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Alles geprobeerd en nog steeds last?

Voet-, knie-, rug- of heupklachten?

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op

www.podotherapiehermanns.nl
In de meeste gevallen biedt podotherapie de
uitkomst door therapie op maat te maken in de

Tel. 077 397 13 18vorm van steunzolen, ortheses en oefeningen.
Loop er dus niet langer mee en bel
voor een afspraak! 077 - 397 13 18

6

Horst aan de Maas:
Grubbenvorst, Horst, Meerlo, Sevenum
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Kinderen worden
professor bij Breinstein
Een verstrooide professor loopt over het terrein van Jong Nederland Meterik. Wat doet hij daar? Het juniorentoernooi Breinstein voor kinderen tussen 9 en 13 jaar, georganiseerd door Jong Nederland Meterik en Horst op zaterdag 23 en zondag 24 april, staat helemaal in het teken van proefjes, professoren en interessante weetjes.

All you can eat

tegen inlevering van deze advertentie

per volwassene*

✁

€ 5,- korting
* M.u.v. feestdagen en andere acties, actie geldig van 25 april t/m 22 mei 2016
Venrayseweg 93 • 5961AE Horst • T 077 390 3155 • www.horstworldkitchen.nl

Meer dan tweehonderd kinderen
rennen tussen allerlei slaaptenten door.
In het midden van het veld staat een
grote ton waar rook uit komt. De verstrooide professor staat voor de ton en
roept alle kinderen bij elkaar. Hij gaat
een proefje doen. De kinderen gaan
allemaal in een nette kring zitten en
luisteren aandachtig naar de hoogleraar. De professor neemt het woord.
“Welkom bij Breinstein. Dit toernooi
staat in het thema van mijn over-overovergrootvader: Einstein. We gaan
allemaal proefjes doen.”
De kinderen vinden het spannend. “De professor is echt heel
grappig”, zegt Mathias van de Ven
(12) uit Siebengewald. “Ik heb al wat
video’s gezien van hem. Hij is echt
niet slim. Straks gaat hij een trucje
doen, leuk. Ik hoop dat het nu allemaal
goed gaat.” Op de ton staat een bak.
Wanneer de professor daar een ijzeren
stang instopt, loopt de pot over met
schuim. Het is geen normaal schuim,

maar het is ontvlambaar. Hij steekt het
schuim aan en er verschijnt een grote
steekvlam. Daarna spuit de professor
de ton schoon met water. De ton geeft
een enorme klap en zakt in. “Dat was
precies mijn bedoeling”, zegt de
professor slim. Eric Provaas, een van de
organisatoren van het toernooi en vrijwilliger van Jong Nederland Horst, legt
het programma uit. “Allereerst gaan de
kinderen een speurtocht lopen. Na deze

flinke tocht krijgen de junioren een
pakketje met eten waarmee ze hun
eigen maaltijd kunnen koken. ’s Avonds
presenteren de kinderen hun eigen
proefje die ze hebben voor moeten
bereiden. Daarna hebben we nog een
disco. Morgenvroeg gaan de deelnemers nog even bewegen. Drie uur aan
sport en spel en dan is het toernooi
alweer voorbij.”
Lees verder op pagina 02
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Lintjesregen

Acht personen Koninklijk onderscheiden
Tijdens de traditionele lintjesregen werden in Horst aan de Maas acht
inwoners onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
door burgemeester Kees van Rooij.
Piet Kuenen (67) uit Meterik was
op zaterdag 23 april de eerste die
zijn lintje mocht ontvangen. Hij werd
onderscheiden vanwege zijn activitei-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
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ten als onderwijzer en, na zijn pensioen
in 2012, de vele functies die hij als
vrijwilliger vervulde. Piet Kuenen was
in 1969 betrokken bij de oprichting van
Volleybal Club Meterik en is sindsdien
actief voor deze vereniging. Daarnaast
was Piet Kuenen van 1987 tot 1999
vicevoorzitter van het kerkbestuur van
Parochie St. Jan Evangelist Meterik en
vanaf 1999 verbonden aan de parochie
als lector en lid van de avondwakegroep. Bovendien is hij sinds 2014
secretaris van Stichting Leergeld Horst
aan de Maas.

Mart Aarts
Op dinsdag 26 april werden zeven
andere inwoners van Horst aan de
Maas onderscheiden. Onder hen
bevond zich Mart Aarts (69) uit Lottum.
Hij was, totdat hij in 2007 gebruik
maakte van de VUT-regeling, werkzaam
bij Aarts Conserven, aanvankelijk als
chauffeur en laatstelijk als hoofd technische dienst. Hoewel hij geen instrument bespeelt is de heer Aarts vanaf
1984 bestuurslid van de Koninklijke
Harmonie Lottum. Daarnaast vervult
hij sinds 1995 een sleutelrol in het
technische team van de organisatie van
het Rozenfestival Lottum. Daarnaast
heeft Mart Aarts zich ingezet voor de
herbouw van De Houthuizer Molen.
Ook Basisschool de Bottel en Parochie
St. Gertrudis Lottum kunnen altijd een
beroep op hem doen voor het opknappen van klussen, mankementen en
zaken die kapot zijn gegaan.

Bert Billekens
Ook Bert Billekens (80) uit
Sevenum kreeg een lintje. Hij was ruim
20 jaar penningmeester en secretaris van het Oranje Comité Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord. Van 1984
tot 2015 was hij consul voor de
Oorlogsgravenstichting in Sevenum en
Kronenberg. De graven werden door
hem niet alleen gecontroleerd, maar
ook verzorgd. Daarnaast is de hij vanaf
1995 vrijwilliger voor de Zonnebloem
afdeling Sevenum en was hij 12 jaar
bestuurslid van Heemkundevereniging
Sevenum. Bovendien was hij verschillende jaren bestuurslid van
Kindervakantiewerk Sevenum,
Bejaardenhuis Sevenheym Sevenum en
de Mater Amabilisschool.

Ine Hanssen-Janssen
Ine Hanssen-Janssen (69) uit Horst
werd ook op dinsdag 26 april onderscheiden. Zij was tot 2011 werkzaam
als onderwijzeres en adjunct-directeur
bij basisschool De Dobbelsteen in
Sevenum. Ook was zij bestuurslid
en voorzitter van Stichting Kinder
vakantiewerk Sevenum. Gedurende
vijf jaar was zij programmamaakster
van een kinderprogramma bij Lokale
Omroep Sevenum en vanaf 1999 is zij
vrijwilliger bij Verpleeghuis Beukenrode
op een gesloten afdeling voor mensen
met ernstige dementie. Als voormalig
onderwijzeres is mevrouw Hanssen
sinds 2002 bestuurslid van Sociaal
Fonds CNV Onderwijs, was ze aantal
jaren vrijwilliger voor Vakbond CNV
Onderwijs en is ze sinds haar pensione-

Piet Kuenen uit Meterik werd zaterdag 23 april al onderscheiden
ring in 2011 vrijwilliger bij Basisschool
De Dobbelsteen in Sevenum.

Will van HegelsomVerhaagh
Dezelfde dag ontving Will
van Hegelsom-Verhaagh (65) uit
Grubbenvorst haar lintje. Zij is werkzaam bij Amoca en was lange tijd
actief voor Stichting Jeugdvereniging
Grubbenvorst. Bijna 20 jaar was zij
als leidster en aansluitend werd ze
secretaris van het bestuur van de
vereniging, met daarnaast de verantwoordelijk voor de verhuur van
het clubgebouw. Sinds 1991 zet zij
zich in voor Voetbalvereniging GFC’33
Grubbenvorst in verschillende functies.
Daarnaast was Will Van Hegelsom in
2011 mede-initiator en sindsdien secretaris van Avondwandelvierdaagse De-4
Grubbenvorst.

Riny Hendriks-Cox
Riny Hendriks-Cox (65) uit Tienray
ontving een lintje voor haar werkzaamheden als verpleegkundige dagbehandeling bij Viecuri in Venlo en daarnaast
voor de vele vrijwillige activiteiten
die zij doet. Zo is ze sinds 1990 het
aanspreekpunt voor de redactie van
het Tienrays Krantje. Daarnaast was
ze medebeheerder van de gymzaal in
Tienray, bestuurslid bij het Groene Kruis
en bestuurslid van Tienray’s Fanfare.
Bovendien organiseerde ze jaarlijks de
collecte voor het Prinses Beatrix Fonds
in Tienray en collecteerde zelf ook mee.
Sinds enkele jaren heeft zij een deel
van de organisatie van de gezamenlijke
collecte in handen.

contactpersoon en verantwoordelijk
voor beheer en administratie van de
kerkradio voor zieken en gehandicapten
en was ze gedurende 41 jaar collectant
voor KWF Kankerbestrijding afdeling
Sevenum.

Hetty Klok-Brouwers
Hetty Klok-Brouwers (71) uit Horst
werd telefonisch door burgemeester
Kees van Rooij op de hoogte gesteld
van haar koninklijke onderscheiding,

omdat zij op vakantie was. Zij zet
zich in voor de volkshuisvesting en
meer specifiek voor de huurders in
de gemeente Horst aan de Maas.
Zij doet dit onder meer als lid van de
Huurdersraad Woningcorporatie NoordLimburg, als lid en aansluitend voorzitter van de Bewonerscommissie Horst
en Horst aan de Maas, als bestuurslid
van de Huurdersvereniging NoordLimburg en als bestuurslid van de
Huurdersraad van Wonen Limburg.

Vervolg voorpagina

Kinderen worden
professor bij Breinstein
Het thema werd na een aantal
vergaderingen vastgesteld. Provaas:
“Iedereen in de organisatie heeft wel
ideeën. Die werden gebundeld en toen
kwam er dit thema uit. De ingrediënten
van een succesvol toernooi zijn dat
de hele setting een beetje grappig is,
spannend maar ook zeker leerzaam.
Dit is denk ik wel gelukt in een
thema met proefjes. De kinderen
leren samenwerken en steken er ook
nog eens wat van op.” Het toernooi
is opgezet vanuit Jong Nederland

Meterik en Horst. Jong Nederland
Utopia, district Noord-Limburg, is ook
verantwoordelijk voor de organisatie.
“Het hele toernooi worden de kinderen
in de gaten gehouden door een jury”,
vertelt Provaas. “Zetten ze de tent
goed op? Doen ze goed mee met de
spellen? Verzamelen ze veel punten
tijdens de activiteiten? De beste teams
mogen dan naar een provinciaal
juniorentoernooi waar uitgevochten
wordt welk team het beste van
Limburg is.”

Aanbieding

Toos SchreursRooyakkers
Ten slotte werd ook Toos SchreursRooyakkers (82) uit Sevenum onderscheiden. Zij is bijna 35 jaar actief voor
De Zonnebloem afdeling Sevenum als
bestuurslid en vrijwilliger. Haar hele
leven staat in het teken van de medemens die eenzaam, ziek of hulpbehoevend is. Daarnaast is mevrouw
Schreurs al vele jaren vrijwilliger voor
De Zorggroep locatie Sevenheym, waar
zij helpt in het verzorgingshuis en vanaf
2010 ook in groepswoningen voor
mensen met dementie. Bovendien was
mevrouw Schreurs meer dan 20 jaar

3-gangen Lente menu

2-gangen keuzemenu

€ 32,00

€16,00
€ 24,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Tweede editie
Rundje um ut Hundje

Overheerlijke cake!

Zo’n duizend deelnemers telde de tweede editie van de avondloop Rundje um ut hundje in Horst. Ondanks de
sombere weersvoorspellingen konden de meeste lopers het droog houden zaterdag 23 april.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

PERKGOED IN
WANDHANGER

Diverse soorten.
Per stuk

VAN 14,99CVOOR

De wedstrijd werd in samenwerking met hardloopvereniging
De Peelrunners uit Horst georganiseerd en maakte deel uit van het
Middenlimburgs Avondloopcriterium.
Voor de jeugd waren er afstanden
van 500 meter, 1 en 2,5 kilometer.
Hardlopers vanaf 17 jaar konden kiezen
uit 5 of 10 kilometer.
De bambinoloop (500 meter) voor
kinderen tot en met acht jaar werd
gewonnen door Jasper Scheres uit

Horst. Roos Verreck uit Sevenum was
het snelste meisje op deze afstand.
Falco Aarts uit Bunde liep het snelst op
de 1 kilometerafstand en Suze Gipmans
uit Venlo was hier het snelste meisje.
Bij de loop van 2,5 kilometer was
Rik Hanssen uit Stramproy de snelste
jongen. Van de meisjes rende Fenne
Janssen uit Venray hierbij het hardst.
Bij de afstand van 5 kilometer
werd An Lenders uit Sevenum met een
tijd van 18 minuten en 19 seconden

de snelste dame. Met 15 minuten
en 54 seconden was Mark van
Kessel uit Deurne de snelste man
op deze afstand. De laatste afstand,
de loop van 10 kilometer, werd
gewonnen door Joan School, van
atletiekvereniging GVAC uit Veldhoven,
die een tijd van 34 minuten en
3 seconden neerzetten. De snelste
vrouw op deze afstand was Mirte
Schmeetz met een tijd van 39 minuten
en 9 seconden.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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De leukste overdekte
gezinsbeurs van
het Zuiden!
7-8 mei en 14-15-16 mei
Entree € 2,50
Kampsteeg 11A, Meijel
www.meijelsmooiste.nl

meijels mooiste voorjaars beurs

Museum De Locht in Melderslo heeft een ooievaarsnest gemaakt dat op woensdag 20 april geplaatst
werd bij het streekmuseum. De Locht maakte het ooievaarsnest, omdat dit past bij de historische boerderij
bij het museum. De lange boom van 9 meter is gesponsord door Staatsbosbeheer. Het stalen frame voor het
nest is gemaakt door vrijwilliger Rene Kleuskens en het nest is gevlochten door vrijwilliger
Ben Spreeuwenberg. Het nest moest door middel van een hoogwerker geplaatst worden.
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De Locht plaatst ooievaarsnest

• 7 jaar garantie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
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Sphagnumweg Griendtsveen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Sphagnumweg in Griendtsveen.

de ontginning van het veengebied.
De aannemer van deze lijn was Jan
van de Griendt, één van de oprichters
van het dorp Helenaveen, dat hij
vernoemde naar zijn vrouw. Zijn zoons
Jozef en Eduard zetten zijn werk voort
en stichtten het dorp Griendtsveen.
Als eigenaar van de turffabrieken
boden zij de turfstekers onderdak in het
dorp. Tussen 1897 en 1905 ontwikkelde
zij hier een veenkolonie. De bebouwing
die grotendeels bewaard is gebleven,
laat de toenmalige sociale structuur,
de turfwinning, nog altijd goed zien.

Woningen voor de
arbeiders

De Sphagnumweg in
Griendtsveen, middenin het dorp
gelegen, is vernoemd naar de
aan diezelfde weg gelegen Villa
Sphagnum. Deze villa is één van de
voor Griendtsveen kenmerkende
gebouwen, naast onder andere
villa Erica en de resterende tien
van de oorspronkelijke twaalf

apostelwoningen in het dorp. De villa
is in 1897 gebouwd door architect
Van Groenendael in opdracht van
de stichters van het dorp, de familie
Van der Griendt. Van Groenendael
ontwierp onder andere ook de kerk in
het dorp. Villa Sphagnum is gebouwd
in traditionalistische of neorenaissance
stijl met invloeden uit de chaletstijl, die

Crist Coppens

te zien zijn in de bovenste gevels.
Griendtsveen werd gesticht rond
1885. De gebroeders Jan en Nicolaas
van der Griendt begonnen toen met
het op industriële schaal afgraven van
veen in het gebied dat nu gemeente
Horst aan de Maas is. De spoorlijn van
Eindhoven naar Venlo, die aangelegd
was in 1866, was van groot belang bij

Snel na de stichting van de peeldorpen kwamen er in het gebied rondom
Griendtsveen steeds meer simpele
keten voor de veenarbeiders en werden afdakswoningen voor de fabrieksarbeiders gebouwd, de zogeheten
Oude Kazerne. Pas toen de familie Van
de Griendt besloot zelf in Griendtsveen
te gaan wonen, ontstonden er plannen
voor meer woonbebouwing. De familie
liet Villa Sphagnum bouwen, die ook
wel de Grote Villa genoemd werd.
Sphagnum betekent veenmos, een
verwijzing naar de begroeiing die veel
voorkomt in de Peel. In 1901 werd de
villa verbouwd. Naar plannen van architect Kooken werd het huis gepleisterd
en uitgebreid in chaletstijl. In diezelfde
tijd kwam deze architect ook met

ontwerpen voor Villa Erica, ook wel
Kleine Villa genoemd, aan dezelfde
straat als Villa Sphagnum. Deze villa
werd bewoond door de hoogste
functionarissen van het ontginningsbedrijf. Voor het hogere fabriekspersoneel werden twaalf eenlaagsvilla’s
met houten veranda’s gebouwd,
de apostelwoningen. Voor de vaste
fabrieksarbeiders werden ten slotte
tien afdakswoningen gebouwd, de
zogenaamde Nieuwe Kazerne.

