om muziek te gaan maken.
Wat vind je zelf je allerbeste nummer?
Ik ben wel trots op Easy, want dat was
één van die liedjes dat er niet zomaar
uitrolde, maar waar ik lang mee bezig
ben geweest. Ik heb er met een
vriendin aan gewerkt en het was bijna
een werkstuk. Als ik het zing geeft
het me veel kracht.
Waar haal je je inspiratie uit bij het
schrijven van muziek of teksten?
Alles wat je meemaakt, want dat laat

een indruk achter. Ook bedenk ik vaak
iets als ik gewoon relaxed aan het
spelen ben. Of als iemand iets speciaals
zegt dat ik daar een liedje over schrijf,
maar vaak is het een klank-akkoordenschema. Nu schrijf ik ook veel over wat
anderen meemaken en niet alleen over
wat ik zelf meemaak.
Wat vind je de meest speciale plek
waar je ooit gespeeld hebt?
Pinkpop in 2007. Toen had ik mijn
eigen show. En vorig jaar met een
ander bandje.
Wat wil je nog bereiken?
Zoveel natuurlijk, maar ik hoop gewoon
te blijven spelen. Ik vind het zo leuk!
Blijven touren, dat is mijn droom.
Theaters vind ik heel leuk, dus ik
hoop nog een keer een theatertour te
doen. Hopelijk mag ik ooit nog in Carré
spelen!

Heb je ook optredens waar je liever
niet heen gaat, maar dat toch doet?
Ja, als het geluid bijvoorbeeld minder
is, of als het een heel hoog podium
is. Maar meestal als ik de soundcheck
eenmaal gedaan heb, krijg ik er wel
weer zin in! Bovendien: het staat
geboekt, dus dan moet je wel.
Wat zou je mee willen geven aan
mensen die ook iets willen bereiken
in de muziek?
Ik vraag altijd aan mensen die ik heel
erg waardeer: geef mij eens een tip.
Wat zij in de meeste gevallen zeggen
is: blijf gewoon bij jezelf. Doe wat jij
leuk vindt! Blijf je eigen ding doen, dat
is wat mensen het liefste willen zien
en horen.
Stevie Ann in drie woorden:
Speciaal, inspirerend, genieten!
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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

Fé Ramakers
16 jaar
Lottum
Dendron College

Wie is je grootste held?
Dat zijn The Beatles, omdat ze hele
goede muziek hebben gemaakt. Ze
hebben heel veel invloed gehad op
andere artiesten en hebben de muziekgeschiedenis veranderd door gewoon
hele vernieuwende muziek te maken.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb.
Ik zou het leuk vinden om een eigen
bedrijfje te hebben, in de creatieve
sector, bijvoorbeeld een grafisch
ontwerpbureau. Ook hoop ik dat ik
dan nog veel met muziek kan doen. Ik
speel op dit moment gitaar en ik zing
in een bandje, ik ben daar gewoon heel
veel mee bezig.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan had ik geen natuurkunde meer
gekozen in mijn profiel, omdat ik het

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

een heel erg lastig vak vind. Gelukkig
kan ik het nog laten vallen, want ik heb
genoeg andere vakken.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Dat is denk ik een vakantie naar een
ver land, met familie en vrienden, of
zoiets. Ik zou heel graag een keer naar
Indonesië willen en Amerika lijkt me
ook heel leuk. Indonesië lijkt me echt
heel anders, het lijkt me leuk om te
zien hoe het daar is. Ik zie voor me dat
de natuur daar heel mooi is en dat er
leuke mensen wonen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van Bruce Springsteen. Ik vind
zijn muziek heel erg leuk. Zijn shows
zijn altijd erg energiek, dat lijkt me
leuk om een keer mee te maken. Ik
zou dan met een heleboel energie op
het publiek proberen in te spelen. Daar
krijg ik, denk ik, een hele erge kick van.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Welke is je favoriet?
Het kan heel handig zijn, je hoeft geen
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beltegoed te gebruiken of zo. Ik vind
het alleen niet leuk als mensen binnen
een groep op een mobiel zitten te
kijken. Ik gebruik zelf wel Whatsapp
maar verder gebruik ik geen sociale
netwerken. Ik ben er niet per se tegen,
ik heb wel Facebook, maar het kost
veel tijd en ik kan wel leukere dingen
bedenken dat een beetje te kijken wat
mensen aan het doen zijn.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Als ik het zou kunnen betalen, zou ik
een Volkswagen Tinguan kopen. Ik vind
die gewoon heel erg leuk en het is heel
gemakkelijk voor op vakantie.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Ik vind de Maas heel erg leuk, om aan
te zitten en zo. En ik word blij van het
lekkere ijs hier. Ik denk alleen niet dat
ik hier voor altijd blijf wonen. Ik wil wel
graag naar een grote stad toe eigenlijk,
Utrecht, Rotterdam of misschien wel
Eindhoven bijvoorbeeld. Ik ben zelf ook
geboren in Utrecht en ik woon hier nu

