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A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter
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€ 11,50

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

barbecue.nl
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Kritisch afvalpanel
Sinds begin dit jaar heeft Horst aan de Maas een
afvalpanel, een groep van achttien inwoners die
maandelijks overlegt over het afvalsysteem van deze
gemeente.

Aanlevertijden HALLO Hemelvaart
In verband met Hemelvaart volgende week donderdag verschijnt
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas eenmalig een dag eerder dan
normaal, namelijk op woensdag 8 mei. De aanlevertijden voor advertenties, persberichten en foto’s zijn om die reden vervroegd.
Advertentie
Maandag 6 mei vóór 17.00 uur via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
of 077 396 13 56.

Redactie
Persberichten, tekst en foto’s
maandag 6 mei vóór 13.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
of 077 396 13 52.

Het gemak van een 24-uurs
fitness centrum

Raadhuisplein 8, Sevenum

www.anytimefitness.nl

Als er iets het afgelopen jaar
een populair item op verjaardagen
en feestjes was, dan is dat wel het
afvalsysteem. Vooral in de eerste
maanden nadat het systeem werd
geïntroduceerd, overstemde de kritiek
de positieve geluiden. Begin dit jaar
riep de gemeente daarom inwoners op
zich aan te melden voor het afvalpanel.
Onder anderen Johan Schipper uit Horst,
Jolanda Ceelen uit Broekhuizenvorst
en Sef Janssen uit Sevenum gaven hier
gehoor aan.
“Er wordt zoveel gezegd over het
afvalsysteem, er wordt op getierd en
gevloekt. Het is makkelijk om alleen
maar te roepen en er verder niets
aan te doen,” zegt Jolanda Ceelen.
“Inderdaad. Je hoort zoveel negatieve
berichtgeving. Ik hoop dat we daar met
het afvalpanel een positieve draai aan
kunnen geven,” sluit Sef bij haar woorden aan. Toegegeven, ook zij zagen
deze manier van afval scheiden in het
begin helemaal niet zitten. Jolanda:
“Ik dacht, wat moet ik met allemaal
die bakjes in mijn tuin, ik ben toch
geen milieustraat? Aan de andere kant,
het keukenafval wordt wel twee keer
per week opgehaald.” Johan Schipper
woont in een kleine woning en heeft

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarb
• Kipsaté
• Mexicaa
barbecu
• Grillburg

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Spoorbomen
korter
gesloten
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dus niet zoveel ruimte voor de diverse
afvalbakken. “In de keuken hebben
we een bak staan voor glas, een voor
papier, voor de drinkpakken en blik,
voor plastic en dan nog het huishoudafval. Een vierkante meter is helemaal
ingericht voor de afvalbakjes.”

Ik zag de bakjes door
de lucht vliegen
Niet alleen de hoeveelheid ruimte
die de bakken innemen, is punt van kritiek. Uit de evaluatie die de gemeente
begin dit jaar hield, bleek dat veel
mensen niet zo enthousiast waren over
de groene emmertjes. “De eerste dag
dat deze aan de weg stonden, zag ik ze
al door de lucht vliegen,” lacht Jolanda.
Het panel zou daarom graag zien dat er
zwaardere bakjes komen. Ook hebben
ze aangegeven dat een verzamelpunt
voor groter afval welkom zou zijn. Sef:
“Dan gaat het vooral om afval dat niet
in de vuilniszak past en dat eigenlijk
weer te klein om op te laten halen
door de gemeente. Een babymatras of
konijnenhok bijvoorbeeld.” “Misschien
dat een verzamelpunt zoals dat bestaat
voor chemisch afval een idee is,”
oppert Johan.

Willen ze, nu het nieuwe afvalsysteem intussen ruim een jaar draait,
nog terug naar de oude manier van
afval ophalen? Sef: “Mensen zijn nu
aan dit systeem gewend, teruggaan
lijkt me niet zo’n goed idee.” Daarbij
zien zij ook wel de voordelen van deze
methode. “Ik denk dan alleen al aan
de bewustwording”, aldus Jolanda.
“Nu pas kom ik er bijvoorbeeld achter
hoeveel plastic ik weggooi.”

Afvalpanel geeft
suggesties en tips
Het doel van het afvalpanel is
om suggesties en tips te geven.
Door deel te nemen aan het panel,
begrijpen de drie het afvalsysteem nu
beter, zeggen ze. “Ik kijk er nu toch
anders tegenaan”, zegt Johan. Het
panel bestaat uit achttien personen
uit de hele gemeente Horst aan de
Maas. “Het is een goede mix”, vindt
Sef Janssen. “Jong en oud, mensen
die wat kleiner wonen of juist in een
vrijstaande woning.” “Belangrijk is
wel dat we resultaat zien, dat je ook
het idee krijgt dat er iets met onze
suggesties wordt gedaan”, voegt
Johan toe.
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Burgemeester wil provinciale steun

Subsidie nodig
voor Greenport Campus
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas wil dat provincie Limburg flink gaat investeren in een
Campus Greenport Venlo. Met het oog op de ontgroening van de gemeente denkt hij dat de campus noodzakelijk is
om toekomstige generaties aan de regio te binden.
Volgens Kees van Rooij kan het
MKB vernieuwingen in de regio niet
alleen aan. “De impuls moet nu komen
vanuit de kennisaanbodkant, ondersteund door de overheid.” De regio
heeft flink geïnvesteerd om de HAS
Hogeschool naar Venlo te krijgen en de
Campus Greenport Venlo te realiseren.
Van Rooij stelt dat de provincie nu aan
zet is: “Het geloof in deze ontwikkeling
zal pas echt breed gedeeld worden
wanneer we één of meer internationale instituten kunnen lokken om zich

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
flyer Boerenbond
Sevenum en Swolgen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jessy van de Ven
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

in onze regio te vestigen. Daarom is het
nodig dat Provinciale Staten laat zien
dat ook zij de ontwikkeling van de
Campus Greenport Venlo ondersteunen
en van belang vinden voor heel
Limburg.”
“Het realiseren van de Campus
Greenport Venlo vergt vele miljoenen
aan investeringen en een lange adem.
De regio kan dat niet zelfstandig
realiseren.” Van Rooij hoopt nu dat de
provincie ook bereid is de Venlose
campus te ondersteunen. “De kennisas

die ontstaat van Zuid naar NoordLimburg door de Healthcampus in
Maastricht, de Chemelot-campus in
Sittard-Geleen en de Campus Greenport
Venlo, levert een unieke combinatie
op waarbij initiatieven elkaar gaan
versterken, zeker wanneer in NoordLimburg de focus wordt aangebracht op
agribusiness en gezondheid.”
Van Rooij hoopt dat die kennisas
nieuwe perspectieven kan gaan bieden
aan het regionale MKB en banen op
gaat leveren.

Inbraak bij bedrijf
Bij een bedrijfspand aan de Tienrayseweg in Horst is in de nacht van
vrijdag 26 op zaterdag 27 april ingebroken. De daders verschaften
zichzelf toegang tot het gebouw door een raam te forceren.
Nadat ze het bedrijfspand binnen
waren gekomen, namen ze apparatuur en gereedschappen mee. De
politie zoekt getuigen die mogelijk
informatie hebben over een inbraak
bij het bedrijfspand.

Mensen die iets gezien hebben
of weten dat mogelijk waardevol
kan zijn voor het politieonderzoek,
kunnen contact opnemen via 0900
88 44 of via Meld Misdaad Anoniem
op 0800 70 00.

Opening
molenseizoen
Het molenseizoen begint weer op donderdag 2 mei. De Houthuizermolen in Lottum is dan tot en met september drie dagen per week open
en gratis toegankelijk.
De openingstijden zijn op dinsdagen en donderdagen van 13.00 tot
17.00 uur en op zaterdag van 11.00
tot 17.00 uur.
Er zijn meelproducten te koop zoals
pannenkoekenmix, cakemeel, honing
en molenkoeken. Voor excursies kan

een afspraak gemaakt worden via
houthuizermolen@lijbrandt.nl
De Nationale Molendag wordt
gevierd op zondag 12 mei met
’s middags een optreden van
Die Original Maaskapelle uit
Wessem.

Moederdag Tip

Motorrijder gewond
In America is maandagmiddag een motorrijder gewondgeraakt door
een eenzijdig ongeval.
De 46-jarige man verloor op de
Laagheideweg in de buurt van het
daar in de buurt gelegen vakantiepark
de macht over het stuur.
Hij vloog daarbij uit de bocht,

over zijn motor heen en belandde
vervolgens in een sloot. De opgeroepen ambulance nam de man naar het
ziekenhuis waar lichte verwondingen
werden geconstateerd.

Mogelijk bioscoop
bij Interchalet
Naast de uitbreidingsplannen wordt bij Interchalet vooruitgekeken op
verdere mogelijke ontwikkelingen. Dat zou zo maar eens een bioscoop
kunnen zijn. In 2005 al werd gekeken naar de mogelijkheid voor een bioscoop
in ’t Gasthoês in Horst, maar dat plan heeft toen geen doorgang gevonden.
In de huidige plannen voor de veren aanbouw van het shoppingcenter
wordt rekening gehouden met een
mogelijkheid voor een bioscoop. Het zou
om een filmtheater gaan met zo’n zeshonderd zitplaatsen. Hiervoor moeten
dan ook ruim 150 extra parkeerplaatsen
gerealiseerd worden.
Een gemeentewoordvoerder laat
weten: “In principe vindt de gemeente
een bioscoop een centrumvoorziening,
maar bij gebrek aan locatie of initiatieven is er natuurlijk een mogelijkheid op een andere plek.” Volgens de
woordvoerder ligt het niet in de lijn der

verwachting dat er snel een bioscoop in
het centrum komt.
Interchalet zocht naar uitbreidingsmogelijkheden met voorzieningen die
nog niet in Horst aanwezig zijn. Concrete
afspraken met mogelijke exploitanten
zijn er nog niet. Het plan van Interchalet
is duidelijk nog toekomstgericht: het is
op zijn vroegst twee jaar na vaststelling
van deze verbouwing en nieuwbouw
uitvoerbaar. Het Centrum Management
heeft aangegeven in te stemmen met
de plannen, mits eerst nog goed wordt
onderzocht of een plaatsing in het centrum van Horst echt geen optie is.