Evacuatie
In de Tweede Wereldoorlog
werd vooral in 1944 in het gebied
rondom Griendtsveen gevochten.
Onder andere de kerk liep schade
op. Tijdens de bevrijding lag het
dorp een tijd onder granaatvuur
van de Britten. Het dorp was toen
bijna volledig geëvacueerd. Alleen
de dorpsarts en zijn vrouw zouden
nog aanwezig geweest zijn in het
dorp, schuilend in de kelder van Villa
Sphagnum. Na de oorlog, in 1956
werd een einde gemaakt aan het
alleen bezit door de maatschappij
van Van de Griendt. De ontginning
van de Peel was hiermee ten einde.
Bronnen: Monumenten in Nederland.
Limburg (2003), S. Broekhoven, S. van
Ginkel-Meester, C. Kolman, E. Stades-Vischer,
R. Stenvert en J. Venner. Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed
(Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

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

KEURSLAGERKOOPJE

geldig t/m zaterdag
30 april 2016

Gepaneerde schnitzels
4 stuks €6,95
VLEESWARENKOOPJE

Heerlijk Livar gebraden
gehakt met cranberry’s
150 gram halen 100 gram betalen

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN
Viering 125 jaar America met
Peelbrunch
ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88

Het 125-jarig bestaan van America werd op zondag 24 april onder meer gevierd met een Peelbrunch voor
de inwoners van het dorp. Het feestweekend startte op zaterdag 23 april met een dienstenveiling, een
optreden van de America All Starts Band en muziek van dj Keezus Christus. Op zondag was er naast de
brunch, de mogelijkheid om een wandeling te maken en een expositie over de historie van het dorp te
bezoeken.
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90-jarige sporter
in het zonnetje gezet
Een van de oudste sporters bij anco lifestyle centre in Horst is Jan Hagens uit Horst. Onlangs is hij negentig jaar
geworden, reden voor een feestje vonden zijn medesporters vrijdag 22 april.

Pilot

Werkervaringstraject
voor vluchtelingen
Zestien vluchtelingen met een verblijfstatus worden via een speciaal
traject voorbereid op een betaalde baan. Het traject maakt deel uit van
de pilot Start met participeren van gemeente Horst aan de Maas.

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

De pilot bestaat onder meer uit
een stoomcursus Nederlandse taal
en workshops over Nederlandse
waarden en normen. Verder gaan
ze als vrijwilliger aan de slag bij
verenigingen om zo werkervaring op
te doen. Na drie maanden gaan ze
via een werkervaringstraject aan het
werk bij een bedrijf. De intentie is om
zo op jaarbasis zestig vluchtelingen
voor te bereiden op werk. Volgens
wethouder Birgit op de Laak is
deze aanpak broodnodig: ‘Nu duurt
het, vanwege allerlei regels, vaak
maanden voordat vluchtelingen
überhaupt de eerste stap kunnen
zetten in het integratietraject.
We bieden ze nu binnen een maand
nadat hij of zij in onze gemeente is
komen wonen, de kans om snel aan
de slag te gaan. Met deze bijzondere
aanpak sluiten we bij de aanpak aan
Jan sport al meer dan dertig jaar bij
de sportschool en met zijn negentig jaar,
is hij een van de oudste sporters van het
sportcentrum. Nietsvermoedend komt
Jan deze morgen de sportschool binnen.
Hij is weer klaar voor een uurtje intensief sporten. In een groep van ongeveer twintig personen, doet Jan iedere

vrijdagochtend mee aan de senioren
fitness. Aan het begin van de sportsessie
wordt Jan naar voren geroepen door zijn
sportlerares om hem te feliciteren. Jan is
een groot fan van de band Rowwen
Hèze, de warming-up wordt dan ook
gedaan op het liedje ‘Bestel maar’.
Na tien minuten begint de sportles dan

echt, en gaat Jan de sportattributen op.
Dat hij negentig jaar is geworden is niet
aan hem te zien. Twee jaar geleden,
toen Jan achtentachtig jaar werd, liet het
personeel van de club zijn verjaardag
ook niet zomaar voorbij gaan. Dat werd
toen met een taart gevierd, nu waren er
cadeautjes voor Jan.

Onthulling oude foto’s
centrum Horst

zoals we die ook voor Nederlandse
werkzoekenden op maat inzetten.
De werkervaringsplaatsen bij
bedrijven die we zoeken proberen we
in te zetten voor zowel vluchtelingen
als andere werkzoekenden.”

Inzetten op
werkervaring
Werkervaring wordt opgedaan bij
bedrijven in alle sectoren. “Net als
alle Nederlanders hebben de meeste
vluchtelingen veel potentie om aan
het werk te gaan,” aldus wethouder
Op de Laak. “Het ontbreekt alleen
aan relevante werkervaring,
terwijl dat voor veel werkgevers
toch een vereiste is. Daarom gaan
we hier extra op inzetten, door
werkervaringsplekken te regelen bij
bedrijven in onze gemeente.”

Tuincentrum Hegger
Aanbiedingen!

Nu weer volop:

Franse geraniums
€ 3,25
€ 1,99

Groente– en kruidenplanten
Perkplanten
Potterie
Fruitbomen en –struiken

Japanse esdoorns

- 25%
Groenteplanten 6pack

Het centrum van Horst wordt vanaf deze maand verfraaid met foto’s van Horst-centrum zoals dat er vroeger
uitzag. De eerste foto’s werden op vrijdag 22 april onthuld door het centrummanagement, initiatiefnemers Jan Clabbers en Marcel van Rensch en wethouder Ger van Rensch.

- 20%

Verse
Weekendboeketjes!
Diverse maten

Acties geldig t/m 3 mei

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

Op de Diep 9 Lomm
077- 473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00 zo: 10.30 - 16.00 (april en mei)

Nevelinspectie
riolering gehad?!

Het centrummanagement is al een
aantal jaar bezig met de verfraaiing van
het centrum in Horst. In dat kader werd
het idee geopperd om foto’s van het
centrum zoals dat er vroeger uitzag te
plaatsen op diverse plekken in de winkelkern, om zo de historie van het Horst
zichtbaar te maken voor iedereen.
“De foto’s onderstrepen de historische eigenheid van Horst”, aldus wethouder Ger van Rensch. “Ik vermoed
dat zeker mijn eigen generatie soms

met weemoed terugkijkt naar Horst
zoals dat vroeger was. Met deze foto’s
kunnen we niet alleen het verleden
laten zien, maar kijken we ook naar
de toekomst. Er liggen verschillende
plannen op tafel voor het centrum van
Horst, maar we moeten daarbij niet
vergeten te behouden wat we al hebben.” Op de foto’s zijn het Patronaat,
de Steenstraat, het postkantoor, ’t
Gasthoês en het Raadhuis te zien. Jan
Nabben van het centrummanagement:

“De foto’s waren bijna allemaal in
bezit van particulieren. Wij hebben bij
het uitkiezen vooral gekeken naar de
kwaliteit van de foto’s.” De komende
tijd worden er op meerdere plekken in
het centrum foto’s van het oude Horst
geplaatst. Onder andere de steegjes bij
de parkeerplaats bij het Rode Kruisplein
en die van de parkeerplaats Kerkeveld,
waaraan onder andere de Albert Heijn
en de Plus supermarkt liggen, worden
ook voorzien van foto’s.

ANDRÉ POUWELS
Hulsweg 7
5866 CL Swolgen
T: +31 774638129
M: +31 652406746

Problemen met hemelwaterafvoer of wateroverlast?
Wij zoeken met u naar een betaalbare oplossing.
Ook aanleg riolering en drainage.

info@andrepouwels.eu

Bel voor info 0652406746

www.andrepouwels.eu
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Heden overleed, zacht en kalm, op 87-jarige leeftijd, na een welbesteed
en voltooid leven, mijn lieve man, onze zorgzame pap, trotse opa
en overopa

Jeu Ramaekers
drager van de eremedaille,
verbonden aan de orde van Oranje Nassau, in goud
echtgenoot van

Nel Ramaekers-Reijnders
Venray 23 april 2016,
Nel Ramaekers-Reijnders
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Wij hebben op 28 april afscheid van hem genomen en
hem te rusten gelegd op de begraafplaats van Meterik.
Correspondentie adres:
St. Jansstraat 58,
5964 AD Meterik

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.
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.
Genieten in Litouwen?
Genieten van rust, ruimte natuur
(vissen) in Litouwen? Boek dan onze
sfeervolle 6-pers. vakantiewoning +
sauna direct gelegen aan meer. Evt
+boot. Voor info: www.boemsplatz.
com of 06 31 65 46 26 (na 18:00 uur).
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gezocht: droomhuis!
Wij, Rob en Lieke, zijn op zoek naar
een leuk huis nabij het centrum van
Horst, dat we naar eigen smaak
kunnen opknappen. Perceelopp. rond
400m2 of meer. Gaat u binnenkort
verhuizen? Bel 06 23 37 06 20 m.v.g.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrumhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Woonhuis zorgwoning.
Woonboerderij te koop, 239.000,
op loopafstand van school, tevens
kantoorpand met werkplaats, 110.000,
ook geschikt voor zorgwoning,
vakantiewoning.....info en reacties
Lottumappartement@gmail.com
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie,
Engels, Nederlands (begrijpend) lezen,
spelling, rekenen, samenvatten.
Faalangst, AD(H)D, autisme voor
laatste 3 vergoedingen mogelijk.
Tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl

Gezocht: bouwgrond rondom centrum
Horst (400-600 m2). Neem contact op
met Leon (tel. 06 10 88 59 37).
T.k. gevr. Landbouwmachines
o.a. ploeg-hooimachine-harkmaaier-frees-mesttank-weidesleepmaiszaaimachine-tractor enz.
tel. 06 19 07 69 59.
Xtra4people Niet lekker in je vel? Bel!
Xtra4people, Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Gezocht woning met grote tuin.
Wij zoeken een huis met een grote
tuin in Horst, perceel >700m2. Van
plan uw woning te verkopen? Bel 06
10 90 24 60.
Boomverzorging, boom kappen.
Hebt u nog een boom of haag te
snoeien of staat hij in de weg? Bel
André Pouwels 06 52 40 67 46.
Eventueel met professionele klimmer.
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Geboren

Welkom lief zusje…

17 april 2016
Zoon van
Frank van Gerven en
Monique Verheijen
Zwingellaan 4
5962 BD Melderslo

Geboren op
19 april 2016
Dochter en zusje van
Maurice Hendrix
& Cindy van den Goor
Theuntje
De Hanenberg 4
5973 RM Lottum

FENN

Hemelvaartsdag open van 10:00
t/m 16:00 Kwekerij de Lifra is er
weer met grandioze acties. Hangplant
2016 de hang verbena nu 0,75.
Million bells nu € 0,50 nergens
goedkoper. Surfinia’s 0,75 geraniums
0,75 dahlia’s 0,50. Verder meer
dan 200 soorten zomerbloeiers. 12
lobelia’s 1,50 12 afrikanen 1,50 enz.
enz… Actie Solanum op stam 5,00.
Alleen wij...zetten de prijs erbij! Open:
ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 za.9:00
t/m 18:00. Kwekerij de Lifra, Lorbaan
12a Veulen, tel. 06 14 21 76 97.
Pedicure bij u thuis. Complete
voetbehandeling bij u thuis voor € 25,Maximale behandelingsduur 45 min.
Gewone voet. Bel voor een afspraak:
06 11 88 61 38. Ambulant pedicure
Dorothé Roeven.
Nieuwe kantoorruimtes
vanaf € 250,00 all in. Businesscentrum
Horst, tel. 06 24 19 24 01.

Eef

Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u bij mij aan het
juiste adres voor al uw tuinwensen en
overige werkzaamheden rondom uw
huis. Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Bel 06 52 62 47 14.
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Bouwkavel chalet. Te koop
bouwkavel 650m2, eventueel uit te
breiden met 900 m2 incl. chalet in
rustige omgeving nabij centrum Horst.
Reacties en info:
appartementhorst@gmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Verkoop van Boeddhabeelden!
Op zaterdag 30 april en elke zaterdag
in mei verkoopt Bali Boeddha aan
groothandelsprijzen! Een unieke kans
om nu een Boeddha voor tuin of
binnen te kopen! Zaterdag van 11 tot
4 uur Boomsweg 10 Melderslo.
Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl
Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen) in
Litouwen? Boek dan onze sfeervolle
6 pers. vakantiewoning+sauna gelegen
aan meer. Evt. bootje. Voor info 06 31
65 46 26 (na 18.00) of
www.boemsplatz.com
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

Vier generaties
In Lottum werd op 28 maart Kato geboren. Zij maakt hiermee de
vier generaties in haar familie compleet. Overgrootmoeder Agnes van
Lin, oma Kitty Hendriks-van Lin en moeder Emmelie Martens zijn heel
blij met de komst van Kato.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Ursulinenweide 7,
5971 ED Grubbenvorst
077 366 19 55
info@kinderopvanghetnest.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
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Wout Poels wint wielerklassieker
Wielrenner Wout Poels uit Meerlo heeft zondag 24 april de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik gewonnen.
De laatste keer dat een Nederlander deze rit won was in 1988.

Reden voor een feestje vond de
fanclub van Poels. De familie Poels
ging na de wedstrijd aan het werk
om het woonhuis van Wout aan
de Van Myrlaerstraat in Meerlo te
versieren. Toen Wout met zijn auto in
z’n eentje arriveerde in Meerlo was

het feest bij de familie. Daarna werd
verder gevierd in clublokaal van Wout
Poels, Café De Zwart te Blitterswijck.
Voorzitter Jos Waals van de fanclub
sprak Wout toe. “Onze kanjer wint
hét monument in de wielersport:
Luik-Bastenaken-Luik in zware

omstandigheden. Wij zijn trots op jou,
Blitterswijck is trots op jou”, aldus de
voorzitter. De pastoor van Blitterswijck
en wethouder Lucienne Peeters van
Venray waren ook onder de fans
aanwezig om samen met Wout het
overwinningsfeest te vieren.

Aanlevertijden Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, verschijnt HALLO Horst aan de Maas volgende week een
dag eerder, op woensdag 4 mei. Daarom zijn de aanlevertijden voor advertenties en persberichten eenmalig
vervroegd.
Persberichten voor plaatsing in
de editie woensdag 4 mei dienen
maandag 2 mei voor 12.00 uur bij
ons binnen te zijn. Deze kunnen wor-

den gestuurd naar e-mailadres
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertenties voor plaatsing in deze
week dienen voor maandag 2 mei

17.00 uur aangeleverd te zijn.
Deze kunnen gestuurd worden naar
het onderstaande e-mailadres
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

HALLO op Cuba
Monique en Ad Derix hebben een zestiendaagse rondreis gemaakt
door Cuba. Via Havana en Trinidad zijn zij naar Santiago de Cuba
gereisd. Op de terugweg reisden zij via Santa Clara, waar ze voor het
beeld van Che Guevara hebben geposeerd met HALLO. De eindbestemming was Varadero, waar ze genoten van een paar daagjes strand.
“Het was een mooie vakantie met veel oude auto’s en ook de rum
mocht niet ontbreken”, aldus Ad.

Schilderwerken
1 + 16 mei
MEGA
J. Geraedts
ROMMELMARKT
Voor al uw

Carbootsale Horst

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Voor meer informatie zie:

www.carbootsalehorst.nl

binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

DE VOORVERKOOP IS BEGONNEN
Matroesjka
Katinka Polderman
LEJO
Oeloek
de Jong en van
Santen (Schudden)
Pieter Derks
Rob Scheepers
Joris Linssen &
Caramba George van Houts
PAAZ
Kakelvers

Van Rooij herbenoemd
Gouverneur Theo Bovens heeft Kees van Rooij maandag 25 april voor een nieuwe termijn van zes jaar
benoemd als burgemeester van Horst aan de Maas. De gemeenteraad heeft Van Rooij vorig jaar unaniem
voorgedragen voor herbenoeming. De aanbeveling is overgenomen door de gouverneur en uiteindelijk
bekrachtigd met een besluit van de koning. Een burgemeester kan één of meer keer worden herbenoemd.
Kees van Rooij is sinds 2005 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas.

NIEUW!
kies je eigen stoel
Met grote dank aan: Gemeente Horst aan de Maas - Innovista
De Laat & Gulikers Notariskantoor - Bob Noten Uitvaartbegeleiding
PASSI - TRC Advocaten - Janssen de Jong Bouw Zuid - Forwart
Design - TVI computers - Vissers Olie - Kruytzer Optiek - Kempen
Communicatie - Aannemersbedrijf J van Horck & Zn - Verstappen
Verpakkingen - Munckhof Groep - Slijterij & Drankenhandel Weijs
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Wijnen Square
Crops wint Prix
d’Asperge

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

Ondernemers Pieter Wijnen, Twan Wijnen en Julian Santegoeds ontvingen de Prix d’Asperge, die jaarlijks wordt uitgereikt aan succesvolle
agro-ondernemers in Noord- en Midden-Limburg. De Limburgse gouverneur
Theo Bovens overhandigde de prijs.