vier jaar.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou, denk, ik met een gitaar en een
busje een wereldreis gaan maken.
Onderweg zou ik mensen helpen die
het niet zo goed hebben. Dan zou ik
wel echt alle verschillende culturen willen zien, zodat je meer te weten komt
van de wereld en hoe alles gaat. Ook
zou ik een deel van het geld voor later
weg leggen.
Op welke manier verdien jij bij?
Mijn ouders hebben een camping en
af en toe werk ik daar. Dat is wel heel
handig, want het is dicht bij huis en zo.
Meestal maak ik schoon of doe ik in de
tuin dingen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik heb niet echt een vaste dag die ik
leuk vind. Ik vind de zomervakantie
altijd heel leuk, daar kijk ik altijd naar
uit. Ik vind het vooral fijn dat je niets
hoeft en lekker weg kan gaan.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Meestal ga ik shoppen in het weekend samen met vriendinnen. Ik vind
Eindhoven heel erg leuk. Ook kom ik
nog best vaak in Utrecht, daar ga ik ook
nog wel eens winkelen.
Zon of sneeuw?
Sowieso de zon. Ik vind dat alles leuker
wordt als de zon schijnt. Je kan dan ook
veel meer doen: lekker weg gaan en
buiten zitten en zo.
Online of offline?
Dan kies ik voor offline. Ik vind het
leuker om met mensen in het echt te
zijn dat dat je met mensen praat via
Whatsapp.
Stad of dorp?
Stad, omdat ik in de stad geboren ben.
Dat vind ik gewoon veel fijner omdat
je veel meer kan. Je loopt gewoon een
winkel in. Je hoeft daarvoor niet per
se de bus te nemen, waardoor je veel
meer vrijheid hebt dan in een dorp.
Ook vind ik de sfeer leuker in een stad.
Het grootste verschil vind ik dat mensen in een dorp veel meer op elkaar
letten, waardoor je minder snel doet
wat je echt leuk vindt.

Mies
Column
Winkelen?
Een kunst!
Winkelen met mannen.
Vreselijk. Net zo vreselijk als
mannen winkelen met vrouwen
vinden. Ze begrijpen geen snars
van onze winkelroutes, al zit
daar in mijn ogen een
kraakhelder systeem achter. Tot
hun grote ergernis moeten ze te
lang wachten bij de pashokjes
en ze vinden de meeste winkels
te druk.
Toch denk ik dat het verkeerd
zou zijn om hieruit te concluderen
dat mannen niet van winkelen
houden. Want dat doen ze wel
degelijk. Toen ik vorige week
mijn vriendje mee de stad in
sleurde, kwam ik achter het
mannengeheim: mannen kunnen
winkelen, maar alleen voor
dingen die hen interesseren. Uren
slenterde ik achter hem aan de
sportzaak door, van de ene tas
naar de andere en van
sportgadget nummer 1 tot
gadget nummer 50. Het volgende
moment stond hij eindeloos te
lanterfanten in de telefoonwinkel
(Galaxy Ace S5830 of toch i8260?
Misschien is het S5310
pocketmodel toch handiger...),
waarna ik, eenmaal buiten, van
het ene op het andere been
stond te huppen voor weer een
etalage vol glimmende horloges,
wachtend tot meneer uitgekwijld
was. Als je het mij vraagt, valt dit
allemaal onder winkelen.
Mannen noemen het alleen
anders. Volgens vriendlief is het
afspeuren van iedere sportzaak
naar de juiste tas niets anders
dan research. Maar als ik door de
rekken van Zara snuffel naar het
juiste jurkje, ben ik een
shopaholic. Als hij urenlang blijft
door ratelen over dat ene
zeldzame horlogemodel dat hij zo
prachtig vindt, hoort dat gewoon
bij zijn passie. Maar als ik
datzelfde doe over een paar
vintage Pradaschoenen van de
vintagemarkt? Duidelijk koopziek.
Maar ho eens even. Als
mannen het kunnen, kan ik het
ook. Margiela for H&M
bijvoorbeeld, dat is gewoon
kunst. Dus in feite winkel ik niet,
nee, ik verzamel kunst. Of nog
sterker: ik verzamel het niet
alleen, ik maak kunst. In mijn
kast speel ik met kleuren,
vormen en compositie. Als dat
geen kunst is dan weet ik het ook
niet meer!
Mies
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

Buitenles IVN De Maasdorpen

Slootvissen met De Horizon
Groep 6 van basisschool De Horizon in Sevenum ging vrijdagmiddag 6 juni gaan slootvissen in Grubbenvorst. Met
lange broeken en laarzen aan gingen de leerlingen met een schepnetje aan de slag onder begeleiding van vrijwilligers van IVN De Maasdorpen.