Eigen bordjes
Gemeente Horst aan de Maas gaat het onderhoud van toeristische
bewegwijzering in eigen beheer nemen. Zij hopen hiermee tegen een lager
tarief beter onderhoud aan de bordjes te kunnen aanbieden.
In de huidige situatie kopen
ondernemers de bewegwijzering naar
hun toeristische locatie. Voor een
bijdrage verzorgt de Grontmij eens
per jaar een onderhoudsronde. Maar
als een bordje verdwijnt of beschadigd raakt, zit de ondernemer een
jaar zonder routebordjes naar zijn
attractie. Omdat het contract met de
Grontmij nu afloopt, denkt het College
van B&W van Horst aan de Maas een
beter alternatief te hebben. Zij stelt
dat “wanneer het onderhoud door
de eigen dienst wordt verzorgd, de
ondernemer kan bellen en kan op

korte termijn een bord besteld en
opgehangen worden.” De gemeente
wil de taken onderbrengen bij de
buitendienst.
Volgens het College van B&W
kunnen de kosten voor ondernemers
zo lager gehouden worden. Zij wil een
overeenkomst voor vijf jaar sluiten
met de ondernemers, die dan een
bijdrage per bord aan het onderhoudsfonds doen. Het gaat om zo’n
tachtig ondernemers. Borden van
ondernemers die niet aan het nieuwe
onderhoudsfonds willen meedoen,
worden weggehaald.

Voor ALLE moeders
HAMAM massage

60 min. € 35,00 voor € 29,95
90 min. € 48,00 voor € 39,95
Bel voor een afspraak: 06-51 02 63 39
Massagepraktijk Pykami - www.pykami.eu

Verwen moeder met een gezellig
Moederdagsmulfestijn
Moederdagaanbieding:
sauna-arrangement
voor twee personen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Rolluikband vervangen

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Ron van Gool 06 202 88 600

vanaf E 25,-

€27,50

€13,75
€99,00

€49,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Spoorbomen
korter gesloten
Vijftien tellen. Het zijn er niet zoveel, maar volgens ProRail kan daarmee de wachttijd voor een spoorwegovergang aanzienlijk verkort worden. Een onlangs uitgevoerde pilot in onder andere Horst aan de Maas toont dit aan.
In totaal is de spoorwegovergang
bij Hegelsom elk uur twintig minuten
gesloten. Dit zorgt vaak voor lange
rijen auto’s aan beide kanten van het
spoor en gevaarlijke verkeerssituaties.
Dit is onder meer de dorpsraad van
Hegelsom al langer een doorn in het
oog. Op initiatief van de dorpsraad
werd er een werkgroep gevormd die
naar oplossingen zocht voor het kruispunt en de overgang. Zij pleit onder
meer voor een rotonde ter hoogte van
de Asdonckerweg. Gemeente Horst aan
de Maas heeft onlangs aangegeven
dat de situatie bij het spoor onderzocht
gaat worden.
ProRail, beheerder van het spoorwegnet in Nederland, heeft intussen
al onderzocht hoe de dichtligtijden van
spoorwegovergangen verkort kunnen
worden. Hiervoor voerde de organisatie een pilot uit op twaalf overwegen
in Nederland, elf in Brabant en één
in Limburg, over de lijn EindhovenVenlo. “Dit is een traject waarop veel
treinverkeer plaatsvindt, niet alleen
door passagierstreinen maar ook
vrachtverkeer”, licht een woordvoeder

van ProRail toe. Nederland telt 2600
overwegen, die echter niet allemaal
beveiligd zijn. Het aantal ongevallen op
overwegen is in 2012 gedaald, aldus
ProRail. De gevolgen van de aanrijdingen zijn wel ernstiger geworden.
In 2012 waren er 38 aanrijdingen op
overwegen, tegenover 42 aanrijdingen
in 2011. Het aantal dodelijke ongevallen in 2012 staat op veertien en was in
2011 negen. In 2013 waren er al negen
aanrijdingen op overwegen waarvan
vijf met een dodelijke afloop.

Vijftien tellen
Hay Arts laat namens de werkgroep weten blij te zijn met de pilot.
“Wij kijken hier als werkgroep zeker
positief tegenaan. Elke minuut dat de
spoorwegovergang minder dicht is
betekent minder wachttijden. Het is
echter maar één klein gedeelte van
het complexe probleem. Het openstellen van de spoorwegovergang bij de
Tongerloseweg zou veel meer helpen.
Door het sluiten van deze spoorwegovergang een aantal jaren geleden is
de druk op de spoorwegovergang aan

de Stationsstraat alleen maar toegenomen. Voor het landbouwverkeer zou dit
ook een betere oplossing zijn. Naast de
wachttijden is met name de verkeersveiligheid het speerpunt waar structureel een oplossing voor moet komen.
De lange wachttijden veroorzaken vaak
extra gevaarlijke verkeerssituaties.”
ProRail vraagt regelmatig aandacht voor onveilige situaties bij de
overwegen. Onlangs is er een nieuwe
campagne gestart en er wordt bekeken
hoe de wachttijd bij de spoorbomen zo
kort mogelijk gemaakt kunnen worden.
Uit de pilot blijkt dat er vijftien tellen
bespaard kunnen worden bij de overgang bij station Horst-Sevenum, door
bijvoorbeeld maatregelen te nemen
waardoor de conducteur eerder weet
wanneer het sein op groen gaat, zodat
de trein meteen kan vertrekken. Voor
elke overgang is dat maatwerk.
“We zouden het liefst helemaal
geen overwegen meer willen, alleen
nog maar onderdoorgangen of bruggen.
De beste overweg is geen overweg.
Maar dat moet fysiek natuurlijk wel
mogelijk zijn”, zegt de woordvoerder.

Twister
meergranen
Vol van smaak
HORST • GRUBBENVORST

Insluipingen in Horst
De politie Horst meldt een insluiping en een inbraak in Horst. Beide vonden zondag 28 april plaats. Op
zondagavond vond een insluiping plaats op ’t Veldje in Horst. Later die nacht deed een nog onbekend persoon
een poging tot inbraak bij een woning op de Meterikseweg.
De poging tot inbraak op de
Meterikseweg werd echter ruw onderbroken door het luide alarm in de
woning. De dader sloeg daarop op de

vlucht zonder iets buitgemaakt te hebben. De politie waarschuwt op te letten
met openstaande ramen en deuren,
vooral nu het weer mooier wordt. Wie

tips heeft of verdachte situaties ziet,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900 88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U
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tititi

titi

W ti

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL

Acu-Balance

Hooikoorts (ook preventief!),
energie & hormonale balans,
blessures, tennisarm, ischias.

Laatste Koninginnedag

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

Vorige week vrijdag waren er al diverse koninklijke activiteiten in gemeente Horst aan de Maas,
zoals het Koningsontbijt en de Koningsspelen. Ook op de laatste Koninginnedag was er vanalles te
doen in Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s van onder andere vrijmarkten, spellen en optochten
op www.hallohorstaandemaas.nl

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Horst aan de Maas in Beeld
Monument Hanna van de Voort Tienray
05/16

Het monument voor Hanna van de Voort werd op 4 mei 1989 onthuld door toenmalig burgemeester Hahn van Meerlo-Wanssum en enkele familieleden van Hanna van der Voort, op het
naar haar vernoemde plein in Tienray. Het beeld is gemaakt door Elly van den Broek en herdenkt het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
bij pleegouders van Grubbenvorst tot
Gennep onderbracht, waardoor ze vrijwel allemaal de oorlog hebben overleefd. “Zij was kraamverzorgster en was
dus steeds een aantal dagen in huis bij
een gezin. Zij legde dan contacten voor
pleeggezinnen. Toen ze gevraagd werd
hierbij te helpen, vroeg ze haar moeder
Marie Everts om raad. Die zei: ‘Duizend
kinderen, Hanna! Die moeten we helpen’. Het was een opstandige familie”,
vertelt Harrie.
Samen met onderduikers Kurt
Loewenstein en Nico Dohmen organiseerde Hanna hulp aan de jonge
kinderen, vaak uit Amsterdam. De kinderen kwamen per trein naar Venray.
“Daar stapten ze samen met Hanna op
de bus naar Tienray of liepen ze de 10
kilometer. Ze bleven dan eerst een paar
dagen bij de familie Van de Voort om
aan de onderduiksituatie te wennen.
Vervolgens werden ze verspreid over
pleeggezinnen Noord-Limburg. ’Tante
Hanna’ en ’Oom Nico’, zoals ze werden
genoemd, bleven contact houden
met de onderduikertjes. In deze buurt
kregen ze vaak ook de kinderen in een
‘moeilijke’ leeftijd, een jaar of 12, die
flink konden tegenstribbelen”, zegt
Harrie.

Potjes koffie en thee

Het monument bestaat uit
een bronzen beeldengroep van
drie kinderen, weggedoken in
hun regenjassen. Naast het beeld
staat een bronzen schaal voor een

vredesvuur. De naam op een steen bij
het beeld leest ‘Hanna v.d. Voort’. In
maart 1994 werd daaraan toegevoegd:
‘Veel Joodse kinderen vonden hier
bescherming tegen vervolging tijdens

de Tweede Wereldoorlog.’
Harrie Raaijmakers uit Tienray
schreef in 2004 een boek over de
123 Joodse kinderen die Hanna van
de Voort, als verzetsvrouw in 1943

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

Als er gesproken werd over de kinderen gebeurde dat in code. “Jongens
waren ‘pakjes koffiesurrogaat’ en
meisjes ‘theesurrogaat’”, vertelt Harrie.
De Joodse kinderen kregen een schuilnaam en een identiteitskaart van het
Centraal Bureau voor Kinderuitzending
uit het gebombardeerde Rotterdam. Ze
gingen gewoon naar school en speelden op straat. “Uiteindelijk werden ze
verraden door een man uit Gulpen”,

zegt Harrie. In de zomer van 1944
leidde dat verraad tot een razzia.
De Nederlandse staatspolitie lichtte
zeven Joodse kinderen van hun
bed in Tienray, Broekhuizenvorst
en Venray. Ze stierven allemaal
in concentratiekamp Auschwitz.
Ook Hanna werd gearresteerd,
samen met twee hulpverlenende
echtparen uit Horst-America en drie
pleegvaders uit Tienray. Allen verklaarden ze niet beter te weten dan
dat ze aan Rotterdamse evacuees
onderdak hadden verleend. Dat
konden ze aantonen met evacuatiebewijzen, die tevoren deskundig achterover waren gedrukt en
officieel gestempeld.