Dirk Marcellis heropent
Meulendijks
Voetballer Dirk Marcellis was zaterdag 23 april in Horst om daar de vernieuwde winkel van Sportzaak
Sport 2000 Meulendijks te openen. Dit deed hij samen met wethouder Bob Vostermans en de kinderen van
eigenaar Danny Caelen. Bart Meulendijks droeg begin dit jaar de winkel over aan de nieuwe eigenaar Caelen,
afkomstig uit Venray. De zaak is verhuisd naar een nieuwe plek aan de Kerkstraat, waar eerst de Marskramer
was gevestigd.

Innovatie en duurzaamheid vormen
de rode draad in de bedrijfsvoering
van Wijnen Square Crops. Als blijk van
waardering hiervoor besloot de jury
van de Prix d’Asperge 2016 om de prijs
dit jaar toe te kennen aan dit bedrijf.
Prix d’Asperge is een bronzen beeldje
van kunstenaar Sjer Jacobs. Daarnaast
is aan de prijs een geldbedrag verbonden van 3.000 euro. Dit bedrag
schenkt Wijnen Square Crops aan de
Noord-Limburgse Stichting Dealzicht.
Deze stichting heeft diverse kunstateliers voor mensen met een verstande-

lijke beperking. Wijnen Square Crops
draagt Stichting Dealzicht al jaren
een warm hart toe. De Prix d’Asperge
wordt jaarlijks uitgereikt aan personen,
ondernemingen of instellingen die met
hun visie en inzet de economische,
maatschappelijke of culturele belangen
van Noord- en Midden-Limburg een
grote dienst bewijzen. Wijnen Square
Crops teelt komkommers en paprika’s
op locaties in Grubbenvorst en Egchel.
Het bedrijf produceert kwaliteitsgroenten op duurzame wijze en met
moderne technieken.

’Samenwerking
met FTNON doet
Dofra goed’
FTNON uit Almelo en Dofra uit Horst zijn in september 2015 een strategische samenwerking met elkaar aangegaan. Het wassen en snijden van
salades waar FTNON in is gespecialiseerd past volgens het bedrijf goed bij de
corebusiness van Dofra.

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

Geen huwelijk en toch een algehele
economische gemeenschap?
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat
Dat het voeren van een deugdelijke administratie voor ongehuwd
samenwonende partners erg belangrijk is, blijkt uit een recente uitspraak
van het Gerechtshof in Den Haag.
diverse goederen. Aan het einde van
de relatie is niet meer na te gaan met
wiens geld een goed is aangeschaft
en ook niet aan wie dat goed nu
precies is geleverd.
Het ging om een ongehuwd
samenwonend stel dat bij de notaris
een samenlevingsovereenkomst
had gesloten. Op enig moment
hebben zij hun privé-bankrekeningen opgeheven en hebben
zij hun inkomsten en uitgaven
via hun en/of-rekeningen
laten stromen. Zij houden geen
administratie bij. Aan het einde
van hun relatie twisten zij over
de financiële afwikkeling van hun
vermogen.
Beide partijen hadden bij aanvang
van hun samenwoning vermogen
en ze hadden ieder inkomsten.
De inkomsten stortten zij ieder
op een gemeenschappelijke
bankrekening en daarmee
financierden zij de aanschaf van

De rechtbank en het gerechtshof
leidden uit de feitelijke gang van
zaken af dat partijen stilzwijgend
hadden afgesproken dat al hun
bezittingen aan hun beiden
toebehoorden, ieder voor de helft.
Dat wijkt af van hetgeen zij in hun
samenlevingsovereenkomst hadden
afgesproken.
Volgens de rechter hebben partijen
hun eigendommen in economische
zin gezien als gemeenschappelijk.
In ieder geval hebben zij zich
als zodanig gedragen. En in hun
samenlevingsovereenkomst hebben
zij voorts nog bepaald dat, als geen
van beiden kan bewijzen van wie
een goed is, het aan hun beiden in
gezamenlijke eigendom toebehoort.

Als de samenwoners hun
vermogens gescheiden hadden
willen houden, dan hadden zij:
1. ieder hun eigen bankrekening
moeten houden,
2. de door ieder verworven
goederen deugdelijk moeten
administreren,
3. de geldstromen moeten
vastleggen,
4. eventuele schenkingen moeten
vastleggen.
Hebt u vragen en/of wilt u nadere
informatie? U kunt bij ons terecht.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Het gaat goed met FTNON Dofra
(voorheen Dofra Foodtec), aldus het
bedrijf. Het bedrijf was het jaar al
gestart met een recordorder in januari.
In die maand verwierf het bedrijf een
order voor het leveren van een vijftal
uienschillijnen met een capaciteit
van meer dan 200 ton uien per dag.
De productielocatie waar de lijnen

geïnstalleerd zullen gaan worden is
op dit moment in aanbouw. In april
is bekend geworden dat FTNON Dorfa
een twaalftal uienschillijnen gaat
leveren aan GILLS Onions in Amerika.
Directeuren Toxopeüs en Verschuren
zijn erg blij met deze beide orders.
“Deze orders zijn voor ons van
strategisch belang”, aldus Toxopeüs.
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GEPLUKT Hanni ten Brink

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.

Samen kregen ze vijf kinderen, drie
zoons en twee dochters.

Ziekenhuis in Horst
Haar man Walter kreeg in 1961
een baan in het ziekenhuis in Horst,
dat er toentertijd nog was. Het hele
gezin verhuisde naar Horst en kwam
in een bovenwoning op de Kerkstraat
te wonen. “Met vijf kinderen was dit
af en toe een redelijk krappe woning.
Maar de kinderen speelden graag
buiten waardoor ze niet zo vaak binnen
te vinden waren. Een tijdje later zijn
we opzoek gegaan naar een wat
ruimer huis met veel natuur eromheen.
En inmiddels wonen we alweer 47 jaar
op deze fijne plek.” Omdat de man van
Hanni vaak beschikbaar moest zijn voor
zijn werk, was het moeilijk om van huis
te gaan. “In die tijd kwam de eerste
semafoon uit, dat was een soort kastje
dat we mee konden nemen en zo was
mijn man altijd bereikbaar.”

Voorzitter geweest
van Vrouwen Gilde
Ze is geboren in ’s-Hertogenbosch, maar inmiddels al voor meer dan vijftig jaar inwoonster van Horst. Ze is altijd
druk in de weer voor verschillende organisaties. Deze week wordt Hanni ten Brink (81) geplukt.
Een lange oprijlaan, gelegen aan de
Veld-Oostenrijk, leidt naar de boerderij
waar Hanni ten Brink woont. “In de tijd
dat we het huis kochten was het een
oud vervallen boerderijtje. Alleen het
deel dat destijds een schuur was
hebben we laten staan en gerenoveerd. De rest hebben we er zelf nog
bijgebouwd.” Hanni kwam vroeger al
graag met haar gezin in de buitenlucht.
“Door de drie hectare grond die bij het
huis zit, hebben we een plekje natuur
helemaal voor ons alleen.”
Hanni is geboren in ’s-Hertogenbosch. Ze komt uit een gezin met drie
kinderen, waarvan Hanni de oudste is.

Nadat ze kinderen had gekregen,
ging Hanni niet meer terug de
verpleging in. Maar dat wil niet

zeggen dat ze heeft stil gezeten,
integendeel. “Ik ben jarenlang
voorzitter geweest van het Vrouwen
Gilde in Horst, dat nu nog steeds
bestaat. Hier heb ik inmiddels afscheid
van genomen.” Van 1974 tot 1990
was Hanni lid van de gemeenteraad
ook is ze een aantal jaren actief
geweest bij de provinciale staten.
Kortom, te veel om op te noemen.
Hanni heeft zich ingezet voor veel
organisaties, maar probeert het nu
een beetje te minderen. Een project
waar Hanni nu nog veel mee
bezig is, is Leef op Safe. “Dit is een
stichting waarbij het vooral gaat
over duurzaamheid. Dat vind ik
namelijk erg belangrijk. Ik ben dan
ook helemaal fan van Fairtrade.”
Naast alle organisaties heeft Hanni
nog een andere grote hobby en dat is
lezen. “Ik ben een echt leesmens en
het liefste lees ik veel verschillende
genres.” Ook maakt Hanni nog
geregeld een uitstapje. “Een paar jaar
geleden bezochten mijn schoonzusjes
en ik geregeld een buitenlandse stad,
maar de laatste jaren vind ik het ook
fijn om gewoon in Nederland te zijn.
Daar kan het namelijk ook heel mooi
zijn”, aldus Hanni.

“Toen ik twaalf jaar oud was verhuisden we naar het Zuid-Limburgse
plaatsje Berg en Terblijt. In het begin
had ik daar geen vriendinnen en ik
ging voor het eerst naar de middelbare
school. Dat waren veel veranderingen
in een korte tijd. Maar toen ik vriendinnen daar had gekregen en het
dorp een beetje leerde kennen, heb
ik er nog een hele fijne tijd gehad.”
Hanni ging de verpleging in nadat ze
klaar was met de middelbare school.
“Hier leerde ik mijn man Walter (87)
kennen. Hij was destijds een opleiding
tot internist aan het volgen. We werden
verliefd en in 1957 zijn we getrouwd.”

PUZZEL

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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Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl
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Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

5 mei, Hemelvaart en
bevrijdingsdag is onze winkel
en het terras geopend!

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

e
Ook in h

t weeken

d!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Koningsspelen Sevenum
De drie basisscholen in Sevenum, de Dobbelsteen, de Horizon en de Krullevaar organiseerden in samenwerking met sportdorp Sevenum en gemeente Horst aan de Maas vrijdag 22 april Koningsspelen. Voor de
kinderen uit de groepen een tot en met vier waren er spellen op het grote grasveld bij de Blokhut. De kinderen uit de bovenbouwgroepen hadden spel- en sportactiviteiten en een speurtocht bij de Schatberg.
“Bijzonder aan deze Koningsspelen was dat de kinderen in gemengde groepen speelden en sportten. Op deze
manier leren de kinderen, begeleidende ouders en leerkrachten van Sevenum elkaar ook beter kennen”,
aldus de organisatie.

Voor KiKa

Basisschool Megelsheim
organiseert Sponsorloop
Bij basisschool Megelsheim uit Meerlo vond vrijdag 22 april een sponsorloop plaats ten bate van KiKa (kinderen
kankervrij).

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend
bedrijf, gespecialiseerd in expertise onderzoek ter
ondersteuning van productontwikkeling in de glastuinbouw
van o.a. bloemen, planten, groente en fruit. We werken met
verschillende teeltsystemen.
Wij zijn op zoek naar

scholieren/studenten
vanaf 16 jaar die bij ons willen komen werken in de vakanties
en op zaterdag. Voel jij je aangetrokken tot een afwisselende
baan en heb je ‘groene vingers’?
Stuur dan vóór 8 mei een mail naar administration@botany.nl.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

28, 29 EN 30 APRIL

MAGAZIJNVERKOOP
SHIRTS, TOPS EN
V.A. € 7,50
BLOUSES
VESTEN EN TRUIEN V.A. € 10,BROEKEN EN ROKKEN V.A. € 10,-

JURKJES V.A. € 10,V.A. € 15,BLAZERS
V.A. € 25,JACKS
SCHOENEN V.A. € 10,-

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

Ambassadeurs van KiKa had
de school voor de sponsorloop niet
nodig. De school heeft zelf namelijk al
twee ambassadeurs. Twee leerlingen
van de school hebben deze ziekte
overwonnen. Gijs van de Winkel had

als baby neuroblastoom en Mauk
Disveld streed tot voor kort nog tegen
non-hodgkin. “We zijn trots en blij dat
deze twee jongens allebei aanwezig
waren bij de sponsorloop en zelfs al
hun rondje mee renden”, aldus de

basisschool. Alle kinderen hadden
sponsorgeld opgehaald bij ouders,
opa’s en oma’s, buren en vrienden
voor de te rennen rondes. Gezamenlijk
hebben de kinderen 3.235,48 euro
opgehaald
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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

Lotte Hesen
14 jaar
Hegelsom
Willibrord Gymnasium
Deurne

Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Ik hou wel van de lach van een vriendin, omdat het vaak heel aanstekelijk
werkt. Dat vind ik heel leuk. Het geluid
van een mug vind ik verschrikkelijk,
omdat ik dan niet in slaap kom.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een groene Range Rover, want dat vind
ik een hele stoere auto. Een groene
auto valt lekker op, dus daarom zou ik
voor die kleur kiezen.
Wat is het beste en wat het slechtste
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Het beste cadeau is een PSV-kaartje
aan iemand van de basisschool. Hij was
daar heel blij mee omdat hij een echte
fan is van PSV. Het slechtste cadeau is

een schep of kattenmelk. Met een paar
vriendinnen geven we elkaar altijd hele
slechte en rare cadeaus.
Wat is je favoriete uitgaans
gelegenheid in Horst aan de Maas?
Ik ga eigenlijk niet uit in deze buurt,
omdat ik veel vriendinnen in Deurne en
Asten heb. Als ik uitga, dan is dat dus
buiten Horst aan de Maas. Walhalla in
Deurne is de plek waar ik dan meestal
heenga, maar ook alleen wanneer er
speciaal iets georganiseerd is voor onze
leeftijd.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Niets, want alles wat ik gedaan heb
vind ik prima. Maar als ik dan toch
echt iets moest kiezen, dan zou ik een
proefwerk dat ik heel slecht gemaakt
heb graag over willen doen. Dan zou ik
namelijk een veel beter punt kunnen
halen.
Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
Dat mijn vader me leerde fietsen.

jongeren 11

aan
Lotte Hesen

Toen was ik ongeveer 4 jaar. Pap duwde
me, maar liet mij op een gegeven
moment los. Dit had ik niet door, maar
toen kon ik wel alleen fietsen!
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ein stern van Damazoë. Dit lied werd
gedraaid op de crematie van mijn
oma. Mijn oma is ongeveer een maand
geleden overleden. Het lied maakt me
soms erg verdrietig. Maar oma vond
het een mooi lied, dus als ik er naar
luister word ik er ook door getroost.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik heb zelf nooit een actie waarbij
ik bewust nadenk. Mijn hele leven
bestaat eigenlijk uit spontane acties,
omdat ik er vaak dingen uitflap.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een toverstaf, omdat je dan alles kunt
doen wat je wilt. Waarschijnlijk zou ik
als eerste al mijn problemen wegtoveren.
Als je in een ander land en in een

andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Waarschijnlijk in mijn eigen sprookje
en dus mijn eigen wereld. Dat zou veel
vrolijke kleuren bevatten. Ieder mens
zou dan heel anders zijn. Ik zou de
cultuur Latne noemen, vernoemd naar
Hanne en Lotte. Hanne is een vriendin
van mij, en Latne is ons woordje.
Wat is jouw stopwoordje?
Even huilen. Als ik iets vervelend of
niet leuk vind, dan zeg ik dit. Het is
natuurlijk wel sarcastisch bedoeld.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat Hegelsom onafhankelijk maken
niet gaat lukken. Met een paar vriendinnen hadden we het erover om
Hegelsom onafhankelijk te maken van
Horst aan de Maas. Maar dit bleek later
toch best onmogelijk, dus toen namen
we de beslissing om het niet te doen.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Mijn leukste vak is gym of kunst.
In deze vakken kan ik mijn ei kwijt,
omdat je niet volgens de regels hoef te
werken. Het stomste vaak is natuurscheikunde en het begeleidingsuur.
Natuur-scheikunde is heel saai en ik
haal er slechte punten voor. Het begeleidingsuur is een uur waarbij de
mentorklas en de mentor bijeenkomen. Ik vind het een stom uur omdat
mensen altijd blijven zeuren tegen de
mentor en daar word ik chagrijnig van.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Mijn verjaardag of kerstavond. Mijn verjaardag omdat ik op die dag een
jaartje ouder word en ik natuurlijk veel
cadeautjes krijg. Kerstavond vind ik
heel leuk omdat je met de hele familie
gezellig bij elkaar bent.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Obelix, omdat hij heel sterk is en ik
vind zijn humor heel leuk. Bovendien
is hij ook een knuffelbeer. Ik zou dan
graag Obelix willen spelen in de film.
Hij lijkt helemaal niet op mij en juist
daarom zou ik hem graag willen zijn.