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

De leerlingen visten in de beek
en verzamelden diertjes in bakken
en potten beekwater om ze te
kunnen bekijken. Aan de hand van
zoekkaarten ontdekten de kinderen
rugzwemmertjes, stekelbaarsjes, de
larven van de geelgerande watertor,
een waterschorpioen, slakken,
bloedzuigers en waterpissebedden.

“Je gaat niet zomaar vissen met
school”, zei één van de leerlingen
achteraf. “Je kunt alles goed
bekijken.”
Een ander had er van tevoren een
hard hoofd in. “In het begin leek het
me niet zo leuk, maar des te langer je
bezig was, des te meer beestjes we
vingen en dat was leuk. Zo kom je te

weten wat er allemaal voor dieren
zijn.” De leerlingen waren het er
allemaal over eens: “Je ziet meer van
de dieren dan in een boek.”
Deze lessen konden gegeven
worden met hulp van het 50-jarige
Natuur en Jeugd, waarvoor IVN
De Maasdorpen en de vrijwilligers
practica en buitenlessen organiseren.

Leerlingen Kroevert
OPEN DAGEN winnen verkeersquiz
NI
14 EN 15.00JuuU
r
van 10.00 - 17

Groep 8 van basisschool De Kroevert uit Kronenberg won donderdag 5 juni de finale van de Limburgse verkeersquiz van Veilig verkeer Nederland in Roermond.

Lezingen

Jolanda Bijl - 11.00 uur •
Schüssler celzouten voor dieren
der Remedies
Carla Baas - 12.15 uur • Yana Kin
paddenstoel
Bram Zaalberg - 13.30 uur • Van
tot Divine Angel.
Rondleidingen in de tuin.
aties.
Désirée Röver - 14.45 uur • Vaccin
•
Norma Prikanowski - 16.00 uur
Hooggevoelige personen.

Muziek

zaterdagmiddag: Inlakech
zondagmiddag: Sue the Night

Marktkraampjes.
13 Grootmoedersremedies.
Demonstraties.
Je eigen zalf maken.
me. (D)
Biologische Regulations Syste
Meer informatie volgt op:

www.bloesemremedies.com

Eerder al won de klas de voorrondes van Noord-Limburg. “We zijn
supertrots dat we de finale gewonnen
hebben. Zeker als je weet dat je de
wedstrijd speelt met 74 scholen”, laten
de leerlingen en hun meester Paul
Hanssen weten. De groep omschrijft
zichzelf als superenthousiast en geeft
aan graag mee te doen met wedstrijden. “Misschien vallen we dan wel op
maar dat heeft meer te maken dat we

hechte groep zijn en elkaar steunen
door dik en dun. Ook als we eens een
fout antwoord gaven, hadden we een
goede teamspirit en steunden we
elkaar”, vonden ze.

Extra geoefend
De klas heeft op school geoefend
met verkeersexamens en een keer
extra geoefend met de hulp van de
politie. “Ik denk dat ze daardoor een

goede verkeerskennis hebben kunnen
ontwikkelen. Natuurlijk is het verkeer
in de Kronenberg niet zoals in een stad,
maar we weten met onze kennis wel
hoe we ons moeten gedragen in het
verkeer”, vertelt meester Paul. Groep
8 won 500 euro met de quiz en gaat
daar, net voordat ze naar een andere
school gaan, nog leuke dingen van
doen. Wat dat precies is, dat moeten ze
nog even overleggen.
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Elfde editie

Melderslose Examenfuif
De elfde editie van de Melderse Examenfuif wordt gehouden op vrijdag 11 juli. De organisatie, KPJ Melderslo,
bestaat dit jaar 90 jaar en dat viert zij onder andere met deze editie van het examenfeest.

cultuur 19

Wandeldriedaagse
in Horst
De wandeldriedaagse in Horst vindt dit jaar plaats op 13, 14 en
15 juni. Tijdens deze dagen kunnen routes worden gelopen van 5, 10 en
15 kilometer. Op zondag kan ook 20 kilometer worden gelopen.
Traditioneel doen veel basisscholen mee aan de wandeldriedaagse.
De driedaagse is echter niet alleen
voor kinderen, zegt de organisatie.
Iedereen kan drie dagen wandelen,
zowel met een groep als individueel.