Heldendaden
beschreven
Een dag na de arrestatie waren
alle Noord-Limburgers weer vrij, op
Hanna na. Zij werd later, met hulp
van haar verzetsvrienden, ook vrijgelaten. Eenmaal thuis pakte Hanna
de draad van haar illegale werk
meteen weer op. Hanna van de
Voort overleed op jonge leeftijd in
1956. Ze werd in Tienray begraven.
Aan het huis van de familie is een
plaquette bevestigd waarop haar
heldendaden staan beschreven.
Sommige Joodse kinderen
wonen nu nog in Tienray en
omgeving. Veel families komen op
4 mei, met de dodenherdenking,
terug naar Tienray. Het beeld staat
dan centraal. Harrie: “We herdenken eerst in de kerk en komen dan
in een stille mars hierheen voor
twee minuten stilte en kransleggingen.”
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Weer blauwalgen in Horst
Tijdens controles door inspecteurs van Waterschap Peel en Maasvallei zijn blauwalgen aangetroffen bij recreatiebad Kasteelse Bossen in Horst aan de Maas. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom wordt geadviseerd om contact met het water te vermijden.
In overleg met de terreinbeheerders en gemeente Horst aan de Maas
zijn waarschuwingsborden geplaatst bij
Kasteelpark ter Horst. “Onze inspecteurs
controleren de natuurlijke zwemwateren wekelijks en in probleemgevallen
zelfs dagelijks, dus wanneer het gevaar
voor blauwalg is verdwenen, worden
de borden weer verwijderd”, aldus
Arny Raedts, woordvoerder van
Waterschap Peel en Maasvallei.
Afgelopen jaren was het regelmatig mis in Horst. Blauwalgen zitten
van nature in elk oppervlaktewater,
maar komen bij hoge temperaturen
tot bloei. “Maar de omstandigheden

variëren”, vertelt Raedts. “Het kan bij
een plotselinge temperatuurstijging.
Maar ook als er veel voedingsstoffen in
het water zitten, kan een explosie van
algen ontstaan. Het komt wel vaker bij
stilstaand water voor.”

Het is puur natuurlijk
Raedts geeft aan dat de Kasteelse
Bossen vaak bij de eerste locaties in
de regio van het Waterschap zit, waar
blauwalg de kop op steekt. “Dat heeft
niets met hygiëne of waterkwaliteit te
maken, het is puur natuurlijk.”
De oplossing moet dan ook gezocht
worden in de natuur: “Het natuurlijk

evenwicht moet zichzelf herstellen. Een
pomp kan stroming bevorderen, dat
helpt. We zijn nog op zoek naar biologische oplossingen. En als het ineens
afkoelt, kan de alg zomaar weer snel
weg zijn.”
Wanneer mensen of dieren in contact komen met blauwalg, kunnen zij
daarvan gezondheidsklachten, als jeuk,
uitslag, maagpijn, hoofdpijn, oog- en
oorpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp ondervinden. Het
Waterschap adviseren dan ook om contact te vermijden. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende
lichaamsdelen goed af te spoelen.

Te koop:
Seniorenwoning
Aan een rustig woonerf, op loopafstand van het centrum van Horst,
in de wijk “Kapellerhof” gelegen luxe halfvrijstaande
levensloopbestendige/seniorenwoning, voorzien v/h seniorenlabel.
Het in 1998 gebouwde pand staat op 194 m2 grond en heeft een blijvend
vrij uitzicht op openbaar groen. Perceelsgrootte is 11x18, met voortuin
ca. 33 m2, ommuurde achtertuin 36 m2, met inpandige garage en eigen oprit.
De woning (323 m3), is voorzien van vloerverwarming als bijverwarming.
Zeer praktische indeling:
beg. grond: entree/hal, woonkamer/mooie keuken
ca. 43 m2 met plavuizen, toilet, hal en slaapkamer 15 m2, grote badkamer met douche
en toilet, voorzien van anti-sliptegels.
1e etage: overloop, grote badkamer met
douche en grote (slaap-)kamer 5.10 x 3.50 m.
2e etage: Zoldertje/bergruimte.

€

Zeer geschikt voor senioren.

Jongerenwerkloosheid
ook in Horst aan de Maas
Dat de werkloosheid sinds een half jaar het hardst toeslaat onder jongeren is bekend. Bij het Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) staan momenteel ruim 71.000 jongeren geregistreerd. Volgens de Federatie
Nederlandse Vakbewegingen (FNV) is het aantal jongeren dat momenteel thuis zit in ons land zelfs 121.000. Vooral
voor jongeren die gestudeerd hebben, is het moeilijk om een baan te vinden, ook in gemeente Horst aan de Maas.
Volgens Albert Claessens, werkzaam voor gemeente Horst aan de
Maas, is onze gemeente geen
uitzondering op de ontwikkelingen in
Nederland. De cijfers liegen niet: de
instroom voor werkloosheidsuitkeringen steeg in 2012 in onze gemeente
met 22 procent.
Onder deze aanvragers zijn steeds
meer jongeren. Voor jongeren is een
vaste baan niet meer zo vanzelfsprekend, met name wanneer zij (universitair) geschoold zijn en verwachten
werk op dit niveau te kunnen uitvoeren.
Claessens geeft aan dat er wel een
verschil is tussen het aantal aanvragen
en het aantal uitkeringen: “Je kunt
hier wel aankloppen en zeggen dat je
universitair geschoold bent en werk
op niveau wilt doen, maar zo werkt
dat helaas niet meer altijd.” Het is dus
niet zo dat jongeren automatisch een
uitkering krijgen. Er wordt hen eerst

aangeraden om werk op lager niveau
te zoeken.
Er is dus sprake van een verhoogd aantal werkloze jongeren in
de gemeente. Dit wordt bevestigd
door uitzendbureaus in de regio, zoals
Adecco, gevestigd in Horst. Zij krijgen
dagelijks aanmeldingen van jongeren,
vaak met een diploma, die zij vervolgens vaak niet aan een baan kunnen
helpen. “Alleen de technieksector, die
biedt mogelijkheden,” aldus een medewerkster van het uitzendbureau.
Voor laagopgeleide jongeren uit de
regio liggen de kansen iets beter. Ralf
Swüste is eigenaar van Flex Plus Horst,
een uitzendbureau dat er op gericht
is om jongeren zonder diploma aan
het werk te krijgen in de technische
sector. Flex Plus spoort bedrijven in de
regio aan om meer jongeren in dienst
te nemen en de vereiste ‘ervaring’
van hun eisenlijstje te schrappen. Ook
Swüste bevestigt dat er sprake is van

een verhoogde werkloosheid onder
jongeren in Horst aan de Maas. Hij
geeft hen dan ook als advies om assertiever te zijn: “Het werk komt immers
niet naar je toe.”
Het wordt als tegenstrijdig gezien
dat de werkloosheid in onze regio
stijgt, terwijl er constant vraag is naar
arbeid. Uitzendbureaus die zich gespecialiseerd hebben in de agrarische
sector, zoals Sun-Power en AB Werkt,
krijgen weinig aanmeldingen van
jongeren uit de regio, waardoor ze nog
altijd aangewezen zijn op buitenlands
personeel. “Agrarisch werk is werk dat
de meeste jongeren niet graag doen.
Het is lichamelijk zwaar werk voor een
minimumloon.” Volgens Sun-Power is
er echter werk genoeg in deze sector.
Dat er geen aanmeldingen van jongeren komen, ziet een medewerkster van
Sun-Power als “een teken dat de crisis
onder de jongeren toch nog niet hard
genoeg heeft toegeslagen.”

Lintjes uitgereikt
in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas werden vrijdagochtend vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De lintjes waren voor
Piet Aerts, Jan Minten, Piet Nabben en Jan Poels.
Omdat er deze keer maar vier
onderscheidingen waren, ging
burgemeester Kees van Rooij persoonlijk bij de mensen thuis langs. Allen
werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Piet Aerts uit Kronenberg werd
onderscheiden voor onder meer zijn
vrijwilligerswerk voor SV Kronenberg.
Daarnaast is hij sinds 1995 bestuurslid
van SEMIAC, de Sevenumse Misdienaars
en Acolieten en collectant voor en
senior-acoliet van de parochiefederatie
Sevenum-Kronenberg-Evertsoord.
Sevenummer Jan Minten is,
ondanks zijn eigen lichamelijke en
verstandelijke beperkingen, sinds 1961

actief als mantelzorgverlener voor
diverse hulpbehoevende familieleden.
Zonder afhankelijkheid van professionele zorg heeft de heer Minten,
binnen de marges van wat mogelijk
is, het gezin gedurende meer dan 50
jaar draaiende gehouden, ondanks
zijn eigen beperkingen. Daarnaast is
hij ook actief als collectant voor het
Diabetesfonds.
Ook Piet Nabben uit Horst werd
verrast met een lintje. Nabben was van
1961 tot 1990 verslaggever van het
nieuwsblad voor tafeltennisvereniging
Armada, waar hij tevens bestuurslid
van was. Daarvoor ontving hij al eerder
de zilveren en gouden speld van de

Nederlandse Tafeltennisbond en de
Nederlandse Katholieke Sportfederatie.
Daarnaast is hij sinds 1966 lid van RKsv
Wittenhorst en vanaf 1997 vrijwilliger
bij VVV Horst aan de Maas.
Jan Poels uit Meerlo zet zich al vele
jaren in voor onder andere carnavalsvereniging De Vöskes. Daar is hij
betrokken bij de jaarlijkse rommelmarkt, voorzitter van de Alt-prinsegarde
en lid van De Kammeräöj. Daarnaast is
hij sinds 2004 voorzitter van Stichting
Truckrun Horst en was hij initiator van
de restauratie van de Sint Josef- en
Mariakapel in Meerlo.
Voor foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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AANBIEDING

Zomerkoninkjes
korst- GROOT 14.65
vlaai

12.75

MIDDEL

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

9.25

7.75

LEKKER

BARBECUEËN
Wist u dat..