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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Leibomen superact
ie
12-14 in pot

€ 49,95

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Vergeten
groenten
Ze zijn er weer. Half april
werd het aspergeseizoen
geopend en de witte, groene
of zelfs paarse (!) stengelgroente is weer verkrijgbaar.
Museum De Locht stond
afgelopen zondag helemaal in
het teken van de asperge.
Maar terwijl het witte goud in
grote hoeveelheden uit de
Noord-Limburgse aarde schiet,
blijft de grond van mijn
moestuintjes van de Appie
akelig stil.
De actie waarbij de supermarktketen je bij je boodschappen minuscule groentetuintjes
aansmeert, is inmiddels verlopen. Maar een dozijn moestuintjes zwerft nog rond door het
huis. Weggooien is zonde en wie
wil er nou geen salade met
zelfgekweekte cherrytomaten?
Enthousiast fantaserend over
hoe ik deze zomer reusachtige
watermeloenen in de achtertuin
pluk, verdeel ik potgrond over
de kleine, onhandige bakjes.
Het ruikt een beetje naar muffe
zolder, maar –cliché in aantochtdat mag de pret niet drukken.
Radicaal als ik ben vraag ik mijn
ouders niet om hulp, hoewel de
instructie dat recommandeert.
In het begin gaat het (tegen
mijn verwachtingen in) best
prima. Hoopvol inspecteer ik
twee keer per dag of de plantjes
voldoende water hebben, geef ik
ze liefde en heb ik eindeloos
geduld. Langzaam, héél langzaam, verschijnen er wat groene
sprietjes. Daar bleef het echter
bij. De plantjes werden niet
langer dan een paar centimeter
en stierven na een paar weken
een onverbiddelijke dood.
De vensterbank is een slagveld
geworden met vergeten en
gesneuvelde plantjes, die geen
enkel teken van leven vertonen.
Tot verpotten komt het met
die slappe bruine sliertjes dus
niet, laat staan tot oogsten.
Spijtig genoeg moet ik mijn
watermeloen komende zomer in
de supermarkt gaan halen.
Slimme zet, Albert Heijn.
Rosanne
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Wat
zeg je?
Om de verkeersveiligheid rondom station
Horst-Sevenum te verbeteren, zijn er plannen
om een rotonde aan te leggen op de kruising
van de Asdonckerweg en de Stationsstraat.
Vanaf die rotonde moet een nieuwe weg
komen die achter het Loopcentrum naar het
station gaat leiden. De meerderheid van de
inwoners van Horst aan de Maas, 60 procent,
denkt dat het hiermee inderdaad veiliger
wordt op dit punt. Dit blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Eerder werd er gesproken over de aanleg van
een tunnel bij het station. Uit onderzoek van het
ministerie van Infrastructuur & Milieu blijkt echter
dat het realiseren van een nieuwe toegangsweg
naar het station Horst-Sevenum de beste manier
is om de verkeersveiligheid in de omgeving
van het station te verbeteren. Dat denkt ook de
meerderheid van de inwoners. “Op een drukke
weg en drukke tijdstippen is er altijd verkeer dat

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Rotondes zijn altijd een
verbetering’
12%
weet niet
15%
neutraal
13%
oneens

60%
eens

Rotonde verbetert
veiligheid station
niet kan wachten met oversteken of de weg op
gaan”, zegt deze persoon. “Bij een rotonde komt
het verkeer al niet zo hard aan en kan iedereen

de rotonde op. Het wachten duurt niet zo lang om is wel minder gevaarlijk bij een rotonde.”
Het probleem is dan ook niet de kruising, zegt
de weg op te gaan.”
iemand, maar juist het lange wachten als de
Anderen denken dat een rotonde voor
spoorbomen dicht zijn. “Het meeste verkeer
de veiligheid niets uitmaakt. Zij denken dan
moet evengoed over de spoorwegovergang.
bijvoorbeeld aan de scholieren van het Citaverde
De doorstroming vanuit
College die naar het
Horst naar het station
station moeten. “Voor de
‘Een tunnel is beter’
zal wel iets verbeteren,
verkeersveiligheid is
maar in het geheel heeft
het beter een tunnel
‘Geeft minder opstoppingen’
dit geen meerwaarde.
voor langzaam verkeer
Vooral niet afgezet tegen
(fietsers en voetgangers)
‘Het kan een verbetering zijn’
de kosten die hiermee
onder de kruising
gemoeid zijn.”
Spoorweg/Stationsstraat
te maken. Het busstation op de Stationsstraat
zou dan verplaatst kunnen worden naar het
TipHorstaandeMaas is een
NS-station.”
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Of een rotonde ook de doorstroming op de
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Stationsstraat verbetert, is nog maar de vraag,
resultaten of aanmelden voor de volgende
denken sommigen. “Als er een trein komt moet enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
hetzelfde verkeer erdoor. Dus hetzelfde verkeer
Reageren?
moet weer wachten. Maar het oversteken
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

Voorjaarskriebels

Uit eigen kweek!

Enorme keuze in perk-, terras- en kuipplanten

Callibrachoa
Carnaval

,
1 99

Van € 2,49
nu per stuk:

Woensdag 27 april

Koningsdag
geopend
van 9.00-18.00 uur

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl
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Ik neem altijd de trap
Een meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken geleden,
67 procent, geeft de voorkeur aan de trap. Het Diabetes Fonds riep de week van
maandag 14 april uit tot de Nationale Traploopweek. Hiermee wilde het fonds
werknemers stimuleren om de trap te nemen, want zitten is net zo slecht voor
je gezondheid als roken. Veel zitten verhoogt ook de kans op diabetes type 2.
Alle beetjes extra beweging helpen, zegt het Diabetesfonds. Dat vinden ook

de meester inwoners van Horst aan de Maas. De trap nemen is vaak maar een
kleine moeite en veel beter.
De overige 33 procent ziet dat anders. De trap nemen is niet altijd praktisch,
zeker als je slecht ter been bent. Daarbij is de lift veel sneller, om nog maar
niet te spreken van een telefoontje naar je collega als je een vraag voor degene
hebt. En tijd kost nu eenmaal geld in het bedrijfsleven.

Een verbod op rugzakken bij festivals heeft geen zin
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Logisch, tijdens een festival is dat bijna niet uitvoerbaar, zeker als het om een
meerdaags evenement gaat en mensen willen bijvoorbeeld blijven kamperen.
Hoe moet je dan je spullen meenemen? Daarbij, als iemand een aanslag wil
plegen, kan dat altijd wel.
Aan de andere kant kun je misschien beter te veel maatregelen nemen, dan
te weinig. Mensen zullen er heus wel begrip voor hebben, het gaat tenslotte om
hun eigen veiligheid.
Een verbod op rugzakken bij festivals heeft geen zin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Verkeerd aanbieden van afval hoort bestraft te worden > eens 53% oneens 47%

SEMINAR 2016

tel. (077) 320 97 00

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

woensdag 1 juni
Evenementenhal
Venray

Ondernemen is overleven. Stroomopwaarts,
bergopwaarts. Tegenwind en tegenslag.
Vechten. Want de aanval is de beste verdediging.
De voormalig Commandant der Strijdkrachten,
Peter van Uhm en een beroemde topadvocaat,
Wim Anker weten dat als geen ander.
Na deze avond kunt u op uw ‘StrijdToneel’
met recht de hemel bestormen!

STRIJD
TONEEL
AANVAL IS DE
BESTE VERDEDIGING

Aanmelden: www.rt160.com

PROGRAMMA

WWW.REPAIRGSM.NL

19.15 UUR

ONTVANGST

Mollenbestrijding

19.45 UUR

WELKOMSTWOORD

20.00 UUR

WIM ANKER

20.45 UUR

PAUZE

21.15 UUR

GOEDE DOELEN 2015-2016

21.30 UUR

PETER VAN UHM

22.15 UUR

NETWERKBORREL

‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen

V

Sponsoren

Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

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

Begunstigers

Voor meer informatie:
www.rt160.com

Drukkerij van den Munckhof
Forwart
Elf Graden
Studio Spinazie

EN

TAFE

60

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

DE

S

T

www.ikzoektuingrind.nl

L1

Als journalist in opleiding
wil je natuurlijk de bekendste,
belangrijkste, beroemdste en
interessantste mensen spreken. Onlangs had ik de kans
van mijn leven om de
beroemde Carl Bernstein te
spreken. Bernstein was
journalist bij de Washington
Post en zorgde samen met Bob
Woodward met hun onderzoek
ervoor dat de Amerikaanse
president Nixon af moest
treden na het bekende
Watergateschandaal.
Een super geschreven
Engelse brief overhandigde ik
Bernstein na een uitzending van
College Tour in Amsterdam twee
weken geleden. De tips kreeg ik
van Twan Huys, die ik eerder al
sprak. In de brief schreef ik dat
ik hem de volgende morgen
wilde spreken in zijn hotel.
Ik slijmde ook nog dat hij super
is blablabla (tips van Twan).
Aan het einde van de brief nog
mijn contactgegevens achtergelaten zodat hij mij kon bereiken.
Die avond boekte ik een bed in
een hostel en afwachten maar.
Zou hij bellen? Wat zeg ik dan?
Ik was echt mega zenuwachtig.
Dan maar slapen. Met twee
dronken Zweden die je kamer
onveilig maken is dat nog geen
pretje. Je probeert de dromenwereld in te stappen, maar toch
ben je zenuwachtig. En dan
gebeurt het, de telefoon gaat.
Om 23.30 uur lig ik vijf minuten
verwijderd van Carl Bernsteins
hotel te bellen met de man
himself. Wow. We spraken de
volgende morgen in zijn hotel af.
Ik hing op en alles ging heel
snel. En prompt de telefoon
weer om 01.30 uur. “Hello this is
Carl Bernstein again.
Unfortunately I had an accident
and broke my leg. Tomorrow
morning I have to go to the
hospital. I am sorry. We will do
the interview next weekend by
phone.” Radeloos was ik. Een
van mijn grootste idolen gemist.
Nog steeds afwachtend op uw
reactie…
Huil ze, Niels

In België gaan stemmen op om festivalbezoekers te verbieden een rugzak
mee te nemen. Ook handtassen moeten voortaan thuisblijven als het aan de
Federatie van Muziekfestivals ligt. Zij wil daarmee dezelfde lijn volgens als die
van de voetbalclubs. Sinds de aanslagen in Parijs zijn namelijk tassen en rugzakken verboden in voetbalstadions. Omdat tassen stuk voor stuk gecontroleerd
moeten worden, ontstaan er lange wachtrijen met bezoekers en die zouden zo
doelwit kunnen worden van een aanslag, aldus de organisatie. De Vereniging
Nederlandse Poppodia en Festivals ziet zo’n verbod vooralsnog niet zitten.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kadernota volgens de SP
Op dinsdag 12 april jongstleden heeft de gemeenteraad het college de
kaders meegegeven waarmee zij aan de slag kan. Een kleine greep uit de
voorstellen van de SP.
Geld reserveren voor de aanpak
van alcohol- en drugsmisbruik bij
jongeren: meer geld voor voorlichting
op het voortgezet onderwijs door
GGZ verslavingszorg. Gemeentelijke
handhavers veel vaker dan nu het
geval is, te laten controleren in horeca
en jeugdsozen. Meer geld erbij levert

onderaan de streep een hoop geld op
door minder zorg. De gemeente moet
actief met bedrijven gaan kijken hoe
we gebruik kunnen maken van de
100 miljoen euro die door de provincie
is gereserveerd voor asbestsanering.
Er komen de komende jaren velen
zogenaamde statushouders hier wonen

(vluchtelingen en asielzoekers die
mogen blijven). De SP wil een actief
spreidingsbeleid en wil flink investeren
in integratie. We hebben dit in het verleden in het land al vaker mis zien gaan
met arbeidsmigranten. De gemiddelde
vluchteling keert niet meer terug naar
het land van herkomst. Vroegtijdige
integratieprojecten, die pas eindigen
als de integratie is geslaagd, is noodzakelijk voor acceptatie en om te voorkomen dat deze mensen aan de rand van

de samenleving terecht komen. Meer
investeren in preventieve bevolkingsonderzoeken. Bijvoorbeeld door actief
achter mensen aan te gaan die niet of
te weinig naar het consultatiebureau
gaan. De kinderen op die leeftijd kunnen en mogen wat ons betreft niet de
dupe worden van onverschilligheid,
onvermogen of onwetendheid van hun
ouders. Het Gasthoês, de SP houdt vast
aan maximaal 5.000.000 euro financiële bijdrage van de gemeente. Als de

provincie of andere geldschieters mee
financieren dan is dat meegenomen
maar aan gemeentegelden wat de
SP betreft dus maximaal 5.000.0000
euro. En bij alle grote financiële projecten een goede dekking en zonder
te grote risico’s. Maar wel alle zestien
kernen toekomstbestendige accommodaties, dus niet alleen in Horst.
Anthony van Baal,
SP Horst aan de Maas

Gezondheidsdilemma: fijnstof
Horst aan de Maas moet de gezondste gemeente in de regio worden.
Een nobel streven. Wie wil nu niet met een betere kwaliteit ook nog langer
leven. De gemeente heeft een discussie over een toekomstvisie laten
vallen en de raad accepteert dat. Verwacht wordt dat de discussie van
‘onderuit’ wordt gevoerd met de stip op de horizon van ‘de gezondste
gemeente in de regio’.
Hier dan alvast maar een toekomstig dilemma. Een begin van de
discussies waaraan gemeente en
raad zich niet kunnen onttrekken. We
gebruiken uitspraken en kennis van
Professor Dr. Onno van Schaijck, hoog-

we plaatselijk zelfs niet voldoen, kost
kwaliteit van leven en gemiddeld
ongeveer tien levensmaanden. Via de
longen komt fijnstof in de bloedbaan
terecht met ontstekingsreacties en hart
en vaatziektes tot gevolg. Daarom is het
GGD-advies: geen gevoelige projecten
leraar preventieve geneeskunde over de (scholen, bejaardenhuizen etc.) binnen
een afstand van 200 tot 300 meter van
risico’s van fijnstof. De kleinere fracties
een snelweg. Professor van Schaijck
van fijnstof (vooral verkeer en beperkgaat nog een stap verder. Activiteiten,
ter vanuit de agrarische industrie) zijn
waarbij je grote inspanningen verricht
zeer schadelijk voor de gezondheid.
(sporten bijvoorbeeld) leiden tot tijdeDe veel te hoge EU-norm, waaraan

lijk grote inademing ( ook van fijnstof)
met alle risico’s daaraan verbonden.
Plan dus niet dit soort activiteiten naast
een drukke snelweg. En wat te denken
van de grote concentratie van mensen
die op industrieterreinen vlak langs de
snelweg werken. Het lijkt zo logisch, de
logistieke en ondersteunende bedrijven
vlak bij de snelweg. Al die mensen zijn
daar meer dan 9 uur per dag werkzaam
in mogelijk hoge concentraties fijnstof.
Inzicht? Meet op verdachte plaatsen de
concentraties fijnstof. Spreek je serieus

over gezondheid, dan is fijnstof
een zeer belangrijk aandachtspunt
voor planning van activiteiten in de
toekomst. Nemen we ‘de gezondste
gemeente’ als kreet serieus, dan zal
de raad over onder andere het fijnstof
en de effecten daarvan op de inrichting van onze gemeente het college
richtlijnen mee moeten geven en een
visie ontwikkelen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

We laten niemand in de kou staan
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Horst aan de Maas
kreeg er voor 20 miljoen euro aan nieuwe taken bij.
Onze gemeente heeft die overheveling van taken altijd gezien als
een kans om het beter te doen in het
Sociaal Domein. De gemeente staat
als eerste overheid immers dichtbij de
inwoners en kan daardoor maatwerk
bieden.

Samen met onze inwoners en
zorgaanbieders is tijdig gestart met de
voorbereiding van de nieuwe taken.
We introduceerden de ‘keukentafelgesprekken’, een aanpak om de
hulpvraag beter in beeld te brengen
en samen tot passende oplossingen

te komen. Visie en beleid werden op
1 januari 2015 praktijk. Zou het allemaal uitpakken zoals bedoeld?
De PvdA staat voor een Sociaal
Domein waarin we met minder geld
meer kunnen doen. Door bureaucratische lucht uit het systeem te halen en
door beter in te spelen op de hulpvraag.
We hadden verwacht in 2015 zo’n
2 miljoen euro tekort te komen voor het
Sociaal Domein. Het is een overschot

geworden van bijna 900.000 euro.
Bovendien zijn onze rapportcijfers voor
klanttevredenheid erg goed. Meer doen
met minder lijkt dus te kunnen.
Wij zijn trots op de resultaten over
2015, maar we mogen niet stil gaan
zitten en ons rijk rekenen voor de toekomst. Het college stelt nu voor om de
helft van het overschot in te zetten om
de uitvoering van de nieuwe taken verder te verbeteren. We hebben nu een

Het ‘zwaard’ van Damocles
Afgelopen vergadering zijn we als commissie samenleving geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het Damocles-beleid. Het beleid
dat bepaalt hoe er in Horst aan de Maas uitvoering gegeven wordt aan de
sluitingsbevoegdheid van publiek- en niet publiek toegankelijke lokalen
(loodsen en bedrijfspanden), maar ook woningen, op moment dat er
sprake is van drugshandel dan wel andere opiumdelicten.
Dit beleid maakt het mogelijk
om bij aanwezigheid van een
bepaalde hoeveelheid verdovende
middelen (softdrugs: 5 gram,
harddrugs: 0,5 gram of meer dan
vijf hennepplanten) of bij beroeps-

of bedrijfsmatige hennepteelt een
woning te sluiten voor bepaalde duur.
Het werkt volgens het principe ‘one
strike, you’re out’, ofwel meteen
ingrijpen. Natuurlijk wordt zorgvuldig
bekeken of sluiting gerechtvaardigd is

en worden belangen van betrokkenen
gewogen. Tijdens de presentatie bleek
dat er in 2015 acht locaties, waarvan
vijf woningen, gesloten zijn. In 2016
ligt dit getal tot op heden op vier
woningen en zijn er nog twee zaken
onderhanden. Als CDA ondersteunen
we dit beleid. Het werkt preventief.
Daarnaast is het goed te weten dat een
ander doel van Damocles is om met
de diverse partners in het veld (politie,
OM, FIOD, Belastingdienst, gemeenten,
provincie, inspectie SZW en Koninklijke

Marechaussee) samen te werken tegen
de georganiseerde drugscriminaliteit.
Ieder pakt hierin zijn eigen rol en
bevoegdheid. Niet onbelangrijk om
nogmaals te noemen is dat ook in
deze strijd het toeziend oog van u als
burger een wezenlijke rol kan spelen.
Schroom dan ook niet bij gevoelens
van ‘niet pluis zijn’ dit te melden zodat
waar nodig adequaat opgetreden kan
worden.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

prima basis die we de komende jaren
verder kunnen verbeteren. Zo moeten
we goed kijken of onze inwoners de
weg naar de gemeente eenvoudig
weten te vinden en de eigen bijdrages zorg niet in de weg staan. Door
nu samen verder te bouwen, zorgen
we ervoor dat we ook in de toekomst
niemand in de kou laten staan.
Richard van der Weegen,
PvdA Horst aan de Maas
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Gemeentelijke Belastingen

Kees van Rooij is
herbenoemd als
burgemeester van
Horst aan de Maas.
Op maandag 25 april
is hij beëdigd door de
Gouverneur, de heer
Bovens.
Wij feliciteren
Kees van Rooij met
deze herbenoeming.