Het is wel zo dat alleen de basisschoolgroepen meedingen voor
een prijs. De start op vrijdag is in
Melderslo. Kijk voor meer informatie
over de wandeldriedaagse op
www.wandeldriedaagse.nl

Zonnebloem Horst
50 jaar
De Zonnebloem, afdeling Horst, waaronder Horst, Melderslo, Meterik,
Hegelsom, America en Griendtsveen vallen, viert haar 50-jarig jubileum.
De afdeling werd in 1964 opgericht en bestaat momenteel uit 245 gasten
en 75 vrijwilligers.

De examenfuif in 2013
De jaarlijks terugkerende examenfuif wordt georganiseerd voor alle
geslaagden en met hulp van geslaagden uit Melderslo. Dj Styn en de band
We sell Batteries treden op.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom,
ondanks de gewijzigde alcoholleeftijd.

Door aanpassingen in de Drankenwet
moest de organisatie van de fuif het
drankbeleid wel aanpassen. Iedereen
vanaf 16 jaar is welkom, maar alleen
mensen van 18 jaar en ouder mogen
alcohol kopen. Aan de ingang wordt de
leeftijd streng gecontroleerd. Een legi-

timatiebewijs is dan ook voor iedereen
verplicht.
Vanaf 20.00 uur zullen de eerste
beats klinken in de feesttent aan de
Sint Odastraat in Melderslo.
Kijk voor meer informatie op
www.examenfuif.nl

Elke maand organiseert de
Horster Zonnebloem-afdeling een activiteit voor mensen, meestal ouderen,
met een lichamelijke beperking die
dreigen te vereenzamen. Voorbeelden
hiervan zijn een theatertournee, een
picknick, de bootdagtocht of kienen.
De belangrijkste doelstelling, zegt het

bestuur, is echter het bezoeken van
hun gasten, een praatje maken en
aandacht hebben voor de dagelijkse
dingen van het leven.
Op dinsdag 17 juni vieren zij hun
jubileum, met gasten en vrijwilligers,
tijdens een feestelijke bijeenkomst
met muziek bij PTC+ in Hegelsom.

A-capella-festival

Tweede plaats Quintella
op NFVE
De a-capella-groep Quintella uit Horst werd zaterdag 7 juni tweede op het Nederlands Festival voor Vocal
Ensembles (NFVE) in Hengelo. In haar rapport omschreef de jury de groep als “vijf goede solisten die ook als groep
harmonieus klinken.” Complimenten van de jury waren er ook voor het afwisselend repertoire.

KERMISZONDAG

Het NFVE vindt ieder jaar plaats tijdens het korenfestival Amusing. Op die
dag komen zo’n honderd koren uit alle
delen van Nederland naar het centrum
van Hengelo om verspreid over achttien
podia op te treden. Mede dankzij het
warme weer trok het evenement dit
jaar veel bezoekers.

Bij het NFVE strijden a-capellagroepen in een eigen competitie.
Dit jaar deden twaalf groepen
mee. Elke groep werd tijdens een
half uur durend optreden in een
zaaltje van het plaatselijk Historisch
Museum door een jury beoordeeld
op muzikaliteit, artisticiteit en

zangtechnische vaardigheden.
Het genre stond de deelnemers
vrij. Aan het einde van de middag
mocht de groep uit handen van de
voorzitter van stichting BALK (Bond
voor A capella en Lichte muziek
zingende Koren en zanggroepen) de
tweede prijs in ontvangst nemen.

ALL YOU CAN EAT
bij eetcafe Everts
E 15.50 pp (4-12 jaar E 7.75)
van 16.00 tot 20.00 uur
Reserveren gewenst: 06 25 35 19 88 of eetcafe-everts@gmail.com
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Gewoon relaxen met mooi weer en muziek
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

veel v eranderen, maar de aankleding
wordt ieder jaar professioneler. Dit jaar
hebben we een groot tapeiland in
plaats van twee bars aan de zijkant

“Kleinschalig, gezellig en
vol bekenden”, zo omschrijven
Natasja Cox (13), Imke van Vulpen (13),
Carmen Coumans (13), Quinty
Reijnders (12) en Gijs Coumans (10)
uit Tienray Gaellus Open Air. Het is de
tweede keer dat ze hier zijn en ook dit
jaar blijven ze weer tot ’s avonds laat.
Met de muziek hebben ze niet zoveel,
maar: “Het is gewoon altijd gezellig.
Je kunt overal gaan zitten en staan
en je raakt elkaar nooit kwijt, omdat
het lekker klein is”, leggen ze uit. Het
openluchtfestival wordt geopend door
de band No Man’s Valley. Hilde Tacken
(31) uit Meterik staat samen met haar
zus en een groepje vrienden vooraan.
Hilde waardeert het festival om de
gemoedelijke sfeer. “Het is chill, dat
lokale gebeuren. Er zijn bekenden en
het festival heeft volgens mij altijd