• Wij uw BBQ-feest tot in de puntjes kunnen regelen.
• Wij op zon- en feestdagen ook gratis bezorgen.
• Wij een last minute BBQ-service hebben.

www.barbecuehotline.nl
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van
mijn vrouw en onze mama,

Judith Janssen-Verschuren
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons
onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.
De opbrengst voor de stichting KIKA bedroeg ruim 1000 euro,
ook daarvoor dank.
Johan, Kirsten, Wessel.
Broekhuizen, 26-04-2013

Wij willen u bedanken voor uw hartelijk medeleven,
ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden
van mij man, ôzze Pap en Opa

Toon Saris

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Hegelsom, april 2013

www.maria-hoeveamerica.nl
Weer eens iets anders! Je feest wordt
een belevenis als je op de boerderij
bent geweest! Bij ons kunt u terecht
voor: boerengolf, klootschieten,
workshops en kinderfeestjes.
077 464 12 16.

Te koop verse tulpen. € 2,- per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Kwaliteit tuinkussens op maat.
Voor bijv. loungeset of steigerhouten tuinmeubelen.Wij werken alleen
met topkwaliteit vulling en stoffen.
Voor info of een vrijblijvende offerte:
info@d-stylezitmeubelen.nl of
06 50 51 72 07.
Nu super aanbieding seizoenplaats
caravan tot 31 oktober voor maar
750 euro. Direct aan de Maas.
Zie www.residentiedekooy.nl
Verkoop verhuur
Te huur gemeubileerde chalets 750 per
maand direct aan de Maas. En te koop
chalets vanaf 97.500 eigen grond, met
complete inrichting en teras. Tevens
vaste rendement 7.3% per jaar netto.
Tel 0478 53 29 57.
Vakantie in Brugge (B).
Voor maximaal 5 personen te huur
woonhuis in het oude centrum van de
stad Brugge (B). 3 nachten voor 250,en een hele week voor 380,-.
Voor alle seizoenen! Meer info?
Bel 077 398 69 83 www.brugge.be

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06 54 78 32 41.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

Voor groenteplanten o.a. komkommer,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys
Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Engels, een wereldtaal. Les in kleine
groepjes, conversatie en examentraining voor jong en oud. Ervaren
docent. Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Rolsteigers, ladders en trappen.
Verkoop en verhuur. Diverse
aanbiedingen! Tel. 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Te koop buxus. R. Breukers Lottum.
Tel. 077 366 13 80/06 50 63 13 61.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Galabal make-up!
Visagiestudio Susanne, Galabal makeup nu 15,-! Tel. 06 46 74 26 90 Horst.

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

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Yogacentrum L’Espoir.
Dinsdagavond 14 mei start nieuwe
yogagroep voor volwassenen. Nu
kennismakingsaanbieding: 5 lessen
voor € 32,50. Voor info of opgave:
Fraukje 077 851 56 33, 06 39 22 23 17.
www.lente-lente.nl Ook kinderyoga.
Verras moeder met een sieraad.
4 Mei open dag bij Helena`s sieraden.
Uniek handgemaakte kettingen, armbanden en oorbellen. Leuk om cadeau
te geven aan je moeder, vriendin of
jezelf. Open van 13.00 tot 18.00 uur
Swolgensedijk 13 Melderslo.
Aanbieding!
Hortensia Annabelle 4 voor €10,00
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Taxus v.a. € 1.60, Buxus € 0.50,
Coniferen, Laurier, Buddleja, Viburnum,
e.a. heesters (ook veel op stam).
Bodembedekkers v.a. € 0.85, bomen en
zuilen o.a. zuilbeuk, liriodendron.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Huurwoning gezocht voor jonge moeder
met 2 kinderen. Tel. 06 13 41 70 33.
Te koop: keurig onderhouden vrijst.
woonhuis met stenen tuinhuis en
carport. Kogelstraat 12 Hegelsom.
Bwjr.1993 perceel 740 m2. Badk.
en slaapk. aanw. op begane grond.
Vraagprijs: 349.000 k.k.
Info: 077 398 82 84.

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

Anouk
Dochter en zusje van:
Bart, Joyce en
Daan Joosten
Vondersestraat 37
5961 JR Horst

Geboren

Daniel

28 april 2013
Zoon van
Luc de Corte &
Regina Bleijenberg
Broertje van Julius
Venloseweg 13
5961 JA Horst

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

Pedicure Myriam Wagemans,
ook voor diabetische voet met simm’s
classificatie. Bel voor een afspraak
077 398 71 05 of 06 30 61 99 43.

Vanaf heden weer biologisch
geteelde Amarylissen te koop.
Bij bloemenstalletje op de
Meterikseweg 124/Cuppen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Geboren op
25 april 2013

Kwaliteit tuinkussens op maat.:
Voor bijv. loungeset of steigerhouten tuinmeubelen.Wij werken alleen
met topkwaliteit vulling en stoffen.
Voor info of een vrijblijvende offerte:
info@d-stylezitmeubelen.nl of
06 50 51 72 07.

Dag en nacht bereikbaar

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

Welkom lief meisje!

Expositie “Lijf en Smaak”, Atelier De
Stal in Sevenum. Op 9-10-11-12 mei
van 14.00-17.00 uur tonen 4 kunstenaars
theaterkleding, keramiek en nemen u
mee met de eetucatiewandeling!
www.atelier-destal.nl

van den
en restauratie

F

Gevraagd aspergesorteerders m/v
J. Wagemans Lottum,
telnr. 06 54 74 76 30.

Gerrie
Grafmonumenten

terras

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Bambino

Proficiat Gouden Bruidspaar!
van Martijn & Charlie, Jeroen,
Judith & Jimmy, Nelly,
Joan & Truus

Corry Saris
Kinderen
Kleinkinderen

De opbrengst voor KWF is € 905,05.
Ook hiervoor hartelijk dank.

F

Karel & Anny
Jenneskens-Hagens

Kinderdagverblijf

50 jaar getrouwd.

Dankbetuiging

cafÉ

Op 8 mei 2013 zijn
opa & oma, pap & mam

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Ook opvang voor een keertje!

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

www.theoarts.com

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Tweede recordpoging Horst

Bart wil een week dj’en
Bart Jenniskens (22) uit Horst is gisteren begonnen aan een recordpoging. Hij wil meer dan een week onafgebroken dj’en. Mocht hij het halen, dan mag hij zich officieel Guinness wereldrecordhouder noemen. Dit is de tweede
keer dat De Lange Horst een dj-marathon organiseert. Vorig jaar moest Sven Witt zijn poging na 106 uur staken.
Bart draait normaal gesproken met
Alex Geling als dj-duo Distorted
Revelation. Het duo treedt regelmatig
op bekende hardcorefeesten als
Defqon op. De komende week kiest hij
echter voor allerlei soorten muziek.
“Hardcore zal ik wel bewaren voor de

rustige momenten of de momenten
waarop alleen mijn vrienden er zijn”,
denkt de dj.
Ruim 168 uur is het record dat op
naam staat van een Australische dj.
Die tijd moet Bart halen om het officiële wereldrecord te verbreken. Met

107 uur zou hij het ‘Lange-record’ in
handen krijgen. “Ik weet echt niet wat
te verwachten. Ik heb wel eens een
nacht gemist, maar dan slaap je dat de
volgende nacht weer bij. Ik ga zo lang
mogelijk door”, zegt Bart. “Maar zeven
dagen non-stop draaien, dat voelt als
veertien dagen.”
Tips kreeg hij van zijn voorganger
en van natuurgenezer Ger Hegger
uit Meterik. “Hij heeft me een aantal
vitamines gegeven, waardoor mijn
lichaam normaal blijft functioneren”,
legt Bart uit. “Ik drink geen Red Bull,
misschien wel koffie.” Geen Red Bull,
dat was een tip van Sven, die het vorig
jaar probeerde. “Suiker zorgt even
voor een rush, maar zorgt ervoor dat
je daarna weer inzakt. Ik eet sowieso
kleine hoeveelheden, licht verteerbaar
eten.”
Twee camera’s staan er op zijn djset gericht. De video’s, een logboek en
ooggetuigenverslagen moeten garant
staan voor de uitslag. Elk uur mag hij
vijf minuten pauze nemen, die hij ook
kan opsparen.
Nadat hij op een oproepje van De

Lange had gereageerd, sloegen de
twijfels toch wel even toe. “Ik twijfelde toch even bij het hele gebeuren.
Het kan ook dat je twee dagen na het
begin al moet opgeven.”
Die beslissing ligt bij Jannis van
den Heuvel van De Lange. “Vorig
jaar kwam Sven op een punt dat hij
niet meer helder kon nadenken. Dan
moeten wij de knoop doorhakken en
zeggen dat het lang genoeg geweest
is”, zegt Jannis.
Bart was voordat hij aan zijn
recordpoging begon redelijk nuchter.
“Ik doe gewoon normaal, ik zie wel
wat er gebeurt.” Voordat hij woensdag
1 mei begon, kon hij zich nog niet
echt voorstellen hoe het er allemaal
uit ging zien. “Ik heb wel zin in de
momenten waarop het druk is. Maar
ook lijkt het me leuk als er alleen een
paar vrienden zijn.”
Woensdag 1 mei begon Bart. Hij is
nog in dubio hoe hij de minuut stilte
op 4 mei in gaat vullen. “Dat kan met
een korte pauze. Maar er is volgens
mij ook een nummer dat vier minuten
stilte laat horen, misschien doen we
dat wel”, lacht de dj. De recordpoging van Bart is via een livestream bij
Dreksbak van minuut tot minuut te
volgen.