Kappen van bomen

Veiligheid staat voorop!
Op korte termijn worden 8 bomen aan de Peelstraat te Kronenberg gerooid. De bomen zijn
instabiel en daarom afgekeurd.
Dit geldt ook voor 23 bomen verdeelt over
Griendtsveen. Deze bomen zijn om diverse
redenen afgekeurd.

Voor beide locaties geldt dat de veiligheid
voorop staat.
De noodzaak van het kappen van deze bomen
is besproken met diverse belanghebbenden,
zoals de Groengroep, dorpsraad Kronenberg,
bewoners en de dorpsraad van Griendtsveen.

Gemeentehuis
gesloten op Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het
gemeentehuis en gemeentewerf op donderdag
5 mei en vrijdag 6 mei 2016 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden
kunt u op maandag 9 mei a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende vraag over de burgerlijke
stand voor Burgerzaken, die niet kan wachten
tot maandag 9 mei, dan kunt u tussen 08.30 uur
en 09.30 uur bellen met 06 - 53 35 59 73.

Denkt u aan
de laatste termijn?
De laatste betalingstermijn voor de gemeentelijke belastingaanslagen met dagtekening 29 februari 2016 vervalt op 30 april. De gemeente verstuurt binnenkort aanmaningen aan iedereen
die de aanslag niet op tijd heeft betaald.
Berichtenbox
Hebt u zich aangemeld bij de berichtenbox van
MijnOverheid? Dan ontvangt u deze aanmaning alleen in uw berichtenbox. Maakt u gebruik
van automatische incasso? Dan geldt deze
informatie niet voor u.
Aanmaningskosten
Zorg ervoor dat uw betaling uiterlijk op 9 mei
2016 op de rekening van de gemeente, o.v.v.
uw aanslagnummer, is bijgeschreven. De kosten voor de aanmaning worden anders ook aan
u doorberekend. De aanmaningskosten zijn:

Voor openstaande belastingbedragen beneden
de € 454: € 7.
Voor openstaande belastingbedragen van
€ 454, of hoger: € 15.
Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering van
gemeentelijke belastingen, kijk dan op onze website www.horstaandemaas.nl, onder “Inwoners –
Wonen en Verkeer - Gemeentelijke belastingen”.
Bellen of mailen kan ook: (077) 477 97 77 /
gemeente@horstaandemaas.nl.

Nationale Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei 2016 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Putweg 16
Wachtpostweg 34
Laagheideweg 11
Griendtsveen
Ericaweg 6
Grubbenvorst
Lottumseweg 77
Venloseweg 28
Venloseweg 55

Kermis Horst-centrum 30 april t/m 5 mei
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u
naar www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Let op: het gaat alleen om dringende vragen
over de burgerlijke stand.
Hebt u een dringende melding voor openbare
werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

stille tocht naar het oorlogsmonument waar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.

Hegelsom
Past. Debijestraat 64

Horst
Herstraat 45
Stationsweg 90
Kranestraat ongenummerd
Meterikseweg 86d
Venloseweg 18
Nieuw Erf 3
Meerlo
Amaliastraat 1
Melderslo
St. Odastraat 14

Sevenum
Broek 2
Creemershof ongenummerd
kavel 9
Saardijk 7
Tienray
Swolgenseweg 14
Spoorstraat ongenummerd
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
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

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.

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

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Prijs voor origineelste
Loesje- tekst
‘Wat wij scheef doen maakt de scheids rechter…’ Met deze ‘Loesje’-tekst won Mieke Hoogveld van Korfbalclub
SV Lottum F2 zaterdag 23 april de eerste prijs voor de origineelste ‘Loesje’-tekst.

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Magazijnmedewerkers
gezocht
DSV is een wereldwijde leverancier van logistieke
oplossingen. Voor de locatie in Venlo zoeken wij
nu pickers en packers om het proces te komen
ondersteunen.
Functie-eisen
magazijnmedewerker
• affiniteit in de logistiek;
• kennis van de Engelse taal;
• nauwkeurigheid en
concentratie.

Wat bieden wij
• salaris van € 10,05;
• adv toeslag 15% op salaris;
• ploegentoeslag;
• reiskostenvergoeding.

Ben jij flexibel en heb je een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel?
Ben je daarnaast op korte termijn beschikbaar?
Voor meer informatie:
Solliciteer direct:
www.randstad.com
werving.dsv@nl.randstad.
(vacaturenummer: 1676722)
com of 06-13329908

De tekst werd uitgeschreven door
werkgroep S&R (Sportiviteit & Respect)
en is voor alle korfbalclubs uit de regio
Horst aan de Maas en omstreken.
De wedstrijd was een onderdeel van

een aantal activiteiten die de werkgroep S&R afgelopen seizoen organiseerde om het onderwerp sportiviteit
en respect bij alle korfbalclubs uit de
regio onder de aandacht te brengen.

Samen met haar team ontving Mieke
een nieuwe wedstrijdbal. Met deze bal
speelden de meisjes van F2 meteen
hun competitiewedstrijd en wonnen
met 12-5.

Meisjes C1 Set Up kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De Meisjes C1 van volleybalvereniging Set Up Meerlo wonnen op zaterdag 16 van naaste concurrent Limac met
3-1. Dit betekende dat er op zaterdag 23 april in Sevenum, tegen VC Athos ’70 , nog drie setjes nodig waren.

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

r
Al mee ar
a
j
2
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

VC Athos ’70 stond op een
vijfde plaats. Toen de wedstrijd op
het punt van beginnen stond, liep
de sporthal vol met supporters,
de meiden waren ervan onder de
indruk. De eerste set startte Set Up
gespannen, de tegenstander stond
goed te verdedigen. De servicedruk,
één van Set Ups sterke punten, werd

opgevoerd en de set werd met 11-25
gewonnen. In de tweede set was
het de aanval die het verzet van de
tegenpartij brak en werd het 17-25.
In de derde set liep Set Up, mede door
servicedruk, al snel uit. En bij 12-23
werden de laatste punten gespeeld en
sprongen ze in het rond van vreugde.
Een waardig kampioen gaat voor de

0-4 overwinning. In de laatste set was
de spanning er af, er werd gevarieerd
gespeeld, ballen mooi geplaatst of
snoeihard in geslagen. De laatste set
werd overtuigend gewonnen met
8-25. Het publiek werd bedankt met
een applaus voor hun support, niet
alleen vandaag, maar het gehele
seizoen.
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Melderslo verliest van Belfeld
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Op het eerste gezicht lijkt het een mooie voetbalmiddag te gaan worden op zondag 24 april. Op het programma staat de wedstrijd tussen het eerste team van SV Meerlo en vv Belfeldia.
Het zonnetje schijnt maar een
koude en straffe wind zorgt er op het
sportpark van vv Belfeldia voor dat de
vlaggen van de KNVB en de thuisvereniging strak in de mast hangen.
Menig toeschouwer zet al snel de
kraag van de jas recht overeind.
In de eerste helft heeft de ploeg
uit Belfeld het beste van het spel.

Men speelt technisch beter en met
behulp van de wind wordt er een duidelijk veldoverwicht gecreëerd.
Het meeste gevaar van de ploeg
uit Belfeld wordt echter gesticht vanuit
spelhervattingen. De corners en vrije
trappen die in het zestienmetergebied
worden ingebracht zorgen steevast voor
gevaar. In de 32e minuut wordt een

corner mooi ingekopt. Gelukkig brengt
de lat redding. In de 38e minuut maakt
doelman Bas Westerveld zijn beste
redding van deze middag. Met een
katachtige redding pareert hij de inzet
van de erg behendige nummer 16 van
Belfeldia. Met de rust is de stand 0-0
en daar prijst de ploeg uit Melderslo
zich het meest gelukkig mee.

Na de thee krijgt Melderslo de
eerste grote kans krijgt. De kopbal
van Peter Spreeuwenberg in de 60e
minuut gaat wel op doel maar blijkt
een prooi voor de doelman van Belfeld.
Daarna beginnen donkere wolken
zich samen te trekken boven het
sportpark en in de 71e minuut blijken
deze met name bedoeld voor SV
Melderslo. Een prachtig afstandsschot
verdwijnt in de bovenhoek: 1-0.
Als dan na een flinke hagelbui in de
80e minuut ook nog de 2-0 valt is

de wedstrijd gespeeld. Hier gaat
een mooie aanval en het beheerst
binnen tikken van nummer 16 van
vv Belfeldia aan vooraf. Hopelijk is
de eerstvolgende wedstrijd tegen
BEVO weer de voltallige selectie
van trainer Vievermans wedstrijdfit.
Als dan de komende week ook nog
de flair en het zelfvertrouwen wordt
gevonden, waar in de eerste helft
van de competitie zoveel punten mee
werden gepakt, dan moeten de drie
punten toch weer te pakken zijn.

Opening speeltuintje
D’n Haspel
Bij sportpark D’n Haspel in Grubbenvorst is zondagmorgen 24 april het speeltuintje officieel geopend. De naam
van het speelterrein verwijst naar het oude sportpark: De Comert.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Titel voor
Judoclub Lottum
Door: Judoclub Lottum
Het jongensteam van Judoclub Lottum heeft zondag 24 april de Limburgse titel van poule 5, jongens onder de 12 jaar, behaald.

In januari 2015 werd het
vernieuwde sportpark in Grubbenvorst
geopend. GFC’33, Tennisclub
Grubbenvorst en de Jeu de Boules
vereniging maken gebruik van het park.
Bij de opening van het vernieuwde

park werd de wens uitgesproken om
de nieuwbouw af te ronden met een
speeltuintje. Het afgelopen jaar is
dan ook hard gewerkt om deze wens
uit te laten komen. Verschillende
sponsors, gemeente Horst aan de Maas

en leveranciers zijn benaderd om te
bekijken of de plannen haalbaar en
uitvoerbaar zouden zijn. Met name
door bijdragen vanuit verschillende
organisaties werd het speeltuintje
gerealiseerd.

Na een heel seizoen telkens
tweede te staan in de poule, wisten ze
afgelopen zondag alle wedstrijden te
winnen, waarna ze Limburgs kampioen
werden in De Hamar in Belfeld. De prijs
werd uitgereikt door Kim Franssen,
die verschillende nationale en
internationale prijzen heeft gewonnen

als judoka. Het team bestaat uit
verschillende gewichtsklassen.
Het team bestaat uit: Juul Alards,
Yanniek van Delden, Rik Lijnders,
Ryan Vos, Sven Klopman, Teun Heldens,
Luuk Claessen en Bas Klopman.
Het team wordt getraind en gecoacht
door Paul Maaskant.

HET VOORJAAR KAN BEGINNEN
ZONDAG 1 MEI EN HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Hoek lounge set

Graniet tafels

LAGUNA

op voorraad

van 999,-.

599.-

899.voor:

voor:

Poot 6 x 6 cm
232 x 100 cm

NERGENS IN DE OMGEVING ZO’N GROOT AANBOD
MET ZULKE LAGE PRIJZEN. KOM EN VERGELIJK.

Industrielaan 4, Asten
T. 0493 670910 www.wiegersxl.nl

Eetkamer stoel
NEBA

Elders 199,-.
van 1099,-.
In 2 kleuren op
voorraad.

169.onze prijs

Meubels en Tuinmeubelen

Veel modellen Boxsprings
in onze showroom

499.onze prijs

Nu al 2 persoons
boxspring, geveerd
en gestoffeerd
matras + topper.

BIJNA AL ONZE MEUBELEN KUNNEN WIJ UIT
VOORRAAD LEVEREN. TEGEN OUTLET PRIJZEN

MA. 13.00 - 18.00 UUR
DI. T/M VR. 10.00 - 18.00 UUR VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR ZO. 12.00 - 17.00 UUR
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SV Oxalis pakt
koppositie
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Om aansluiting bij de top te houden in de eerste klasse was het voor
SV Oxalis belangrijk om zondag 24 april punten te pakken. Slechts één
keer werd er deze competitie verloren, van Celeritas, de huidige koploper
en tegenstander. Celeritas had alle wedstrijden gewonnen en SV Oxalis
moest tot het uiterste gaan om de punten in Horst te houden.
Al was de voorbereiding goed,
toch maakte Celeritas een flitsende
start. Na dertien minuten keek Oxalis
tegen een 1-7 achterstand aan. Oxalis
moest het hoofd er bij houden en niet
mee gaan in het spel van Celeritas.
Na een kleine omzetting in het
aanvalsspel kwamen er meer kansen
voor Oxalis. Het spel werd rustiger en
er werden mooie acties uitgespeeld.
Na drie keer op rij te hebben gescoord
was de stand 4-7. Celeritas was
echter niet van plan de voorsprong uit
handen te geven en kon voor rust nog
uitlopen naar een 5-9 voorsprong.
Na rust opende Oxalis de score,
maar Celeritas pakte met twee
doelpunten een 6-11 voorsprong.
Vijf doelpunten verschil, was dit nog
wel te overbruggen tegen een goed
spelende tegenstander? Maar Oxalis
stroopte de mouwen op en keek waar
ze de tegenstander te slim af kon zijn.
Bo Cuppen nam met een afstands-

schot het voortouw in een prachtige
inhaalrace. Lisette Verheijen, Maud
Jacobs en Annick Boekesteijn volgden
het voorbeeld en het werd 11-11.
Celeritas pakte opnieuw de voorsprong, maar Elise Dekker zorgde met
een wegtrekbal weer voor een gelijke
stand, 12-12. Met nog drie minuten op de klok was de spanning te
snijden. Na een doorbraak van Annick
Boekesteijn legde de scheidsrechter
de bal op de stip. Het was Bo Cuppen
die de strafworp verzilverde en Oxalis
voor het eerst in de wedstrijd op
voorsprong bracht. Nadat Celeritas de
bal in de laatste minuut had ingeleverd, werden de laatste 30 seconden beheerst uitgespeeld. Na het
fluitsignaal was de ontlading groot en
werd de overwinning gevierd. Dankzij
deze overwinning staat Oxalis samen
met Celeritas bovenaan in de eerste
klasse. Met nog drie speelrondes ligt
de strijd om het kampioenschap open.

Uitgebreid moederdag brunchbuffet
Het
o en
aspergeseiz !
is begonnen
Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

HZPC verzamelt prijzen
in Ettelbrück
Door: zwemvereniging HZPC Horst
Een deel van de wedstrijdploeg van HZPC Horst vertrok op zaterdag 23 april voor de achtste keer naar het
Luxemburgse Ettelbrück voor de Challenge International de la Ville d’Ettelbruck, afgekort CIVE. Op zaterdag 23 en
zondag 24 april streden bijna driehonderd deelnemers uit vier verschillende landen om de prijzen.