goed weer.” Fieke Beurskens (20) uit
Broekhuizenvorst staat achter de bar
om fris te schenken en bier te tappen.
Ze is voor het derde jaar op rij vrijwilliger. “Alles maakt dit festival gezellig. Iedereen kent elkaar. De muziek
is lekker op de achtergrond en het is
gewoon gezellig.” Ze is ooit begonnen
als vrijwilliger door haar vriend die in
de organisatie zit. Met haar werken
tientallen vrijwilligers aan het openluchtfestival van de soos.
Een stukje verder op het grasveld
staan Theo (52) en Marian (53) Knoops
uit Meerlo aan een hangtafel. Theo
is dertig jaar geleden vertrokken uit
Tienray, maar komt jaarlijks voor twee
activiteiten terug naar zijn geboortedorp. “Voor de kermis en Gaellus Open
Air kom ik altijd terug. Puur voor de
gezelligheid. M’n vrienden komen zo

Promotie dinerbuffet

18
P.P.

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur
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.

Dansvereniging All for You uit Melderslo voert zondag 29 juni haar
jaarlijkse dansshow op. Het thema dit jaar is Candy World, waarmee de
bezoekers getrakteerd worden op een zoete show.
In de show wordt dit jaar dans
gecombineerd met stukjes toneel.
Het verhaal gaat over de candyman,
die ontdekt dat er iets niet klopt in
zijn snoepjeswereld. Wat er aan de
hand is, is hem echter niet duidelijk.
Dansvereniging All for You doet

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor

RESERVEREN GEWENST

PERKPlaNTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

OPRUIMING vElE SOORTEN
PERKPlaNTEN 12 vOOR E 1,75
ma t/m vrij van 9.00-18.00 uur • za 9.00-17.00 uur • dinsdag hele dag gesloten

Molengatweg 4, Horst

Dansshow
Candy World

Kinderen t/m 11 jaar gratis

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

Plantenkwekerij /
Hoveniersbedrijf

ook. Van de bandjes ken ik niks, maar
dat maakt niet uit hier.”
Terwijl de zon hoog aan de hemel
staat, zoeken bezoekers van het
festival aan de randen de schaduw
op. Met het mooie weer moet er
uitgekeken worden voor de zon. Het
Rode Kruis-personeel dat aanwezig
is, ondervindt dat iedereen zich goed
heeft ingesmeerd. Hier en daar komt
nog een flesje zonnebrand tevoorschijn.
“Mensen zijn goed voorbereid op het
weer. Ze hebben zich ingesmeerd”,
zegt een van de broeders.
Gaellus Open Air kent ieder
jaar een vaste groep bezoekers.
De verwachtingen voor dit jaar zijn
tussen de 1.300 tot 1.500 bezoekers.
Tim Dings van de organisatie: “De sfeer
is ieder jaar heel relaxed. Aan de
plaats van het podium kunnen we niet

Hay Cox

Tel. 077 398 29 22 / 06 54 30 69 64

en we hebben parasols en de entree
is vernieuwd.” De organisatie wist
hiermee ook van deze editie weer een
succes te maken.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Even tot
rust komen
op ons terras!
Pret
ng
voor jod
en ou

de opvoering met leden uit de hele
gemeente, zowel jongens als meiden.
Ouders van de dansers hebben onder
andere vrijwillig het decor en de
kleding verzorgd. De zaal gaat zondag
29 juni open om 13.30 uur.
(Foto: Kim Keijsers Fotografie)
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Echte verzamelaars op Moto Nostalgia

‘Ik zoek nog een oude
Honda-bel’

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Uitlaatpijpen, merkplaatjes en motorblokken. Stichting Griendtsveen Promotie organiseerde in gemeenschapshuis De Zaal op zondag 8 en maandag 9 juni Moto Nostalgia. Het evenement, waarbij alles draait om nostalgische
motor- en bromfietsen, werd voor de vierde keer gehouden, met dit jaar als thema Zundapp.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

te kijken. Hij heeft een voorliefde
voor brommers en motors uit de
jaren 60 en 70. “Dat zijn de mooiste.
Uit het tijdperk dat Nederland
mobiliseerde”, vertelt hij enthousiast.
Hij begon ongeveer 15 jaar geleden
met verzamelen en heeft nu maar
één hoofddoel: zoveel mogelijk
Nederlandse motors bij elkaar krijgen.
“Nederland is motor technisch gezien
altijd heel arm geweest. Nu ga ik
overal heen om specifieke onderdelen
te krijgen.”