NATUURLIJK
met Bram

In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Schüssler
celzouten

Gevraagd aspergesstekers man/vrouw
met ervaring. Tel. 06 53 92 36 73.
Decorato voor Moederdag. Trendy
bloemdecoraties voor de allerliefste
Mama’s. Tip: wij decoreren ook uw
eigen object geheel naar wens.
Kinderworkshop “voor Mama”
woensdag 08 mei. Moederdagworkshop
zaterdag 10 mei. www.decorato.nl

De celzouten zijn een
ontdekking van dr. W. Schüssler
(1821 -1898). Hij ontdekte dat door
een tekort aan mineralen de
werking van het lichaam wordt
verstoord en dat wanneer iemand
ziek is, dit tekort zich ook in de
cellen bevindt. Om nu de cellen te
kunnen herstellen moeten de
mineralen daarom ook in een
verdunde vorm worden
ingenomen.
De lichamelijke klachten en de
behoefte aan bepaalde voeding
geven een duidelijke indicatie van
een tekort. Wil je bijvoorbeeld
altijd zoet of vet eten, dan duidt dit
op een tekort aan natrium
phosphoricum nr. 9. Zout eten heeft
met natrium chloratum nr. 8 te
maken en de behoefte aan
chocolade is magnesium
phosphoricum nr. 7.

Tip
Mts Claassens-Wijnen

Gebruik de volgende
celzouten voor de hooikoorts:
Celzout nr. 2 voor de eiwit
verwerking, nr. 3 voor het
immuunsysteem, nr. 4 voor de
longen, nr. 8 voor de tranende
ogen en nr. 10 voor de jeuk en
de afvoer. Zie voor meer info:
www.celzouten.com

Witte asperges
Broekhuizerdijk 31
5962 NL
Melderslo - Horst
Tonnie: 06-47761206

Vanaf 28 april dagelijks
verse asperge te koop

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com
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DECULTUURRECENSENT
‘Ik dacht, ik moet wel een beetje los komen’

Wanneer wist je dat je cabaretier
wilde worden?
Dat is een hele goede vraag. Ik was
net klaar met het vwo en ik wist dat

Glasvezel
Alles-in-één
Standaard met
Interactieve TV
De eerste
3 maanden

68.-

45./mnd*

Overal in en om het huis tv-kijken
op je laptop, tablet of smartphone
Met één druk op de knop een
programma even op pauze zetten

AD-10998/05-13.1

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

Uit het dagelijks leven. De show is
voor 90 procent fictie, maar vaak heeft
het wel een bepaalde oorsprong.
Er zit vaak wel een kern van waarheid
in, maar die blaas ik dan op.
Meestal maak ik dingen mee, die zet
ik dan in mijn mobiel. Die werk ik later
uit.
Heb je een bepaald ritueel voor de
show?
Ja, ik drink voor elke show veel
water en cola. Ook geef ik mijn
technicus voor en na de show een
boks. Anders gaat de show niet goed,
denk ik.
Hoe voelt het om mensen aan het
lachen te maken?
Als het beste gevoel in de wereld!
Denk je dat het feit dat jij uit
Afghanistan komt invloed heeft op
de manier waarop jij op het podium
staat en hoe shows eruit zien?
Uiteraard, ik denk dat iedereen
zijn sociale en culturele achtergrond
meeneemt in zijn shows. Dat maakt
ieder show uniek.
De voorstelling in drie woorden:
Persoonlijk, herkenbaar, hilarisch.

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting
en betaal je voor het pakket € 68,- /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

De cultuurrecensenten: Lisanne Schreurs (16) en Mandy Pustjens (16)
Voorstelling: Kakelvers, Dara Faizi (28 april 2013)
Theater is: Een boodschap op een creatieve manier op een publiek
overbrengen, die iedereen op zijn eigen manier interpreteert.

ik rechten ging studeren, maar ik was
heel verlegen. Ik dacht, ik moet wel
een beetje los komen. Dus toen ging ik
voor de grap stand-up comedyavonden
doen. En dat is een beetje uit de hand
gelopen…
Wat is je grootste blunder?
Mijn luiheid, want toen ik net deze
show aan het schrijven was, vergat ik
vaak mijn tekst. Meestal schreef ik dan
hele zinnen op mijn hand. Ik dacht dat
het niet opviel, maar natuurlijk zagen
mensen meteen dat ik naar mijn hand
keek. Op een gegeven moment zag
mijn moeder het en ze zei: “Dara, je
moet je teksten beter leren, want dit is
erg onprofessioneel.”
Waar zie je jezelf over tien jaar?
Ik ga sowieso mijn studie afmaken, dan heb ik dat achter de hand.
Op dit moment gaat het best wel
lekker met comedy, ik zie mezelf de
komende tien jaar wel hierin verder
gaan. Maar als ik op een dag niks
meer te vertellen heb, dan ga ik
gewoon op kantoor werken.
Waar haal je je inspiratie vandaan
voor de shows?
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15 VRAGEN aan Anne Verstegen Mies

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

Anne Verstegen
13 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dat ik dan klaar ben met het
Dendron College en bezig ben met mijn
vervolgopleiding. Ik hoop ook dat ik
dan nog met dezelfde jongen iets heb
als dat ik nu ook heb en nog steeds
woon waar ik nu woon, dat is voor mij
namelijk heel vertrouwd.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik het schooljaar rustiger
beginnen. Ik begon het schooljaar met
veel sporten. Ik deed mee aan veel
wedstrijden, toernooien en concoursen.
Omdat de druk hoog is om hoge cijfers
te halen, had ik het ontzettend druk.
Nu heb ik een training laten vallen en
is het veel rustiger.
Wat is uniek aan jou?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik
denk dat ik vrienden steun en help als

ze problemen hebben, ze mogen altijd
naar me toe komen. Ik vind dat je moet
lachen en plezier moet hebben en dat
doe ik: ik ben altijd blij en vrolijk.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat zijn er meerderen. Maar ik heb dit
jaar geleerd dat er echte vrienden zijn
en dat er een aantal vrienden is die
me heeft laten zitten. Ik vind persoonlijk dat je voor vrienden altijd klaar
moet staan, sommigen hebben mij dat
gevoel niet gegeven.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Meike van der Steeg. Ze hoorde dat ik
geïnterviewd werd voor de HALLO. Ze
zei me dat ze me heel veel berichtjes
ging sturen van tevoren omdat ze dan
ook in de krant zou komen. Dat heeft
ze dus gedaan: ze wenste me veel
succes.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Eigenlijk zou ik heel graag een scooter
willen, maar daar moet je zestien voor

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

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
aal

stz
café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

zijn. Mijn vriendin en ik hadden het er
laatst over, toen we door de wind naar
school moesten fietsen. We verzonnen het idee om samen een scooter te
kopen en dan iedere dag samen daarop
naar school te rijden.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind sociale netwerken best wel leuk
en ben er vaak mee bezig. Soms vind
ik het ook verschrikkelijk. Sommige
kinderen krijgen op sociale netwerken
een grote mond en zoeken ruzie.
Leukste feestje ooit?
Ik denk dat dit ’t feestje wordt als ik
geslaagd ben. Dan zou ik een heel
groot feest geven met mijn vrienden,
het liefst op een strand. Daarna zou ik
willen reizen. Ik wil nog heel veel plekken op de wereld graag bezoeken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat zijn eigenlijk meerdere dagen:
carnaval. Omdat het met carnaval niet
zoveel uit maakt hoe je eruit ziet en
wat je doet. Niemand trekt zich daar

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

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

MEGA Rommelmarkt

Carbootsale Horst
zo
5 mei 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 5961 NL, A73 afrit 10

iets van aan, je kan helemaal los gaan.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Als ik ga shoppen dan is dat meestal
voor kleding, dan ga ik in de vakantie
met mijn vriendinnen naar Venlo. Maar
ik ga ook graag naar grote steden zoals
Amsterdam, Rotterdam of Maastricht.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een huis laten bouwen ergens in
een ander land, ik denk dat dat Hawaï
is. Dan nodig ik heel veel vrienden uit
en laat ik ze overvliegen voor een paar
goede feestjes.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Ik denk dat ik dan in de huid van mijn
vader zou kruipen. Mijn vader heeft
het ’t laatste jaar niet zo gemakkelijk
gehad. Hij heeft heel veel last van zijn
spieren gehad maar is toch met alles
doorgegaan. Dat vind ik heel knap
van hem en ben trots op hem. Als ik
dan in zijn huid kruip, mag hij in mijn
huid kruipen, zodat hij ook een dagje
jong kan zijn en alles kan doen zonder
rekening te moeten houden met zijn
lichaam.
Zon of sneeuw?
Zon, ik haat sneeuw. Dat is alleen maar
koud. Vroeger vond ik het wel leuk,
bij het maken van sneeuwpoppen. Nu
vind ik het vreselijk, omdat ik nu iedere
dag naar Horst moet fietsen: je glijdt
snel uit, make-up die uitloopt en het
is koud.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben absoluut een avondmens,
’s ochtends kom ik mijn bed echt niet
uit. Mijn vader of moeder moet me
echt roepen, anders ga ik er niet uit.
’s Avonds heb ik wel eens een feestje
of zo, dan ben ik veel opgewekter en
vrolijker.
Stad of dorp?
Dat vind ik moeilijk. Een dorp vind ik
heel leuk, want je kent bijna iedereen,
dat vind ik heel gezellig. In een stad
ken je niemand, maar in een stad is
wel veel meer te doen, daar heb je
veel meer winkels en zo. Dat heb je
in een dorp veel minder. Waar ik later
wil gaan wonen, ligt ook aan mijn
opleiding.