Namens HZPC Horst was een klein
gezelschap, voornamelijk de jeugd en
senioren aanwezig, bestaande uit de
zwemmers Judith van Meijel, Patrick
Janssen, Björn Piket, Manon Koster,
Serafina Vlijt, Giel van Megen, Imke van
den Hoef, Lieke Meulenkamp en Isa
Curvers, coach Lea van Meijel, official
Riny Janssen en Govert en Mirjam
Koster als algemene ondersteuning.
De opvallendste tijdsverbeteringen waren voor Isa. Zij behaalde in
Ettelbruck haar eerste limieten voor de
Limburgse Zomerkampioenschappen
in mei. Ze deed dit op de 50 meter
vrijeslag en 50 meter rugslag. Ook op
de 100 meter rugslag en 100 meter

wisselslag verbeterde ze haar oude
tijden met respectievelijk 16 en 9
seconden. Giel zwom een persoonlijk
record op de 100 en 200 meter vrijeslag en 50 meter rugslag. Helaas kwam
hij op deze afstanden net te kort voor
een deelname aan de Limburgse
Zomerkampioenschappen.
Ook Koen zag zijn trainingsarbeid
beloond met goede resultaten. Op de
100 meter vlinderslag zwom hij voor
het eerst sneller dan één minuut, een
tijd van 59,62 seconde. Daarnaast
verbeterde hij zijn persoonlijke record
op de 100 meter schoolslag en
100 meter wisselslag.
Zaterdagmiddag en zondagochtend

werden er series gezwommen,
zondagmiddag stonden de finales op
het programma. Finaleplaatsen én
prijzen waren er voor: Imke (zilver op
100 vlinderslag), Koen (goud op 100
rugcrawl, zilver op 100 schoolslag,
brons op 100 wisselslag), Serafina
(goud op 100 vlinderslag), Manon
(zilver op 100 vlinderslag) en Judith
(goud op 100 schoolslag, brons op
50 schoolslag). De finalesessie werd
afgesloten met de estafette 4x50
meter wisselslag gemixt. Judith
(rugcrawl), Björn (schoolslag), Serafina
(vlinderslag) en Koen (vrijeslag)
behaalden na een zeer spannende race
het zilver.

Wittenhorst D1 Kampioen
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De D1 van RKsv Wittenhorst werd woensdag 20 april kampioen in de hoofdklasse, zonder zelf te
spelen. Concurrenten Sparta’18 D1 uit Sevenum en SC Irene D1 uit Tegelen speelden deze dag een
wedstrijd die eindige in gelijkspel (2-2). Hierdoor kan Wittenhorst niet meer worden ingehaald.
Door deze situatie komt Wittenhorst D1 komend seizoen in de derde divisie uit. Op de avond dat het
kampioenschap werd behaald speelde Wittenhorst D1 zelf de halve finale in de beker tegen GFC’33 D1
uit Grubbenvorst. De wedstrijd werd met 1-7 gewonnen, waardoor Wittenhorst D1 op zaterdag 14 mei
in de finale uitkomt tegen Volharding D1 uit Vierlingsbeek. Kortom een succesvol jaar voor coach
Jan Beijers, de teamleiding en de spelers.
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Diploma’s voor
synchroonzwemmers
Door: zwemvereniging HZPC
In zwembad De Berkel werden zondag 24 april door de afdeling
Synchroonzwemmen diploma’s afgenomen.
In totaal zijn er vijf aanloop
diploma’s te behalen waarvan er vier
verschillende werden afgenomen.
De synchroonzwemsters hebben weer
laten zien dat ze veel vooruitgang
hebben geboekt en daarom konden
er zondag aan het einde van de
middag negen diploma’s worden
uitgereikt. Het diploma basishouding
werd behaald door Anna Otten en
Emma Willemse, Nienke Hegger
kreeg haar diploma zeilboot,

Noah Janssen behaalde het diploma
balletbeen en Eva Driessen, Amber
Duijndam, Sofie Geurts, Kim Hoeijmakers en Emma van der Vight kregen
hun diploma spagaat.
Nu deze diploma’s weer achter de
rug zijn, gaan de synchroonzwemsters
zich weer helemaal richten op de
shows die ze gaan opvoeren op vrijdag 20 mei om 20.00 uur en zaterdag
21 mei om 11.00 uur in zwembad
De Berkel.

Junioren HZPC
in Antwerpen
Salto’s op het Lambertusplein
Koprollen, salto’s en andere spectaculaire sprongen waren zaterdag 23 april te zien op het
Lambertusplein in Horst. De Jump the Square 2016 werd georganiseerd door Hosema en was onderdeel
van de Sport aan de Maas Sportweek. Jump the Square is een freerunning jam, zogenaamde freerunners mogen dan hun kunsten laten zien. En daar werd zaterdagmiddag gretig gebruik van gemaakt.

SV Melderslo

Belangrijke punten voor
korfbalsters
Door: Aniek van den Brandt, SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 24 april hun wedstrijd tegen De Horst 1 uit Groesbeek.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Hoge Horst in Groesbeek.

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Een deel van de wedstrijdzwemmers van HZPC heeft op zaterdag
23 en zondag 24 april deelgenomen aan de International Youth Swimming Cup in Antwerpen. Zes zwemsters, voornamelijk junioren, bereiden
zich zo voor op de Nederlandse Juniorenkampioenschappen en Limburgse
Zomerkampioenschappen.
Ilse Swinkels kwam zes keer aan
de start, waarvan ze vijf persoonlijke
records zwom. Het meest tevreden
was ze over de 400 meter vrijeslag
en 200 meter rugslag. Op beide
afstanden zwom ze een mooi pr én
een goede race. Ook Anouk Seuren
mocht zes keer aan de start verschijnen. Ondanks de spanning ging ze
naar huis met vijf persoonlijke records.
De 400 meter vrijeslag was haar beste
afstand, hierop verbeterde ze haar
pr met 11 seconden. Pleun van den
Bergh kwam zeven keer aan de start.
Op vijf van deze afstanden zwom
ze een geweldige race, die gepaard
ging met persoonlijke records. Net
als Anouk en Ilse, zwom Pleun haar
grootste tijdsverbetering op de 400
meter vrijeslag (14 seconden).

Anne van Megen zwom zes keer,
waarvan vijf persoonlijke records.
Zeer noemenswaardig was haar
200 meter schoolslag. Ze zwom
hierop een pr van 8 seconden. Ook
Marlijn Zwart zwom op deze afstand
een mooi pr. Marlijn verbeterde daarnaast haar beste tijden op de 100 en
200 meter vlinderslag.
Manon van der Wielen kwam
dit weekend zeven keer aan de
start. De 50 meter rugslag zwom zij
voor het eerst in een 50 meter bad.
Daarnaast zwom ze twee kleine
persoonlijke records. Floor Weijmans
kwam tot slot vijf keer aan de start.
Haar beste race zette ze neer op de
200 meter vlinderslag: een persoonlijk record van 6 seconden en een
eerste plek in haar leeftijdscategorie.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

SV Melderslo begon behoorlijk
sterk aan de wedstrijd. Binnen tien
minuten stond er al een voorsprong
van 0-3 op het scorebord. Hoewel het
scoren daarna wat lastiger ging, bleef
SV Melderslo kansen creëren, waardoor ook de 0-4 en de 0-5 vóór rust al
vielen. De Horst kwam er nauwelijks
aan te pas, maar wist de korf vlak voor
rust ook één maal te vinden en met
een 1-5 gingen de teams de kleedlo-

kalen in. Na rust bleef het scoren aan
de kant van SV Melderslo moeizaam
gaan. Het weer werkte ook bepaald
niet mee. Het waaide erg hard en na
tien minuten in de tweede helft moest
het spel zo’n vijf minuten stilgelegd
worden vanwege een flinke hagelbui.
Op een wit veld speelden de teams
daarna weer verder. SV Melderslo
bleef, ondanks dat het weinig scoorde,
de overhand hebben in de wedstrijd,

mede doordat de ploeg verdedigend
sterk stond te spelen. Hierdoor bleef
het verschil met De Horst continu drie
doelpunten. In de slotfase van de
wedstrijd werd het verschil met een
afstandsschot weer naar vier doelpunten getrokken en zo klonk bij een stand
van 5-9 uiteindelijk het eindsignaal.
Door het winnen van deze wedstrijd
blijven de korfbalsters van SV Melderslo
in de race voor hoofdklassebehoud.

www.haardstede.nl
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Hovoc sluit seizoen
winnend af

Set Up derde
in eindranglijst
Door: volleybalvereniging Set Up
De laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond op zaterdag 23 april op het programma.
De dames van Set Up moesten naar Maashees om daar te spelen tegen
het eerste team van MVC ’64.
Op voorhand zou dit een spannende wedstrijd moeten worden,
omdat beide teams niet voor elkaar
onder doen. Set Up startte in de eerste set sterk en nam al meteen een
voorsprong van 5-10. Deze voorsprong
werd ook niet meer weggeven en via
14-17 en 17-23 werd deze set met
goed en verzorgd spel gewonnen
met 19-25. De tweede set ging in het
begin gelijk op, al had MVC’64 wel
de overhand en via 6-5 en 12-9 nam
MVC ’64 1 een kleine voorsprong.
Deze voorsprong werd uitgebreid naar
22-16 mede doordat de Meerlose
ploeg de servicepass niet onder controle kreeg en de meer ervaren ploeg
uit Maashees hier optimaal van profiteerde. De Meerlose ploeg knokte zich
terug tot 24-23. Het laatste zetje kon
Set Up echter niet geven en zodoende
werd deze set verloren met 25-23.
De derde set begon Set Up matig

en stond al gauw met 8-2 en 16-9
achter. Ook in deze set herpakte Set
Up zich en knokte zich punt voor punt
terug en kwam zo zelf op een voorsprong van 17-18. In een spannende
slotfase maakte de jonge Meerlose
ploeg te veel fouten en via 24-24
werd deze set verloren met 26-24.
In de vierde set kwam Set Up
nog wel op een voorsprong van 6-8,
maar toen was het gedaan en nam
MVC’64 een voorsprong van 17-12
en via 20-12 en 25-13 werd deze
set dan ook kansloos verloren door
de Meerlose ploeg. Zodoende werd
de competitie met een nederlaag
afgesloten, maar de jonge Meerlose
ploeg kan als nieuwkomer in de
eerste klasse terugkijken op een goed
seizoen, de dames bleven in de thuiswedstrijden ongeslagen en eindigde
op een hele mooie derde plek in de
eindranglijst.

Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybalheren van Hovoc troffen zaterdag 23 april in de laatste wedstrijd van het seizoen Furos uit Kerkrade
thuis in Horst. Voor het Horster team stond er niets meer op het spel. Furos echter was formeel nog niet helemaal
veilig voor lijfsbehoud en had één puntje nodig om alles in eigen hand te houden.
De Hovoc-mannen lieten in de
eerste set zien waar ze van gemaakt
waren: lange serviceseries maakten
de eerste set een overwinning van
25-09. De tweede set waren de rollen
omgedraaid. Hovoc werd wat gemakzuchtig en Furos pakte dat meteen op.
Met een tandje erbij werd het alsnog
winst (25-23) voor Horst. Deze lijn werd
doorgezet, maar wel met wat meer
beleving. Lange rally’s maakten het
spannend om te zien. Toch was het
Hovoc dat weer de winst (25-21) pakte.
Tegen het einde van de vierde set was
er de publiekswissel voor Rick Oomen.

Hij gaat hogerop spelen in Wageningen.
Hovoc Heren 1 won de laatste set met
25-17 en speelt volgend jaar dankzij
haar kampioenschap in de derde divisie. Een mooi resultaat.
Zaterdag 23 april was een
belangrijke dag voor de dames van
Hovoc, aangezien ze nog niet zeker
waren van klassenbehoud. Er zouden
nog minstens twee punten gehaald
moeten worden om te kunnen
handhaven in de derde divisie.
Het werd al gauw duidelijk dat de
Horster dames gebrand waren om te
winnen van Saturnus/HC DS 1, maar

Uden was een gedegen tegenstander.
De eerste set resulteerde dan ook
in een nipte overwinning (25-27).
De eerste van de twee nodige sets
was binnen. In de tweede set merkte
Hovoc dat de winst niet voor het
oprapen lag en verloor het met 25-17.
Weer op scherp vlogen de ballen bij
Uden om de oren: 16-25. Geen na
competitie voor Hovoc, maar Horst
ging nog voor de wedstrijdwinst.
Daar was uiteindelijk een vijfde set
voor nodig, 25-22 en 11-15, maar
deze overwinning was een mooie
afsluiter van een bewogen seizoen.

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.uwtopslijter.nl

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

9,99

16,99

100 cl

9,99

50 cl

70 cl

BOOMSMA
LIMONCELLO DI FIORITO
Wilde Vlierbessen
Italiaanse
Wilde Bramen
Citroenlikeur

12,99
100 cl

14,99
100 cl

ROCKETSHOT
Fruitlikeur

17,99
70 cl

18,99
100 cl

Door: voetbalvereniging SVEB
De jongens van de E2 van voetbalvereniging SVEB werden woensdag 20 april kampioen. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark ’t Venneke in Broekhuizenvorst. De tegenstander was SV United/
BVV’27. Na een spannende wedstrijd werd de stand 4-0 voor SVEB.

GLEN MANSION
Blended Scotch
Whisky

Hooghoudt
Jonge Dubbele
Graanjenever

Vieux

BOKMA
Jonge
Graanjenever

BOKMA
Oude Jenever

31,99
70 cl

CHIVAS REGAL EXTRA
Blended Scotch Whisky

Rocky Cove

Special Selection

South Eastern Australia
Shiraz
Chardonnay
75 cl. Per fles 4,99

COINTREAU
Sinaasappellikeur

11.99
100 cl

13,99
70 cl

MERRYS
Witte Chocolade
Likeur

25.

DOOS à 6 FLESSEN

00

E2 SVEB kampioen

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= per fles voor 4,17]

wk 17-18
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 25-04-2016 t/m 08-05-2016

Wittenhorst doet goede
zaken
Door: Piet Nabben RKsv Wittenhorst
Het grillige ZSV uit Zeilberg moest zondag 24 april overwonnen worden door het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst. Kijk naar de stand en dan is het duidelijk wat er moet gaan gebeuren. Zou Wittenhorst dit karwei
kunnen klaren?
Met veel vertrouwen trok de ploeg
naar Zeilberg om te vechten om de
punten. Dan is het toch moeilijk om
Wittenhorst te kloppen. Het begin was
inderdaad voor de ploeg in het oranje.
Heel snel kwam het eerste succes toen
een mooie aanval met een steekbal
door Willem Heijnen de wegsprintende
Joost van Rensch in stelling zette. Joost
rondde fraai af: 0-2. ZSV had dan wel
meer balbezit, maar de uitvallen van
Wittenhorst waren veelal gevaarlijk.
Dit werd in de 34e minuut nog eens
onderstreept toen een hoge bal op de
rand van het zestienmetergebied door
zowel de doelman als een achterhoedespeler van ZSV niet op waarde werd

geschat. Dit deed wel de alerte Willem
Heijnen. Hij ontfermde zich over de bal
en schoot de bal in het lege doel: 0-2.
De ruststand had zelfs 3-0 kunnen zijn,
ware het niet dat een dot van een kans
werd gemist of beter doelman Wouter
Vaneker bracht redding.
Na de pauze was het wederom
Wittenhorst dat van zich deed spreken.
In de 48e minuut kon rechtsachter
Tom Zanders oprukken en zijn voorzet
belandde op maat bij Willem Heijnen,
die een geruststellende 3-0 kon binnenschieten. ZSV probeerde wel, maar
de spelers van Wittenhorst waren eenduidig: niks weggeven en knokken voor
iedere bal. Dit lukt voortreffelijk op één

keer na. Verantwoordelijk hiervoor was
Davy Althuizen die kon oprukken en
wiens schot op doel boven de verraste
Sjors Witt in het doel belandde: 1-3.
In de slotfase verzuimde
Wittenhorst om de marge nog groter
te laten uitvallen. Het miste enkele
opgelegde kansen, maar er telde
maar één ding en dat was het laatste
fluitsignaal.
Wittenhorst deed goede zaken
maar er moet nog één zege bijkomen
om zeker vrij te zijn van nacompetitie.
Komende zondag komt Venray op
bezoek. Deze onmiskenbare echte
kraker is voor beide teams enorm
belangrijk. Wittenhorst is er klaar voor.
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Tienrayse en Swolgense bossen

Veldronde bij handboog
sportvereniging ’t Trefpunt
Handboogvereniging ’t Trefpunt in Tienray organiseert op zaterdag 30 april en zondag 1 mei een Veldronde.
Deze wedstrijden vinden plaats in de Tienrayse en Swolgese bossen.

SVEB wint derby
tegen Sporting ST
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De derby tussen Sporting ST en SVEB stond zondag 24 april op het
programma. Het team uit Tienray en Swolgen was er op gebrand om de
overwinning op SVEB binnen te slepen.
De spelers begonnen vol goede
moed aan de wedstrijd. Helaas was
de start wat rommelig met veel foute
aannames. De eerste tegengoal viel
dan ook vroeg in de wedstrijd door
een slecht geraakte terugspeelbal
van aanvoerder Tim. Aanvaller Maik
Vermazeren wist van deze situatie
gebruik te maken en schoot de bal
dan ook in het net. Na twee minuten
spelen was het 0-1 voor SVEB.
Langzaam begon Sporting ST in
de wedstrijd te komen waardoor het
spannender werd en er ook meer
druk uitgeoefend kon worden van
twee kanten. Helaas kwamen de
eindpassen niet goed aan waardoor
het scoren van Sporting ST uitbleef.
Bij SVEB daarentegen kwamen
de passen wel goed aan. Dit leidde
tot meerdere kansen tot scoren.
Uiteindelijk scoorde Joris de Mulder
dan ook de 0-2 voor SVEB. Hierna ging
het spel weer redelijk op en neer tot

Voor de jeugd wordt op zaterdag
30 april een wedstrijd georganiseerd.
De wedstrijd begint om 10.00 uur en
maakt deel uit van een drietal wedstrijden. Op deze manier kunnen de jeugdschutters kennis maken met diverse
mogelijkheden in de handboogsport.