Verzamelaars uit de
wijde omgeving
“En loopt de motor weer?”, vraagt
Beckers aan een ander. “Ja, en de
jouwe?” zegt zijn bekende. “Ja, de
mijne heb ik helemaal omgebouwd.”
Voor wie niet veel weet van motors,
was het dit weekend onbegrijpelijk.
Niet alleen Griendtsveense mensen
kwamen op de beurs af, maar echte
verzamelaars uit de wijde omgeving.

Specifieke
doelgroep
De organisatie van het motor- en
bromfietsenevenement heeft het
er maar druk mee. John Schmink,
Jan Janssen, Wien Mullekom,
Rian van de Akker en Cor Janssen
hebben met vijf man sterk een heel
programma neergezet. Waar er
zondag 130 deelnemers waren voor
de toertochten, was het maandag al

FF

net zo druk bij de verzamelaarsbeurs
en de uitgebreide motor- en
bromfietsententoonstelling.
Buiten staan de echte verzamelaars
met stands. Allerlei losse onderdelen
liggen uitgestald. Hier en daar wordt
een collectorsitem gekocht, maar ook
de losse onderdelen doen het goed.
Bram Bax uit Overloon is op zoek naar

AL 1

EESTEN BIJ FROXX

een Honda-bel. Hij heeft thuis acht
bromfietsen staan en gaat regelmatig
naar verzamelaarsbeurzen. “Ik ben
ongeveer 10 jaar geleden begonnen en
spaar van alles wat”, lacht hij.

Jaren 60 en 70
Een eindje verderop staat Ben
Beckers uit De Rips bij een stand

DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

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

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

0 JA
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AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met eenzijn
grandioos
in Froxx.
Al
onbegrensd
en hetfeest
eten
fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

HORECA

“Waar een klein dorp groot in
kan zijn”, lacht Schmink van de
organisatie. Het liefst breiden ze het
evenement volgend jaar uit, maar dan
moeten ze wel meer personen in de
organisatie zien te krijgen. “Nu helpt de
ouderenbond en hebben we nog best
een mooi programma kunnen opzetten.
Het is toch een hele specifieke groep
mensen die op zo’n beurs afkomt. Dat
zijn echte verzamelaars”, besluit hij.

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

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op de website www.froxx.nl
Venrayseweg
116
Horst.
A73 afrit 10. Tel. 077 - 477 01 11
Culinair genieten
€ 33,-

Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
50 personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

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

STERK
(077) 398 42 20
vanwellschilder@live.nl

De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
SPORTLES
BOUWKAVELS VANAF € Venrayseweg
146.000,-116V.O.N.
Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

S
LEC HT
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NU KOPEN = EIND 2014 WONEN!*

KOM NAAR DE
INFOMORGEN

op de bouwplaats

OP ZATERDAG
14 JUNI A.S. van
11.00 u tot 12.00 u
6 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN

4 ROYALE PATIOBUNGALOWS
•
•
•
•
•
•

SCHIT TEREND WONEN VLAKBIJ
H E T CENTR U M VAN S E VEN U M

Royale kavels variërend van ca. 261 m² tot 288 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk,
o.a. garage en 3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

BOUW EERSTE WONINGEN GESTART

WWW.CREEMERHOF.NL

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

• Royale kavels variërend van ca. 129 m² tot 227 m²
met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime zolder
• Vrije achterom middels (mandelig) achterpad
• Standaard uitbouw
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf € 179.000,- v.o.n.
*informeer voor welke woningen dit geldt

en laat u informeren
over de nog in verkoop
zijnde woningen.
De inrit van de
bouwplaats is gelegen
tussen Maasbreeseweg
47 en 49.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Optreden Topsy Turvy
za 14 juni 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Dorpsraadvergadering
wo 18 juni 19.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids
wo 18 juni 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen

Broekhuizenvorst
Expositie cursisten textiel
en glas-in-lood
za 14 en zo 15 juni
11.00-17.00 uur
Locatie: Krienestraat 2

Copa Cup SVEB
vr 13 juni 19.00 uur en
za 14 juni 15.00 uur
Org: voetbalvereniging SVEB
Locatie: sportpark het Venneke

Cateringservice
Jolanda Pouwels

12
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Grubbenvorst
Dorpsraadvergadering
met College van B&W
wo 18 juni 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Horst
Breicafé

vr 13 juni 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Wandeldriedaagse
vr 13 t/m zo 15 juni

WK Hôrster arena
Nederland-Spanje
vr 13 juni 21.00 uur
Organisatie: Blok10 en
café De Lange
Locatie: Wilhelminaplein