Kusters Verhuur

BOXEN
• diverse afmetingen •
• o.a. opslag, werkruimte •

Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

toon@kustersverhuur.nl
U koopt uw
cadeau toch ook in de

www.carbootsalehorst.nl

20 mei

Carbootsale Beringe
Mcc Events 06-54345123

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Column

Oranjegekte
Een invasie aan oranjetinten
trok afgelopen week weer over
ons land. Ik begrijp nooit zo wat
ik daar mee aan moet. Oranje
boa’s, oranje hoeden, oranje
nagellak, oranje (veel te grote)
T-shirts, oranje fietsversiering:
het is eigenlijk net carnaval,
maar dan met een focus op één
kleur en met beter weer. Toch
denk ik dat carnaval niet het
goede woord is. Ik bedoel: Bea
schiet uit haar slof, als ik haar
dag vergelijk met ons Limburgs
verkleedpartijtje.
Geen carnaval dus, maar wel
oranje, heel veel oranje. Het
kostte me dit jaar ontzettend veel
moeite om een juiste outfit bij
elkaar te sprokkelen. Heb ik
normaal nooit moeite met
shoppen, kon ik nu toch echt
niets vinden. En dat terwijl de
winkels volhangen met oranje.
Kriskras door de stad en weer
terug, vier uur achter elkaar,
maar helaas zonder resultaat:
een passende outfit heb ik niet
kunnen vinden. Hmmm.. Kon ik
dat gedrag maar vertonen als ik
eigenlijk niets nodig heb en dan
toch weer met drie tassen
thuiskom, maar ja, dat is dan
weer een ander verhaal.
Ik durf het bijna niet te
zeggen, maar waar ik uiteindelijk
mee thuis kwam was een klein,
bescheiden tasje met daarin een
paar oranje herensokken verstopt
– ja, serieus, sokken, in de kleur
oranje, van de herenafdeling,
voor mezelf. Hoe sneu...
Uiteindelijk heb ik mijn outfit
afgemaakt met een sjaal, in de
kleur oranje, geplukt uit de kast
van oma. Ik zal het even in het
kort samenvatten: een
Koninginnedagoutfit gescoord op
de mannenafdeling en in oma’s
kledingkast. Hoe krijg ik het voor
elkaar...
Uiteindelijk een perfect
match: die herensokken en
oma-sjaal. Subtiel en met oog
voor detail: dat klinkt toch als
een hartstikke geslaagde
Koninginnenoutfit? Beter duik ik
de volgende keer weer in oma’s
kast en neem ik die van vriendjelief erbij: al is het maar voor een
lullig paar sokken.
Mies
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Lilian Keijsers in ﬁnale Zakenvrouw
Lilian Keijsers-Soberjé, directeur en eigenaar van Cleopatra Passie voor lingerie in Horst, is een van de drie finalisten voor de titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2013. Dat werd donderdagavond
25 april bekend tijdens een meet & greet van Stichting Zakenvrouw.
De drie finalisten zijn naast Lilian
Keijsers-Soberjé, Sandra Baan, eigenaar
van Studio Baan in Venlo en Ien Derks,
directeur en eigenaar van Derks
Administratie en Belastingen uit Well.
De finalisten werden uit een longlist
van tien kandidaten gekozen door een
deskundige jury, onder leiding van Carla
Pluijmaekers, voorzitter van Kamer van
Koophandel Limburg.
Tijdens de meet & greet konden
sponsors persoonlijk kennis maken met
de tien genomineerden. De zakenvrouwen vertelden wat hun waarden
en ambities zijn. Hoe zetten zij hun
vrouwelijke eigenschappen in? Waar
halen zij hun inspiratie vandaan en wat
drijft hen?

Inspirerende
zakenvrouwen
“De tien genomineerden zijn stuk
voor stuk inspirerende zakenvrouwen,”
aldus juryvoorzitter Carla Pluijmaekers.
“Bij het kiezen van de drie finalisten

Plannen voor uitbreiding Interchalet
Interchalet in Horst wil uit gaan breiden. Het shopping center heeft plannen voor een dierenwinkel met dierbenodigdheden, -voer en –verzorging.
Daarnaast wil het een stuk aanbouwen voor een tuincentrum, waar tuinbeleving centraal staat.
vierkante meter beslaan.
Naast de dierenwinkel en het
tuincentrum wil het bedrijf haar huidige
assortiment uitbreiden met elektro,
wit- en bruingoed, gespecialiseerde
sportartikelen voor bijvoorbeeld
golfsport of jachtsport en caravans. Het
tuincentrum moet achter de bestaande
winkel gebouwd worden, de dierenspeciaalzaak komt op de locatie aan
de overzijde van de Bremweg. Het
ontwerp bestemmingsplan voor de ver-

Starters
in de regio
Voet & Co

Tuincentrum en dierenwinkel

Interchalet is sinds 1978 gevestigd op haar locatie bij afrit 11 van
de A73. Van een enkele houtafdeling
groeide het bedrijf in de loop der jaren
uit tot een shoppingcenter met als
thema’s Bouwen, Wonen en Tuin. Maar
Interchalet wil meer. Doelstelling voor
de verbouwing is om de bezoekersaantallen te verhogen van 500.000
bezoekers in 2008 tot 750.000. De
nieuwbouw die dat teweeg zou moeten brengen, gaat een kleine 8.000

hebben we gelet op de voorbeeldfunctie die de zakenvrouw voor andere
zakenvrouwen heeft. Ze moet ook de
regio kunnen vertegenwoordigen. Na
vanavond staat ons nog een zware taak
te wachten.”
De drie finalisten kunnen binnenkort een bedrijfsbezoek van de jury verwachten. De jury zal bij het kiezen van
de winnaar letten op eigenschappen
als visie, innovatie, doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten.
Ook het publiek kan tijdens de finale
een stem uitbrengen. Tijdens de finale
op donderdag 30 mei in Theater de
Maaspoort wordt de winnaar bekendgemaakt.
Voor meer foto’s
van de Meet & Greet, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

bouwingen is nu in behandeling bij de
gemeente. Advies- en ontwerpbureau
BRO heeft haar bevindingen over het
plan onlangs bekendgemaakt.
Volgens het onderzoek van BRO
wordt het voorbestaan van de nu aanwezige dierenwinkels in de gemeente
niet bedreigd door de komst van de
dierenwinkel bij Interchalet. Tuincentra,
bouwmarkten en supermarkten
kunnen waarschijnlijk wel met een
omzetverlies geconfronteerd worden.

Damesdag in Griendtsveen
Inwoonsters van Griendtsveen konden zich zondag 28 april in de watten laten leggen.
In gemeenschapshuis De Zaal vond een speciale Damesdag plaats waar de gasten zich konden laten
informeren over zaken als borduren, massages en voeding.
Kijk voor meer foto’s van de Damesdag op www.hallohorstaandemaas.nl

“Het toevoegen van het assortiment
algemene sportartikelen zal het
toekomstig functioneren van de enige
in het centrum van Horst aanwezige
sportwinkel zodanig onder druk kunnen
zetten dat het voortbestaan van deze
zaak bedreigd zou kunnen worden”,
leest het onderzoek. Ook het toestaan
van de verkoop van bruin- en witgoed
bij Interchalet kan het economisch functioneren van die winkels onder druk
zetten. BRO voorziet een mogelijke
vertraging van ontwikkelingen van het
centrum van Horst die zelfs kan leiden
tot veel leegstand.
Het bestuur van het Centrum
Management Horst heeft aangegeven
achter de plannen van Interchalet te
staan, maar plaatst wel een aantal
kanttekeningen. In de winkel van
Interchalet worden momenteel ook
carnavalskleding, kantoorartikelen,
cadeauartikelen, hobby-artikelen en
kerstartikelen verkocht. De verkoop
hiervan wordt al lange tijd gedoogd.
Het Centrum Management wil dat
Interchalet terughoudend is in de verkoop van bijvoorbeeld boeken of hier
helemaal mee stopt.
Ook wil het Centrum Management
de samenwerking tussen het centrum en het center versterken. Ook
Interchalet heeft bij het onderzoeksbureau aangegeven zich actief op te
willen stellen om een brug te slaan tussen het bedrijf en het winkelcentrum
van Horst. Zo wordt op de reclamemast
verwezen naar het winkelcentrum en
wordt gedacht aan mogelijkheden
voor centrumondernemers om hun
producten of diensten in de omgeving
van Interchalet aan te bieden. Een
ander idee bestaat uit een hop on, hop
off-voertuig, waardoor bezoekers tussen het centrum en Interchalet kunnen
pendelen.

Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Voet & Co
Jacqueline van Horck
Mgr. Aertsstraat 21
5866 BG Swolgen
06 48 61 91 34
info@voetenco.com
www.voetenco.com
gezondheid
oktober 2012

Activiteiten
Voet & Co ter bevordering
van welzijn, is een praktijk voor
voetreflextherapie. De praktijk
geeft reflexbehandelingen in
zowel therapie- als welnessvorm. Door de veilige therapievorm is het geschikt voor alle
leeftijden en inzetbaar bij
zowel klachten op somatisch/
psychisch gebied als een
combinatie hiervan.
Doelgroep
Voetreflextherapie is voor
iedereen: zowel jong als oud,
ziek en gezond. Het kan preventief ingezet worden maar ook
ondersteunend aan reguliere
behandelingen. Het kan echter
nooit een advies van een arts
vervangen, dus bij klachten
wordt altijd eerst een bezoek
aan de huisarts geadviseerd.
Onderscheidend vermogen
Door ervoor te zorgen dat de
beleving van de randvoorwaarden goed zijn (denk aan
persoonlijke aandacht, sfeer,
geur, warmte) voor de cliënt,
geeft dit hem/haar meer rust
en derhalve een diepere
ontspanning. Dit geeft weer
een effectiever resultaat op de
behandeling.
Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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25 jaar Kappers Company

‘Creativiteit en omgang met
mensen maakt vak leuk’
Kapsalon Kappers Company in Horst viert in mei zijn 25-jarig jubileum. Eigenaar Thijs van de Riet over de passie
voor het vak, een luisterend oor en creativiteit.

Anytime Fitness Sevenum
bestaat 1 jaar
Anytime Fitness Sevenum vierde zondag 7 april haar éénjarig
bestaan. In maart 2012 opende eigenaar Bert Hillen in de voormalige bibliotheek in Sevenum een nieuwe fitnessformule, Anytime
Fitness, waar men 24 uur per dag en zeven dagen per week kan
fitnessen. Het jubileum werd zondag gevierd met een wandeling
en een bootcamp. Alle bezoekers konden door middel van een
loterij kans maken op mooie prijzen. Eigenaar Bert Hillen overhandigde de prijzen aan de winnaars, Reymond van Loo, Veronique
Hermkens, en Floor van der Sterren.