Op zondag 1 mei nemen
112 schutters deel aan de wedstrijd.
Om 09.00 uur vertrekken de
schutters bij de accommodatie van
de vereniging, op zoek naar in totaal
24 doelen die in de bossen zijn
opgesteld. De wedstrijd staat onder

leiding van de NHB (Nederlandse
Handboog Bond) en een drietal
scheidsrechters houdt de wedstrijd in
de gaten. De wedstrijd telt mee voor de
Fieldcup. Het betreden van het gebied
is alleen toegestaan onder begeleiding
van leden van ’t Trefpunt.
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aan de rust.
De rust duurde iets langer dan
gebruikelijk omdat de scheids wilde
wachten tot dat het gestopt was met
regenen, hij was namelijk niet van
plan om nat te worden. De tweede
helft kwam Sporting meer in het spel
en begon ook een stuk feller dan in
de eerste helft. Door het felle spel
konden ze ook een duel aangaan en
zo een aantal duels winnen. Er waren
ook meer mooie combinaties. Helaas
leidde het betere spel in de tweede
helft nog steeds niet tot een goal voor
Sporting ST.
In de 70e minuut begon SVEB
weer gevaarlijker te worden en meer
af te dwingen. In de 73e minuut werd
het door een goed uitgespeelde kans,
0-3 door Giel Seuren. Uiteindelijk
werd het nog 0-4 voor SVEB door
een op maat gegeven voorzet van
Rick Tissen op het hoofd van Joris de
Mulder.

Royal Roofing Materials B.V. is marktleider op
het gebied van dakmaterialen en toebehoren.

Lijkt het jou leuk om als Logistiek Medewerker aan de slag te
gaan? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Je komt te werken
in een klein en informeel team met gedreven collega’s die klaar
staan om alle ervaringen met jou te delen.
Voor de vestiging Delbouw in Horst zijn wij op zoek naar een:
Logistiek Medewerker (ft)

Jouw werkzaamheden
Als Logistiek Medewerker ben je verantwoordelijk voor het
ontvangen, opslaan, verzamelen en het uitgeven van goederen in
het magazijn. Je controleert de goederen op juistheid en beschadigingen.
Wie zoeken wij?
Je beschikt over een VMBO werk- en denkniveau. Je beheerst de
Nederlandse taal en enkele jaren ervaring in een magazijn. Je
bent in het bezig van een heftruckcertificaat. Je bent flexibel, een
teamplayer en klantvriendelijk.

Hovoc Meisjes N6.2 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het Horster meisjesteam Hovoc N6.2 is zondag 17 april kampioen geworden in de najaarscompetitie
Cool Moves Volleybal, niveau 6. Hoewel voor Hovoc het wedstrijdprogramma vorige week al was
afgelopen, bleef er nog een week spanning en onzekerheid hangen. Niet alle uitslagen waren binnen
en er moesten in de poule nog wedstrijden gespeeld worden. Maar zondag 17 april was de uitslag
bekend, en werd Hovoc kampioen. Achteraf gezien was het doorslaggevend dat de laatste twee
wedstijden tegen VC Patrick uit Echt en VC Athos’70 uit Sevenum met een groot puntenverschil gewonnen werden door Hovoc. Dat verschil was uiteindelijk beslissend voor het kampioenschap, aangezien
het aantal gewonnen sets gelijk was met de nummer twee uit de poule. Kyra, Daniek, Janne, Floor en
Liselotte wisten door goed samenspel tot dit resultaat te komen.

Wat hebben wij jou te bieden
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische markt.
Je kunt bij ons rekenen op een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het
profiel? Stuur dan nu je CV met sollicitatiebrief naar de afdeling
P&O t.a.v. mevrouw E. Kaales: personeelszaken@royal-rm.nl

22

cultuur

28
04

Meimaand Mariamaand

Opening bedevaartseizoen
in Tienray
In Klein Lourdes in Tienray wordt op donderdag 5 mei het bedevaartseizoen geopend. Het seizoen wordt
geopend met een Marialof die wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor Tienray.

Opening Museum
Sorghvliet
Museum Sorghvliet in Tienray opent vanaf zondag 1 mei weer haar
deuren. In het museum wordt een privécollectie van oude ambachten en
gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 tot 1950 tentoongesteld.
Verschillende ingerichte ruimtes
geven inzicht in de geschiedenis van
deze periode. Ook is er aandacht voor
de jodenvervolging met betrekking
tot Hanna van de Voort, de regio
en het kloosterleven van de missiezusters in Tienray. Het museum is

gevestigd aan de wandelroute langs
de meanders van de Molenbeek, het
Pieterpad en de fietsroute het Land
van Peel en Maas. Bezoek is dagelijks
mogelijk maar alleen op afspraak.
Voor meer informatie kan er worden
gebeld met 0478 69 14 68.

Tweede editie Baas
van Horst aan de Maas
De tweede editie van Baas van Horst aan de Maas is op zaterdag
7 mei. Dit jaar vindt het evenement plaats in Hegelsom, het winnende
dorp van vorig jaar.
In totaal doen er 24 teams mee
uit dertien kernen. Zij strijden om
de titel Baas van Horst aan de Maas.
De wedstrijd vindt plaats aan de
Kruisstraat, waar om 10.15 uur de
opening is. Om 11.00 uur beginnen
de spellen. De hele ochtend en middag staan in het teken van samen-

De meimaand is de traditionele
Mariamaand voor de kerk. Dit jaar
is het thema ‘Marie, Moeder van
Barmhartigheid’. Dit is gekozen
vanwege het ‘Jaar van de
Barmhartigheid’, vanuit de katholieke
kerk. Klein Lourdes Tienray is de

Mariabedevaartsplaats van NoordLimburg, waar naast de Lourdesgrot
ook Maria wordt geëerd als Troosteres
der Bedrukten. Naast het Marialof
vinden er in mei verschillende
bedevaarten plaats in Nederland en
België.

De Marialof begint om 15.00 uur.
Verder is er iedere woensdag een
Heilige Mis en een Rozenkransgebed.
Normaal is deze altijd om 19.00 uur,
maar op 4 mei in verband met de
dodenherdenking begint deze om
18.00 uur.

Zondag
4 september

werken, sport en spel. Deze spellen
zijn allemaal bedacht en gemaakt
door verenigingen uit de gemeente.
Het eindspel start om 19.30 uur.
Aansluitend aan het eindspel is
Baaspop. Met optredens van dj David
Ghetto, dj Styn en dj Gurde. De prijsuitreiking is om 22.00 uur.

Bekendmaking
nieuwe Rozenkoningin
De nieuwe Rozenkoningin van het Rozenfestival in Lottum wordt op
zondag 1 mei bij Kasteel Borggraaf bekend gemaakt. Deze Rozenkoningin
gaat zich de komende maanden inzetten voor de promotie van het
festival, waarvan het thema dit jaar Rozen uit de kunst is.
Na het aftreden van Suzanne
Verhaegh-Seuren als Rozenkoningin
2014 en de bekendmaking van haar
opvolgster, wordt op de Markt in
Lottum een bord onthuld waarmee het
aftellen naar het Rozenfestival officieel
is begonnen. Aansluitend wordt het

10-jarig jubileum van De Rozenhof
gevierd. Het Rozenfestival vindt dit
jaar plaats van vrijdag 12 augustus van
17.00 tot 23.00 uur en op zaterdag
13 tot en met maandag 15 augustus
van 10.00 tot 23.00 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.rozendorp.nl

Zoek jij als muzikant een podium?
Ga dan naar
www.harmonievanhorst.nl
en schrijf je in voor 15 juni.

kom genieten in een land

lambada 200 gr,
darselect 250 gr en
elsanta 500 gr

vol aardbeien

het weer zag de afgelopen week net als
onze bewaker van het aardbeienmonster er
grillig uit, maar ondanks dat een heerlijke
aanbieding t.w.

liefst drie verschillende smaken

voor een zomerse prijs
van
slechts €5,50*
op = op
* alleen geldig op zaterdag 30 april 2016
Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

Honingslinger
demonstratie
In ’t Zoemhukske in Horst vindt zondag 1 mei een demonstratie
honingslingeren plaats. De demonstratie begint om 14.00 uur en duurt
tot 16.00 uur.
Nektar uit bloemen is een dunne
suikeroplossing die honingbijen verzamelen om met behulp van speeksel
honing te maken. De honingbijen
slaan de honing op in de bijenkast.
In de bijenkast zit een raat dat ervoor

zorgt dat de honing rondgeslingerd
wordt en klaar is voor consumptie.
Belangstellende kunnen tijdens deze
slingerdemonstratie meekijken en
uiteindelijk kan de honing ook nog
geproefd worden.
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Programma OMG!Festival 2016
Stichting 7VNTY7 uit Horst aan de Maas organiseert vrijdag 17 en zaterdag 18 juni voor de vierde keer het
OMG! Festival. Het programma voor komende editie is inmiddels compleet.
Diverse dj’s verzorgen een optreden op het festival dat dit jaar op een
nieuwe locatie wordt gehouden, aan de
Horsterweg in Sevenum. Vrijdag 17 juni
is er vanaf 18.00 uur muziek zowel op
het hoofdpodium als in de festivaltent.
Het hoofdpodium staat in het teken van
freestyle met als hoofdacts Darkraver

en Ruthless. Op zaterdag 18 juni biedt
het hoofdpodium vanaf 13.00 uur plaats
aan artiesten uit de regio, maar ook
nationale artiesten waarbij op het gebied
van muziekstijl vooral gedacht moet worden aan house, trap en EDM. Headliners
op deze dag zijn Dyna, La Fuente en
Lucas & Steve. Daarnaast is er een

tweede podium waar de programmering van ‘90’s till now is. Bij ministage
WTF?! wordt onder andere hiphop en
andere feestmuziek gedraaid. Dit jaar
wordt deze stage georganiseerd door
vriendengroep SKUKG uit Sevenum.
Voor meer informatie over het festival,
kijk op www.omgfestival.nl

Bezoek Mobiele Vasteloaves
Ambassade
De Mobiele Vasteloaves Ambassade van De 3-kes bezocht zaterdag 23 april de gemeente Horst aan de Maas.

Dodenherdenking
Broekhuizenvorst
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst vindt op woensdag 4 mei de
jaarlijkse Dodenherdenking plaats. In de kerk in Broekhuizenvorst vindt om
19.25 uur een korte herdenkingsdienst plaats.
Tijdens de herdenking worden de
vijftien oorlogsslachtoffers uit deze
dorpen herdacht die tijdens de WOII
zijn omgekomen. Tevens worden de
slachtoffers, waaronder Nederlandse,
Britse, Canadese en Australische
militairen, herdacht die in de strijd
om Broekhuizen en Broekhuizenvorst

zijn gesneuveld.
Na de mis vindt bij het monument
op het dorpsplein een toespraak
plaats met om 20.20 uur een
kranslegging en een bloemhulde.
De fanfare van Broekhuizenvorst en
Ooyen ondersteunt deze plechtigheid
met muziek.

Om klokslag 10.03 uur begon de
roadshow op het Wilhelminaplein in
Horst. Wethouder Ger van Rensch had
de eer om het openingswoord te
mogen doen en de ‘Leave de 3!-vlag’

Mitchell van Lipzig

Restaurant - Paardensport - Evenementen - Zakelijk

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

AUTOBEDRIJF

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

samen met enkele BCL-bestuurders
meedoen aan het ‘Limburgs
Vasteloaves Dartspel’.
Voor meer informatie, kijk op
www.bcltreffen.nl

*Waar alles samen komt*

Voor al uw schilderwerken

Vraag vrijblijvend om een offerte

in de top te hijsen. Er waren
delegaties aanwezig van
carnavalsvereniging d’n Dreumel uit
Horst, d’n Ezelkop uit Sevenum en de
Meulewiekers uit Meterik. Zij mochten

GRAAG VOORAF RESERVEREN!

--Meivakantie Actie--

Flynters - Flinterdunne Frietjes
Nieuw in Nederland

Waar: Equestrian Centre de Peelbergen
Wanneer: Dinsdag 3 mei t/m Vrijdag 6 mei
Wat: Flynters Introductie week
Prijs: 50%

korting

Kies je Flynters bijvoorbeeld met
- Biefstuk
- Limburgse Stoofpotje
- Gambas
- Kroket/Frikandel
- Schnitzel
Alle gerechten worden aangeboden met saus naar
keuze en salade

Voor vragen & reserveringen:
info@peelbergen.eu
+316 23071155
www.peelbergen.eu

Travers 5 (Peelstraat)
5976 PL
Kronenberg
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Cheque voor Anak
Bangsa Foundation
Loes van der Sterren, clustermanager bij Kinderopvang ’t Nest, heeft
een cheque van 320 euro overhandigd aan de Anak Bangsa Foundation in
Lombok, Indonesië. Het geld heeft ze mede door collega’s, ouders en
andere betrokkenen van ’t Nest bij elkaar verzameld.
De Anak Bangsa Foundation is
een Nederlandse non-profit organisatie die kansarme kinderen in
Indonesië helpt. Door middel van
onderwijs geeft Anak Bangsa de kin-

deren gereedschap om een toekomst
voor zichzelf en hun familie op te
bouwen. ’t Nest heeft aangegeven
om het project blijvend te willen
ondersteunen via allerlei acties.

Open repetitie Happy Sound
Vocal Group Happy Sound houdt op maandag 9 mei een open repetitie. Deze wordt gehouden in zaal
Debije in Hegelsom. Tijdens deze repetitieavond, die duurt van 20.45 uur tot 22.45 uur, is een zangcoach
aanwezig die mensen kennis laat maken met zingen in een groep.

Gezamenlijke
collecte Horst

Orgelconcert kerk Broekhuizenvorst

De gezamenlijke collecte in Horst werd gehouden op maandag 11,
dinsdag 12 en woensdag 13 april. In totaal bracht de collecte een bedrag
van 35.569,44 euro op.
Ook dit jaar was de opbrengst
hoger dan vorig jaar. In 2015 was de
opbrengst namelijk 34.286,32 euro.
Sinds de start van de gezamenlijke
collecte in 2011 is de opbrengst ieder
jaar weer hoger dan het jaar ervoor.

In de kerk in Broekhuizenvorst vindt op zondag 22 mei een orgelconcert plaats. Kerkorganist Jean Pierre
Steijvers en fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen nemen hieraan deel. Het concert begint om 15.00 uur.

Ook het aantal gevers neemt ieder
jaar nog toe. De enveloppen kunnen
nog steeds ingeleverd worden op
Loevestraat 3 in Horst. Kijk voor meer
informatie ook op facebook.com/
gezamenlijkecollecte

Jean Pierre Steijvers studeerde
orgel, piano en kerkmuziek aan
het conservatorium in Maastricht
en het Sweelinck Conservatorium
Amsterdam. Sinds 2006 is hij de
vaste organist van de kathedraal in

Saints-Saens en Vivaldi, worden er
werken met orgel en fanfare ten
gehore gebracht. De fanfare brengt
daarnaast verschillende werken in de
klassieke, moderne en popsfeer ten
gehore.

Mantelzorg

Dodenherdenking
in America

Informatieavonden Gasterij Bergerbaan
Gasterij Bergerbaan in Sevenum gaat informatieavonden organiseren voor hun gasten, mantelzorgers en andere
geïnteresseerden over veelvoorkomende problemen waar hun doelgroep tegenaan loopt. De avonden worden
gehouden op donderdag 28 april en donderdag 13 oktober om 19.30 uur.

In America wordt op woensdag 4 mei iedereen die hun leven gaf voor de
vrijheid van Nederland herdacht bij het monument op de Griendtsveenseweg.
Om 19.30 uur wordt bij het
Peelmuseum verzameld. Vervolgens
wandelen alle aanwezigen rond
20.00 uur in een stille tocht naar het
monument. De herdenking is sober,
met een paar korte toespraken,

Roermond. Steijvers is vooral bekend
in Rusland en treedt daarnaast op
in de Verenigde Staten en Europa.
Naast enkele solowerken op het
orgel, onder andere klassieke werken
van Frank, List, Tschaichovsky,

Deze informatieavonden gaat
Gasterij Bergerbaan verzorgen voor
hun gasten, hun mantelzorgers,
maar ook geïnteresseerden vanuit
de regio mogen hierbij aansluiten.
De Gasterij krijgt steeds vaker
de vraag hoe duur het is om een
zorgboerderij bezoeken. Nu is dit

kinderen uit groep 8 van de
basisschool leveren een bijdrage.
Er kunnen ook bloemen gelegd
worden en er wordt twee minuten
stilte gehouden. Daarna gaat iedereen
naar het Peelmusuem.

van heel veel factoren afhankelijk
en voor iedereen weer anders.
In hun zoektocht naar de diverse
antwoorden kwam de gasterij
uit bij Consendo. Consendo biedt
informatieavonden die een
heleboel vragen beantwoorden,
zoals Heb ik alles goed geregeld?