Dorpsraadvergadering
do 19 juni 20.00 uur
Locatie: De Riet

Kronenberg
Rommelmarkt

zo 15 juni 09.00-16.00 uur
Organisatie: Lirom
Locatie: manege D’n Umswing

Lottum

15-jarig jubileum met
dj Sjakie
za 14 juni
Locatie: café D’n Hook

Niks With Attitude
met Boembelambop en
Kunststof Crew
za 14 juni 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

WK-wedstrijd
Spanje-Nederland
vr 13 juni 21.00 uur
Locatie: Gaperplein

Kermis
za 14 t/m di 17 juni

Pleinfeest
met dj Rob Zelen
za 14 juni 20.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Gaperplein

za 14 juni 21.30 uur
Locatie: De Wingerd Horeca

zo 15 juni 09.00-17.00 uur
Organisatie: VC Set Up
Locatie: camping ‘t Karrewiel

Optreden Mothmen,
Fragment! en dj Paul

Beachvolleybaltoernooi

Meterik
Concert

za 14 juni 20.15 uur
Organisatie: fanfare Concordia en
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: MFC De Meulewiek

Matinee met Anderkovver
ma 16 juni 15.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Gaperplein

Matinee met Wooden Chain,
Wahnsinn! en dj Paul
ma 16 juni 11.00 uur
Locatie: café Metieske

Optreden Flash!
di 17 juni 14.00 uur
Locatie: café Metieske

Optreden Driven
Optreden
Gerard Ekdom

Meerlo

Regionale Bixiedag
za 14 en zo 15 juni
Organisatie:
ponyclub Wittenhorst
Locatie: evenemententerrein
de Kasteelse Bossen

Sevenum

di 17 juni 19.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Gaperplein

Optreden Stunning Suzy
wo 18 juni 19.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

zo 15 juni 11.00 uur
Locatie: café Metieske

Optreden Khick
zo 15 juni 19.00 uur
Organisatie: De Sevewaeg
Locatie: Gaperplein

Dorpsraadvergadering

Optreden
Michiel Malschaert en
RockGirlRemix!

do 19 juni 20.30uur
Locatie: café ‘t Hukske

ma 16 juni
Locatie: café Croes Moeke

Picknick op ’t Plein
in Grubbenvorst
Smartlappenkoor Huûr ôs uit Grubbenvorst organiseert op zondagmiddag
22 juni van 12.00 tot 15.30 uur een picknick op het Pastoor Vullinghsplein in
Grubbenvorst.
Het Pastoor Vullinghsplein wordt
als picknickplaats ingericht en er is
muzikaal entertainment. Huûr ôs, shantygroep Maashave en Vocal Connexion

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

uit Sevenum zorgen tijdens de picknick
voor muziek. Ook zijn er activiteiten
voor kinderen. Kijk voor meer
informatieop www.huuros.jimdo.com

Optreden Topsy Turvy
In café Boëms Jeu in America speelt zaterdag 14 juni de band Topsy
Turvy. Dit optreden begint om 22.00 uur.
Topsy Turvy bestaat al vanaf 1994
en laat het publiek swingen van de
eerste tot de laatste minuut. Drum, bas,
gitaar, toetsen en klanken van de twee
zangeressen maken de sound com-

pleet. Op het repertoire staat een mix
van muziek uit de jaren 60 tot hedendaagse muziek. Stevie Wonder, Anouk,
Bløf , Bruno Mars, Adèle of Abba, er is
volgens de band voor ieder wat wils.

Museum De Locht

Champignonpaviljoen
geopend voor publiek
Het nieuwe champignonpaviljoen van museum De Locht in Melderslo is
in het weekend van 14 en 15 juni voor het eerst geopend voor het publiek.
Het museum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, de bijzondere activiteiten
beginnen om 13.00 uur.
In dit nieuwe paviljoen kan de
ontwikkeling van de champignonteelt
door de jaren heen beleefd worden.
Naast champignons komen ook andere
(geteelde) eetbare paddenstoelen in
beeld. Er kunnen ook champignonhapjes
geproefd worden. Daarnaast worden
dit weekend diverse oude ambachten
gedemonstreerd zoals houtsnijden,

klompen maken en smeden. Extra
aandacht is er voor de kinderen.
Zij kunnen een stokbroodje bakken
boven open vuur, deelnemen aan een
veiling met traditionele veilingklok of
een champignondoekje weven. In het
kader van Vaderdag mogen kinderen op
zondag 15 juni onder begeleiding van
Kokkerelli gerechtjes maken.
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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

Sevenum
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
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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
13 t/m 19 juni 2014
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97
info@tandunique.nl

Verloskundige zorg
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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum

Groene wereld ontdekken
Groep 1 van basisschool De Krullevaar in Sevenum trok vrijdag 6 juni de natuur in. In het kader van het
thema Ontdek de wereld, gingen zij de groene wereld ontdekken. Lopend door het Blakterbeekgebied en
De Haagen kregen de kinderen in groepjes de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal groeit en
bloeit. Duidelijk was dat jeugd flora en fauna erg interessant vindt en er ook alles over wil weten: ze vingen
kikkervisjes, plukten bloemetjes en stelden vragen.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen
09.00
19.00

Voor ons salesteam zijn we op zoek naar talent voor de volgende functie:

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in
meer dan 160 landen zaken doet en meer dan 66.000 mensen in dienst heeft wereldwijd.
John Deere Nederland BV is de Sales en Marketing Office voor Nederland, gevestigd te Horst
(NL). Het team is verantwoordelijk voor alle AG & Turf machineverkoop en marketingactiviteiten.

077 354 88 88 (Sensoor)

Administratief Medewerker Sales
voor AG & Turf (m/v)

Werkzaamheden:
• je dient als primaire aanspreekpunt voor de dealers in het orderproces;
• je ondersteunt de dealers en vertegenwoordigers met vragen over specificaties en beschikbaarheid
van machines;
• je fungeert als schakel tussen de toeleverende fabrieken en de channelpartners in alle orderproces
gerelateerde vragen;
• je informeert dealers over nieuwe systemen;
• je analyseert verkoopstatistieken;
• je geeft ondersteuning aan het salesteam in alle sales relevante taken.
Profiel:
• je hebt een afgeronde MBO opleiding (Administratief/Commercieel) met enkele jaren werkervaring;
of bent onlangs afgestudeerd aan het HBO;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• je hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
• uitstekende beheersing van het Microsoft office pakket is een must;
• je wilt doorgroeien in de organisatie en functies uitoefenen met toenemende verantwoordelijkheid;
• een sterke kandidaat heeft ook een agrarische achtergrond (door opleiding of persoonlijke sfeer).
Wij bieden:
• de mogelijkheid om te werken in een dynamische en internationale werkomgeving;
• uitzonderlijke scholingsmogelijkheden en groeikansen, zowel voor jezelf als voor je carrière;
• een werkomgeving waarbij jouw ideeën en creativiteit van belang zijn;
• een aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket;
• een dienstverband met toekomstperspectief bij één van ‘s werelds meest vooraanstaande bedrijven.
Solliciteren:
Je schriftelijke sollicitatie in het Engels kun je, voorzien van een curriculum vitae, richten aan:
John Deere Fabriek Horst B.V., t.a.v. Afdeling P&O Postbus 6006, 5960 AA Horst
Of email naar HRWZ@Johndeere.com
Bezoek onze website: www.Deere.nl
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Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!

Maasboulevard
Maasboulevard
Maasboulevard
Shoppingzone
Venlo
Shoppingzone
ShoppingzoneVenlo
Venlo
Maasboulevard
parkeren
dichtbij
bereikbaar
* *Overdekt
* Lekker
* Goed
Maasboulevard
Maasboulevard
Overdekt
parkeren
parkeren
dichtbij
dichtbij
bereikbaar
bereikbaar
* Overdekt
* Lekker
* Lekker
* Goed
* Goed

maasblvd.nl
maasblvd.nl
maasblvd.nl

Vaderdagweekend
Zaterdag 14 en zondag 15 juni
20% korting op alle
Weber houtskool barbecues
Gardena auto roll up
van 129,99 voor 99,99
Vuurschaal
van 49,95 voor 29,99

Va derd a g
ca deautips

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

‘
‘ lieve papa

JE VINDT OOK WERKELIJK ALLES BIJ TREFCENTER,
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND

BIJ TREFCENTER
SCOOR
JE ALTIJD!
Extra couponvoordeel op www.trefcenter.nl
met wekelijks nieuwe aanbiedingen!
(Let op, afgebeeld zijn voorbeeldcoupons)
TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

Driade Toy stoel
Philippe Starck
alle kleuren
van € 159 voor € 99

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

AH Grill&Steak
Ossenhaas
naturel of gemarineerd
van 4,99 voor 3,74

Zolang de voorraad strekt.

PRINT COUPON

PRINT COUPON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

Alle Chileense wijnen
2e fles halve prijs
Alle combinaties
mogelijk

Kom snel kijken, op = op.

PRINT COUPON

TM

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

5% extra korting op
reeds afgeprijsde
accessoires

LIKE ons op
Facebook en doe
regelmatig mee
met nieuwe acties

PRINT COUPON

Dit is slechts een greep uit de aanbiedingen. Actuele en geldige voordeelcoupons vindt u op www.trefcenter.nl

www.venloverwelkomt.nl

sogood

GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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