Bohaco neemt
Weer U Zon over
Limburgers saai en behoudend in
hun kapsels? Kapper Thijs van de Riet
veegt deze stelling resoluut van tafel.
“Helemaal niet. Limburgers hebben
juist hele verzorgde kapsels en gaan
graag met de mode mee. Ook hier
in de dorpen.” En dat kappers veel
praten valt volgens Van de Riet ook
wel mee. “Natuurlijk praat je als
kapper graag over je vak en je hoort
af en toe ook wel eens persoonlijke
verhalen van klanten. Je bent altijd een
luisterend oor.”
Thijs van de Riet uit Horst startte
met een opleiding aan het Grafisch
Lyceum, maar besloot al snel dat het
kappersvak toch beter bij hem paste.
“De creativiteit en de omgang met
mensen, dat maakt dit vak zo leuk. Het
plezier dat ik met werken beleef, breng

ik graag over aan collega’s. Daarnaast
zorg ik ervoor om zelf steeds op de
hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen. Dit beroep is nog steeds
heel populair, we hebben regelmatig
jongeren hier voor een snuffelstage.
Overigens is een medewerker 25 jaar
geleden als stagiaire bij ons begonnen
en werkt nog steeds hier.”
Horst telt meerdere kapsalons,
allemaal “goede collega’s van goede
kwaliteit”, aldus Thijs van de Riet. “We
hebben wel eens gedacht om naar een
andere locatie te verhuizen die beter
bereikbaar is voor klanten. Aan de
andere kant zitten we nu midden in het
centrum, echt in ‘the picture’.”
De oorspronkelijk uit Sevenum
afkomstige Van de Riet opende 25 jaar
geleden bewust zijn zaak in het cen-

trum van Horst. “In Horst zag ik meer
mogelijkheden, bovendien komt mijn
partner hiervandaan. De kapper toen
was nog echt een vakman, aan automatisering werd bijna niets gedaan.
Wij waren een van de eerste die aan
klantenregistratie deden en gebruik
maakten van de computer. Mijn doel
was om het hoge en middensegment
in de regio goed te kunnen bedienen
in een gezellige omgeving. En dat is
volgens mij wel gelukt.”
Grote plannen voor de toekomst
heeft Thijs op dit moment dan ook niet.
“Dat heeft misschien ook wel met de
tijd te maken. Al kan ik niet zeggen dat
we veel merken van de crisis. Het kan
zijn dat klanten een langere periode
tussen de behandelingen plannen,
maar ze blijven ons wel trouw.”

Doorstart Keijsers
Interieurbouwer Keijsers maakt een doorstart. Het Horster bedrijf gaat in afgeslankte vorm verder.
Dat maakte het vorige week bekend in een persbericht.
De interieurbouwer vroeg eerder
vorige week uitstel van betaling aan.
De activiteiten van Keijsers worden nu
geïntegreerd met Lundiform, een
interieurbouwer die in 2011 werd
overgenomen door Keijsers, laat het
bedrijf weten. Hierbij kunnen naar
verwachting in ieder geval 20 tot 25
arbeidsplaatsen in de Nederlandse

vestiging van het bedrijf behouden
blijven. Keijsers heeft een reorganisatie
doorgevoerd, waarbij de productie
wordt voortgezet in de Poolse vestiging
van het bedrijf. De activiteiten op het
gebied van verkoop, engineering,
projectmanagement, montage, logistiek
en service blijven in Nederland.
Directeur Ton van der Velden:

”Ik heb deze dag heel dubbele
gevoelens. Het is triest om afscheid
te moeten nemen van hele goede en
trouwe medewerkers. Toch ben ik er
ook trots op dat we erin geslaagd zijn
om door te starten, het vertrouwen
van onze klanten te behouden en een
flinke groep collega’s een mooie baan
terug te kunnen geven.”

Dave Peeters van Weer U Zon heeft
besloten de activiteiten van het bedrijf,
dat zijn ouders 35 jaar geleden hebben
gestart, stop te zetten. De economische
ontwikkelingen van de afgelopen jaren
hebben hun effect gehad op het bedrijf.
Dave merkte dat consumenten steeds
voorzichtiger waren en investeringen
voor zich uitschoven.
“We vinden het belangrijk dat
klanten straks bij een betrouwbare
partij terecht kunnen voor service en
onderhoud. We zijn dan ook blij dat
we in Bohaco een partij te hebben
gevonden die de service over neemt.
Bohaco is net als Weer U Zon een

familiebedrijf dat service en kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan.
Daarnaast produceert Bohaco kozijnen
met dezelfde uitstraling als wij deden.
Hierdoor sluiten ze perfect aan bij
de kozijnen die onze klanten nu al in
hun woning hebben. Ook rolluiken en
zonwering vormen geen probleem.”
Dave weet dat zijn klanten hiermee in
goede handen zijn. “Het vertrouwen
dat zij in ons stelden, kunnen zij met
een gerust hart ook in Bohaco stellen,
we zijn al jaren gerespecteerde
collega’s. Dat maakt de beslissing
niet minder moeilijk, maar wel
draaglijk.”

In mei

25

25%opkorting
alle

jaar

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

Weer U Zon in Horst sluit op 30 april na 35 jaar de deuren. Het
klantenbestand wordt overgedragen aan Bohaco – Ramen, Deuren, Serres en
Zonwering.

mooi haar

kleurbehandelingen
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4 EN 5 MEI
Nelly Mooren-Benders geëerd
met postzegel Kamp Amersfoort
De 96-jarige Nelly Mooren-Benders uit Grubbenvorst kreeg tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding
van Kamp Amersfoort een speciale postzegel uitgereikt. Deze heeft zij te danken aan haar activiteiten als koerier in
het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

ze pro-Duitsland was, kwam haar studie met zich meedroeg, voelde zij zich
constant onder druk staan. “Als een
tot een einde.
tijdbom”, zegt dochter Elke. Een speciale band had Nelly met kampbewaker
Jozeph Stenger: “enne gojje Pruus.”
Stenger maakte het binnensmokkelen
van goederen mogelijk en was altijd
Via via kwam Nelly aan een baan
bereid mee te werken. Na de bevrijding
bij de voedselbank van Roermond,
zocht Nelly Stenger op. Ook met een
waar zij als enige vrouw onder de
aantal verzetsmensen en ex-gevanmannen goed werk leverde. Bij de
genen hield zij contact. Het is voor
voedselbank raakte Nelly op 23-jarige
leeftijd verzeild bij het verzet. Een aan- Nelly dan ook moeilijk dat dit groepje
waarmee zij haar ervaringen kon delen,
tal Limburgse tegenstanders van het
Duitse regime was gevangen gehouden gedurende de jaren afzwakte.
Na de bevrijding maakte de
in Kamp Amersfoort. Via briefjes in de
plaatselijke pastoor zich sterk voor een
aardappelschillen, die terechtkwamen
lintje voor Nelly. Dit wilde Nelly niet:
bij de plaatselijke boer van boerderij
Het Waswater, riepen deze gevangenen “Ik zei: als ik een lintje krijg, dan ook
mijn vier tantes die mij hun voedselom hulp van buiten. Nelly werd al snel
bonnen gaven. En de ouders van mijn
aangewezen als de persoon die ging
man die een Joods meisje opnamen in
voldoen aan dat verzoeken van deze
gevangenen. Twee jaar lang nam Nelly hun gezin. Zoveel medailles en straten
bestaan er niet.”
elke zondag de trein naar Amersfoort,
waar zij een mand met brieven van
en aan het thuisfront, medicijnen,
voedsel en rookwaren naar boerderij
In 1949 trouwde Nelly met haar
Het Waswater smokkelde. Via de boer
man Jan Mooren. Zij trokken naar
kwamen de gevangenen twee jaar lang Grubbenvorst, waar zij twee kinderen
aan alles dat zij nodig hadden om in
opvoedden. “Ik wilde vooruit kijken.”
leven te blijven.
Beetje bij beetje werd het verhaal van
Nelly was zich destijds niet zo
Nelly toch bekender. In 2008 werd
bewust van het gevaar dat zij liep, hoe- zij geïnterviewd door medewerkers
wel zij erg voorzichtig was. Alleen de
van het documentatiecentrum van
pastoor en de dienstmeid van de fami- Kamp Amersfoort, waar haar verhaal
lie Benders, Marie, waren op de hoogte bewaard zal blijven voor volgende
van haar activiteiten. “Je kon niemand
generaties.
vertrouwen,” aldus Nelly. Gedurende
Onlangs gaf Nelly de laatste bezitde twee jaar leerde zij echter veel
tingen die haar herinneren aan haar
verzetsmensen kennen. “Je voelde bij
tijd in het verzet af aan het documenelkaar aan dat je in hetzelfde schuitje
tatiecentrum. Hier worden haar brieven
zat.” Nelly was vaak bang. Maar aan
en voorwerpen van ex-gevangenen
opgeven dacht zij nooit: “Als ik het niet tentoongesteld. Dochter Elke hoopt dat
deed, wie dan wel?”
het verhaal van haar moeder in leven
Doordat zij tijdens haar reizen naar blijft: “Zij herinnert nog. Wij ook. De
Amersfoort altijd geheime informatie
volgende generaties gaan gedenken.”

Briefjes in de
aardappelschillen

Ik wilde vooruit kijken

Nelly is de bescheidenheid zelve.
De wens om “niet te zeer in het
zonnetje te worden gezet” uit zij dan
ook meermaals. En dat terwijl de
onderscheiding die zij kreeg niet de
minste is. Kamp Amersfoort, één van
de Nederlandse concentratiekampen
waar onder andere veel politieke
tegenstanders van de bezetter zaten,
organiseert elk jaar op 17 april een
herdenking. Hier wordt een postzegel

opgedragen aan iemand die van
verdienste was voor het kamp. Vorige
jaren gingen de postzegels naar
overlevende ex-gevangenen. Voor het
eerst ging de postzegel dit jaar naar
een ‘buitenstaander’: Nelly.
Nelly herinnert zich nog tot in detail
hoe haar werkzaamheden verliepen
en welke mensen zij ontmoette in die
tijd. Nelly woonde tijdens haar jeugd
in Hout-Blerick, in een groot gezin. Als

de slimste onder de dochters werd zij
aangespoord te gaan studeren, hoewel
Nelly liever op de boerderij werkte.
Ze werd onderwijzeres, maar besloot
verder te gaan leren aan de Universiteit
van Wageningen, waar zij voor het vak
scheikunde koos. Nelly was slechts
twee jaar verwijderd van haar titel als
ingenieur, toen de Duitsers ons land
binnenvielen. Toen zij als studente
weigerde een verklaring te tekenen dat

Cateringservice
Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Jolanda Pouwels

Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

www.meterikelektro.nl

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

5r
2a
a
j

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

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

Communiefeest!
Beleef samen een
mooie, rustige dag.