Wie regelt mijn zaken bij dementie?
Wie geef ik het vertrouwen bij een
levenstestament? Schenkingen:
waarom en hoe? Erfenis: hoeveel
belasting moet ik betalen?
Eigen bijdrage zorg: Hoe bescherm
ik mijn vermogen? Aanmelden kan
via 077 303 10 70.

7 dagen per week
voorjaarsshoppen
Tijdens de feestdagen gelden
gewijzigde openingstijden,
kijk op www.trefcenter.nl
voor de actuele tijden.

Volg Trefcenter Venlo
op FACEBOOK en
blijf op de hoogte
van nieuws,
aanbiedingen en
leuke acties

Het meest
GEVARIEERDE
shoppingcenter van
Nederland

Kijk iedere week op
www.trefcenter.nl
voor nieuwe
AANBIEDINGEN

sogood

TM

CA. 40 VERSCHILLENDE WINKELS | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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Voor nabestaanden
Horst
aan de
Maas

Theo Peters

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Theo Peters, geboren in Horst, maar
inmiddels werkzaam als ambassadeur in Dakar.

Lezing Uitvaart &
nalatenschap
Monuta Venlo organiseert samen met Novitas Notariaat de lezing
Uitvaart & nalatenschap op dinsdag 17 mei in Horst. De lezing is op dinsdag
17 mei van 19.30 tot 21.30 uur in café De Leste Geulde.
bijkomende zaken voor nabestaanden
goed geregeld kunnen worden.
Gezien het onderwerp wordt de
lezing in huiselijke sfeer gehouden.
Wanneer er meer aanmeldingen zijn
dan beschikbare plekken, organiseert
Monuta een extra lezing. Hierover krijgen deelnemers bericht.
Belangstellenden kunnen
zich tot 14 mei opgeven via
lezingmonutavenlo@monuta.nl of via
het telefoonnummer 077 351 60 00.
Voor meer informatie, kijk op
www.monuta.nl/vestiging/venlotegelen

Uitvaartverzorger Paul Beurskens
vertelt bezoekers alles over de huidige
mogelijkheden bij uitvaarten en
Annemarie Beijers, directeur Novitas
Notariaat, speelt daar op in door de
mogelijkheden over nalatenschap
tegen het licht te houden. Een uitvaart
en eventueel nalatenschap moet
natuurlijk goed geregeld zijn. In de
dagelijkse praktijk is dit niet altijd
vanzelfsprekend. Vaak blijven
nabestaanden in een emotionele
periode met veel vragen achter.
Tijdens de lezing krijgen bezoekers
inzicht en handvatten over hoe alle

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG
Coen Absil onroerende zaken
legt zich toe op de markt van
het onroerend goed, letterlijk
en ﬁguurlijk gezien in de
ruimste zin van het woord.
Het werkgebied betreft
vooral woningen,
evenals (voormalige)
bedrijven in de
agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
Theo werd in 1961 geboren in Horst, aan de
Venrayseweg. “Onze tuin lag tegen het bos aan. Als je dan
’s avonds in de tuin zat, hoorde je de nachtegalen fluiten.
Een hele mooie omgeving, maar dat besef je vaak pas
later als je er niet meer woont. Alles was dichtbij, je kon
overal op de fiets naartoe. Ik heb een prachtige tijd gehad
in Horst en heb er vele mooie herinneringen aan overgehouden.” Zijn leven ziet Theo als een soort uitdijende
concentrische cirkels, die zich steeds verder weg van Horst
bewogen. “Mijn leven werd steeds breder. Ik begon op de
lagere school in Horst en ging daarna naar de middelbare
school in Venray. Vandaaruit ben ik eigenlijk in steeds
bredere cirkels verder en verder weg van Horst terechtgekomen.”

Buitenland
Studeren deed Theo in Nijmegen. Toen hij twee keer
uitgeloot was voor Geneeskunde, besloot hij Psychologie
te gaan doen. Tijdens deze studie ging hij voor het eerst
voor lange tijd naar het buitenland, naar Japan. “Ik was
nieuwsgierig of ik dat kon, mezelf staande houden in het
buitenland. Kan ik dat wel, vroeg ik me af.” De geplande
1,5 jaar in Japan werden er vier. “Ik wilde eerst de taal
leren. Toen ging er een wereld voor me open. Ineens
kreeg alles een betekenis. Ik vond het fantastisch.”

Cultuurverschillen
Eenmaal afgestudeerd, moest Theo op zoek naar een
baan. “Ik wist wel dat ik graag in het buitenland wilde zijn.
In Nederland weet je ongeveer wat je de volgende dag
verwachten kan. Maar als je in een andere cultuur woont,
dan word je dagelijks geconfronteerd met vreemde dingen
en vraag je je steeds af waarom zij iets op een bepaalde
manier doen en wij niet. Omdat het zo anders is, geeft
dat extra kleur en een grotere intensiteit aan je dagelijkse
leven”, aldus Theo. Een vriend tipte hem over werken bij

het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ik was meteen
geboeid door dat werk. Het gaat onder andere over vrede
en veiligheid, over ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en handel. Alle grote en belangrijke dingen
waarvoor ik me graag wilde inzetten.” In 1992 werd Theo
aangenomen. “En ik werk er nu al 24 jaar.”

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Elke vier jaar verhuizen
In die 24 jaar heeft Theo op veel verschillende posten
in diverse landen gezeten. “In principe word je iedere vier
jaar in een andere functie geplaatst. Dat kan in Den Haag
zijn, maar ook veel verder weg.” Hij werkte onder andere
in Brussel en op de ambassade in Indonesië en Japan.
In dat laatste land werden zijn drie kinderen geboren.
“De eerste keer in Japan heb ik mijn Noorse vrouw Anna
ontmoet. Zij en de kinderen verhuizen iedere keer met mij
mee. Zonder mijn gezin zou ik deze baan ook niet kunnen
en willen doen.”
Sinds 2015 is Theo ambassadeur van Nederland in
Dakar, de hoofdstad van Senegal. “Bij die post horen zes
West-Afrikaanse landen: Mauritanië, Kaapverdië, Gambia,
Guinée-Bissau, Guinée en Senegal. In totaal werkt er
een man of twintig op de ambassade en samen behartigen wij de belangen van Nederland bij die zes landen.”
De ambassade in Dakar is een post die zich vooral op
handel en economie richt. “We helpen bijvoorbeeld
Nederlandse bedrijven die iets in Senegal of omstreken
willen beginnen. Iedereen, ook bedrijven uit Horst, die
zaken wil doen in of met West-Afrika, kan contact met
de ambassade opnemen en dan helpen wij hen verder
met allerlei praktische zaken. Daarnaast proberen we de
regio zoveel mogelijk te ondersteunen. West-Afrika heeft
bijvoorbeeld veel te kampen met smokkelaars en andere
veiligheidsproblemen. Het is ook in het belang van de
Nederlandse handel met dit gebied dat het zo stabiel
mogelijk is en daar proberen wij bij te helpen.”

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

PERKPLANTEN

.

DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE:

GERANIUMS

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

NU VOOR

€ 0,90

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

5 MEI GEOPEND!

Tel. 077-3982922/06-54306964
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Line up Gaellus Open Air
bijna rond
Het programma van de negende editie van Gaellus Open Air in Tienray is bijna rond. Onder meer Indian Askin,
Broken Brass Ensemble en het Amerikaanse The Blank Tapes treden op zondag 15 mei op.

Agenda

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

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Optreden the Sparks

Broekhuizen

zo 1 mei 19.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Wandeling met natuurgids

Optreden Fishnet Stockings

wo 4 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode
Vennen

zo 1 mei 21.00 uur
Locatie: café De Buun

Broekhuizenvorst

zo 1 mei 21.30 uur
Locatie: centrum

Afscheidsweekend
Chris Cuppen

za 30 april t/m zo 1 mei
Organisatie: fanfare St. Nicolaas
Locatie: feesthal Van Leendert

Vuurwerk

80’s/90’s party met dj Jeffrey
ma 2 mei 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

70’s/80’s party met dj Jeffrey
Dodenherdenkingsdienst
en toespraak

wo 4 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

wo 4 mei 19.25 uur
Locatie: kerk en dorpsplein

Lottum

Grubbenvorst

Bekendmaking nieuwe
rozenkoningin

zo 1 mei 10.00-17.00 uur
Organisatie: MA-run
Locatie: manege de Pijts

Melderslo

MA-motormarkt
Voor OJC Gaellus is het inmiddels
traditie: het terrein van de Tienrayse
soos staat op eerste pinksterdag in het
teken van openluchtfestival Gaellus
Open Air. Onlangs maakte de organisatie bijna de gehele line up bekend.
Zo komen bijvoorbeeld nu-punkband
Indian Askin, brasscollectief Broken
Brass Ensemble en de folkrockband The

Blank Tapes langs voor een optreden.
Zoals elk jaar worden buiten
de optredens op het grote podium
afgewisseld met korte sessies van
zogenaamde ‘tussendj’s’. Deze veelal
lokale acts zorgen met een show van
ongeveer een half uur dat het buitenprogramma goed op elkaar aansluit.
Dit jaar geven onder meer het nieuw-

bakken discocollectief Red Carpet,
tropical bassdj Beppie Kraftwerk en
het Sevenumse duo Kroet en Karboet
een set weg op het festival. Ook in
de soos zelf spelen dit jaar overdag
weer bands. Het programma voor de
afterparty wordt binnenkort bekendgemaakt. Voor meer informatie, kijk op
www.gaellusopenair.nl

Horst

Opening tentoonstelling
over kleding

Eenakter door Barbara
Kouwijzer

zo 1 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

do 28 april 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst
Locatie: café Cambrinus

Sevenum

Wij zijn op zoek naar een:

Tekenaar / Constructeur m/v
Als tekenaar/constructeur ben je onder andere
verantwoordelijk voor:
het opstellen van offertetekeningen;
het doorvoeren van aanpassingen in bestaande
ontwerpen;
het ontwerpen en tekenen van nieuwe
machines;
het uitvoeren van berekeningen, waaronder
sterkteberekeningen.

Je profiel
Wij zijn op zoek een capabele, zelfstandig
opererende medewerker die bereid is initiatief
te nemen en die voortdurend streeft naar
vernieuwing en verbetering.

Belangrijk is dat je:
minimaal drie tot vijf jaar ervaring hebt als
Tekenaar/Constructeur in de machinebouw;
ervaring hebt met het toepassen van
roestvrijstaal, bij voorkeur in de food-sector;
ervaring hebt met het gebruik 3D
engineeringssoftware, bij voorkeur Inventor of
Solid works;
een opleiding hebt als werktuigbouwkundige of
vergelijkbaar;
MBO/HBO werk- en denkniveau hebt.

Voldoe je aan dit profiel, solliciteer dan
vandaag nog!
Voor sollicitaties en nadere informatie kun je
terecht bij Johan Ramaekers, op telefoonnummer
077 399 98 88 of per e-mail aan info@dofra.nl

vr 29 april 14.00 uur
Locatie: Doevenbosweg

Handwerkcafé

Rommelmarkt

vr 29 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 5 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: tafeltenniscentrum
Stapvast

Albumpresentatie Mylk
vr 29 april 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Open dagen hospice
Doevenbos
za 30 april en zo 1 mei 10.0016.00 uur

Demonstratie
kookboekschrijversduo
za 30 april 11.00-13.00 uur
Locatie: Bruna Horst

www.ftnondofra.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Dodenherdenking documentaire
wo 4 mei 18.30 uur
Org: Oranje Comité Sevenum
Locatie: parochiezaal

Tienray

Informatieavond
do 28 april 19.30 uur
Organisatie: Gasterij Bergerbaan

Tour de soos: Maaskantje
Kermis
za 30 april t/m do 5 mei
vanaf 14.00 uur
Locatie: centrum

za 30 april 19.00 uur
Organisatie: tour de soos
Locatie: OJC Gaellus

Veldronde
Avondspektakel kermis
za 30 april 20.30 uur
Locatie: centrum

Optreden rock-coverband
Flash

za 30 april en zo 1 mei
Organisatie: handboogvereniging
’t Trefpunt
Locatie: Tienrayse en Swolgense
bossen

za 30 april 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Museum Sorghvliet

Optreden Green River

Dodenherdenking
‘de vrijheid omarmt’

za 30 april 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Carbootsale
FTNON Dofra b.v.
Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst
The Netherlands
+31 (0)77 399 98 88

Lentewandeling
zo 1 mei 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: laatste onverharde
zijweg rechts van de
Maasbreeseweg

Opening buurtzorghuis
hospice Doevenbos

FTNON-Dofra gevestigd in Horst produceert en verkoopt machines voor de vers
verwerkende industrie, alsmede voor het kweken van champignons. Onder
onze afnemers bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook internationaal
bekende industriële verwerkers van groenten en fruit zoals Heinz, Domino’s
Pizza, Del Monte, Bonduelle en Cêla Víta. De machines en productielijnen van
FTNON-Dofra worden wereldwijd afgezet.

zo 1 mei
Locatie: kasteel De Borggraaf

zo 1 mei 08.30 tot 15.30 uur
Organisatie: mcc events
Locatie: Peeldijkje

Demonstratie honing
slingeren

weer open vanaf zo 1 mei

wo 4 mei 19.00 uur
Locatie: kerk en stille tocht naar
het Oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein

Opening bedevaartseizoen
do 5 mei 15.00 uur
Locatie: Klein Lourdes
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas krijgt u direct voordeel
bij de volgende deelnemende bedrijven:

ANBISE

FotoID

Pearle Opticiens Horst

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

anco lifestyle centre

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Boerderijwinkel Lenders

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Markt 15, Velden

Bootcamp Power

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

www.bootcamppower.nl, Horst

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brasserie ‘54
Stationsweg 1, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Studio for Hair

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

NIEUW De Bekkerie
Heymansstraat 130, Boekend

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

NIEUW De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

NIEUW Janssen Dansen en
Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

The Zen Company

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 08.00-17.30 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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
29 april t/m 5 mei 2016
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Beej Mooren

Grubbenvorst

Groenewoudstraat 1, Horst

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Heilige mis

09.00

Dorperpeelweg 1, America

www.dagjemeerdal.nl, America

NIEUW De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen
Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Meerlo
zondag
donderdag
		

Blauwebessenland

Die 2 Brüder von Venlo

Lottum
zondag

Venrayseweg 11, Horst

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker

Melderslo

Keizersveld 89 Venray

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Eethuis BRaM

Meterik

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Keizersveld 13c Venray

NIEUW Kinderboerderij

Hagerhof

Hagerlei 1, Venlo

Lunchroom Lekker Gewoën
Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Museum de Kantfabriek
Americaanseweg 8, Horst

My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

Pakje!
Kerkstraat 10a, Horst

Paramedische Voetzorg Horst
Hof te Berkel 1-9, Horst

Stationsstraat 151, Hegelsom

Maashoek 2b, Steyl

Taurus World of Adventure

Klein Vink 11, Arcen
Noord-Binnensingel 17, Venlo

Toffedag.nl
www.toffedag.nl

Toffe Dagstrand
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Tuincentrum Peeters
Lingsforterweg 84, Arcen

Wauw speciaal voor jou
Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Wereldpaviljoen Steyl
St. Michaëlstraat 6a, Steyl

Zorgboerderij “Boer” Hans
Kiekweg 1, Venray

Swolgen

Sevenum

Boerderijw
in

kel Lender
s

Boerderijwin
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gt aan de ra
appelen, asp
nd van Seve
erges en rosé
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kalfsvlees. O
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ten en stree
Geniet ook
rl
ij
k is er
kproducten te
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verkrijgen.
seizoen van
de koningin
van de groe
nten!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

5%
korting
op
alle
aankopen

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

AddWash
Voeg kledingstukken toe tijdens het wassen!

NIET TEVREDEN? GELD TERUG!
SAMSUNG ADDWASH 30 DAGEN OP PROEF

DE GROOTSTE WITGOEDSPECIALIST VAN LIMBURG!

MAX.

MAX.

8

KG

8

KG

GRATIS

1400

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

1400

649,-

TOEREN

SAMSUNG

WASMACHINE WW80K5400

MAX.

TOEREN

GRATIS

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

KG

1600

749,-

TOEREN

GRATIS

NU

BEZORGEN &
INSTALLEREN

899,-

SAMSUNG

SAMSUNG

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

WASMACHINE WW80K6404QW/EN

r ,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

9

WASMACHINE WW90K6604QW/EN

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