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Jeroen Thielen duikt
in de bevrijding
van Broekhuizen
De 22-jarige Jeroen Thielen uit Broekhuizenvorst beleeft de Tweede Wereldoorlog elke dag opnieuw: door
middel van zijn verzameling en ook door het schrijven van een boek over de bevrijding van Broekhuizen houdt hij
het lokale erfgoed in leven.

4 EN 5 MEI
sie ontstond bij hem als kind door films
op tv en verhalen van grootouders.
Naar verloop van tijd ontwikkelde deze
interesse zich richting de meer lokale
geschiedenis van de oorlog: de slag
om de bevrijding van Broekhuizen. De
lokale insteek sprak Jeroen aan: “Als ik
door Broekhuizen fiets en plaatsen aan
kan wijzen waar de gebeurtenissen
plaatsvonden, maakt dit het voor mij
heel tastbaar.”

Op zoek in de
archieven

De bedrijfskundestudent oogt op
zijn gemak in het museum dat hij zelf
door elf jaar verzamelen heeft
ingericht. De schuur met poppen in

AGENDA

Engelse kledij, originele wapens,
uitrustingen en emblemen is zijn
tweede huis. In zelfgemaakte
vitrinekasten staat zijn trots uitgestald.

En de verzameling is nog altijd in
ontwikkeling.
Jeroen heeft een speciale passie
voor de Tweede Wereldoorlog. Die pas-

Dodenherdenking

De herdenking in Horst is op
4 mei om 19.00 uur in ’t
Gasthoês. Aansluitend is er een
stille tocht en een kranslegging
bij het oorlogsmonument op het
kerkhof aan de Kloosterstraat.

Op 4 mei wordt de
Dodenherdenking gehouden in
America bij het monument voor
de gevallen verzetstrijders.
Het monument ligt aan de
Griendtsveenseweg, iets voorbij
het Peelmuseum.
Fanfare St. Nicolaas ondersteunt
de herdenking muzikaal.
Vanaf 19.00 uur is iedereen
welkom in het Peelmuseum.
Om 20.00 uur loopt men
gezamenlijk naar het
monument.

Sevenum

Dodenherdenking

Broekhuizen

Om 19.30 uur op 4 mei is er een
korte herdenkingsdienst in de
parochiekerk St. Nicolaas.
Aansluitend is er een
kranslegging met toespraken en
een bloemenhulde op het plein
bij het monument van de
gesneuvelde militairen.

oorlogsmonument op het Pastoor
Vullinghsplein.

Dodenherdenking

Dodenherdenking

Herdenkingsdienst en
kranslegging

Als vijftienjarige jongen sloot
Jeroen zich dan ook aan bij de
Historische Kring van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. De veteranen in het
vak waren blij met de komst van een
jeugdig, enthousiast lid. Elke maandagavond komt de Kring bijeen om onderzoek te doen. De afgelopen jaren ging
Jeroen tijdens deze bijeenkomsten op
zoek in archieven naar informatie over
de beslissende dag in Broekhuizen: 28
november 1944.
Op 28 november kwam het tot
gevechten tussen drie Engelse compagnieën en de Duitse soldaten, die
opdracht hadden gekregen om tot het
uiterste te gaan om het bruggenhoofd
over de Maas in Duitse handen te
houden. In Broekhuizen, Geijsteren en
Blerick waren de laatste bruggenhoofden te veroveren. De Engelse compagnieën moesten het bruggenhoofd en
kasteel Broekhuizen zien te bezetten.
Zestien Duitse parachutisten

Horst

America

Broekhuizenvorst

Grubbenvorst

Aansluitend op de herdenking in
Broekhuizen, is in
Broekhuizenvorst om 20.20 uur
een kranslegging bij het
oorlogsmonument in de buurt
van het Koetshuis.

Op 4 mei om 19.30 uur wordt in
de parochiekerk van OLV Ten
Hemelopneming een mis
gehouden.
Aansluitend is er een stille tocht
en een kranslegging bij het

Kranslegging

Stille tocht en kranslegging

thema 13

In Sevenum wordt op 4 mei om
14.15 uur een krans gelegd en
de vlag gehesen bij het
oorlogsmonument. Dit wordt
gedaan door burgemeester Kees
van Rooij en wethouder Paul
Driessen. In de parochiekerk
begint om 19.00 uur de mis ter
bijzondere nagedachtenis aan
alle oorlogsslachtoffers uit de
voormalige gemeente Sevenum.
Aansluitend volgt een stille tocht
naar het monument onder
begeleiding van Harmonie Unie
en schutterij St. Sebastianus.
Melodia uit Kronenberg, de
Serumse Striepkes en het
seniorenkoor zingen het volkslied

openden het vuur op de Engelsen,
waardoor er veel verliezen werden
geleden. Zeventig procent van de
driehonderd Engelse soldaten werd
uitgeschakeld. Uiteindelijk vielen de
resterende Engelse soldaten het dorp
binnen, waar er met Duitse troepen
een strijd van huis tot huis werd uitgevochten. Pas toen de avond viel, werd
Broekhuizen vrijgegeven.
Volgens Jeroen was deze strijd de
zwaarste in de regio. En hoewel er
over deze dag wel in 1994 een boek
is verschenen, ziet Jeroen de tekortkomingen: “Het boek is erg beknopt en
onpersoonlijk.”
Door middel van ooggetuigenverslagen wil Jeroen de bevrijding van
Broekhuizen opnieuw in beeld brengen. Hij hoopt het boek in november
2014 af te hebben, precies 70 jaar na
dato. Hij hoopt hiermee ook jongeren
aan te spreken en hen iets over de
strijd bij te brengen. “Want onze vrijheid is aan deze mannen te danken,”
aldus Jeroen.

Kranslegging bij
de monumenten
De Engelse soldaten die tijdens
deze gevechten sneuvelden, worden
jaarlijks op 4 mei in Broekhuizen
herdacht. Ook dit jaar verzorgt de
Historische Kring een kranslegging bij
de monumenten.
Jeroen is altijd bereid zijn museum
in Broekhuizenvorst te openen voor
geïnteresseerden.

onder begeleiding van Unie.
Pastoor Lauvenberg spreekt het
dodenappel uit. Dan is er twee
minuten stilte, gevolgd door The
Last Post, het Sevenums
volkslied, en een gedicht,
voorgelezen door prins carnaval.
Ook worden bloemen gelegd.

Tienray
Dodenherdenking
Op 4 mei wordt de
Dodenherdenking gehouden in
Tienray, georganiseerd door
Comité 4 mei Tienray-MeerloSwolgen. Om 19.00 uur wordt
een herdenkingsdienst gehouden
in de kerk, opgeluisterd door
Muziekgezelschap Tienray en
Gemengd Koor Tienray.
Gemeenteraadslid Anthony van
Baal, de heer Harrie Raaijmakers,
leerlingen van basisschool
Mariaschool uit Tienray en
pastoor Verheggen leveren een
bijdrage aan de dienst. Na een
stille tocht naar het
oorlogsmuseum op het Hanna
van de Voortplein wordt de
dienst afgesloten met een
kranslegging, twee minuten
stilte en het spelen van
The Last Post en het Wilhelmus.
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GEPLUKT

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

Francis van der Hoff
Carpe Diem, dat is het motto van de 43-jarige Francis van der Hoff uit
America. Samen met zijn vrouw Miriam en hond Angus leidt hij een leuk
leven, waarin zijn grote hobby’s voetbal en muziek centraal staan.

Koken met

Randy

Muziek maken, dat is de passie van
Francis. Het is hem met de paplepel
ingegeven, want zijn vader was een
fanatiek muzikant. “Het was niet meer
dan normaal dat ik naar de muziekschool ging. Ik leerde daar trompet
spelen.” Dat instrument beviel hem
goed en die liefde is nooit overgegaan. “Ik speel het nu nog steeds,
namelijk bij joekskapel Mekkeluk
Zât uit America. Verder speel ik ook
nog in twee bandjes: Three Amigos
en Chapter. Het is heel leuk om te
doen, ik geniet er echt van.” Hoewel
Francis heel actief met zijn muziek is,
heeft hij nooit de ambitie gehad een
beroemde muzikant te worden. “Een
grote muziekdroom heb ik nooit gehad.
Het is onwerkelijk om te denken dat je
door kunt breken. Nu ben ik er ook te
oud voor. Het is gewoon mijn passie en
grote hobby”, vertelt hij.

Ik ben nog nét
geen hooligan

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

Naast zijn passie voor muziek heeft
Francis van kinds af aan ook nog een
andere interesse, namelijk voetbalclub
PSV uit Eindhoven. “Ik ben nog nét
geen hooligan”, lacht hij. “De liefde
voor PSV is ook begonnen toen ik klein
was. Mijn vriendjes waren voor deze
club en dan ga je daar automatisch in
mee.” Zijn voetbalpassie uit zich ook
in het feit dat hij vele weekenden
langs het veld zit. “Ik heb sinds begin
jaren negentig een seizoenkaart. Ik ga

Aspergesoep

naar alle thuiswedstrijden.” Hoewel hij
graag vanaf de tribune kijkt, staat de
televisie niet altijd op het sportkanaal
afgestemd: “Thuis kijk ik nooit voetbal,
want dat vind ik veel te spannend.
Dan zou ik de hele tijd aan de televisie
vastgeplakt zitten. Ik kijk de uitslagen
later altijd terug.”
Gelukkig deelt de partner van
Francis ook zijn interesse. “Wat ik erg
leuk vind, is dat mijn vrouw ook wel
geïnteresseerd is in voetbal. Zij gaat
soms mee naar een thuiswedstrijd.
Ze heeft het voetbalvirus goed te
pakken.” Voor een PSV-supporter is
er altijd een wedstrijd die gewonnen móet worden. “De wedstrijd die
ze altijd moeten winnen is die tegen
Ajax. Daar zeg ik ook alles voor af.
Zolang ze daar maar van winnen, dan
vind ik alles prima. Al eindigen ze als
laatste in de competitie, ze moeten de
Amsterdammers verslaan.”

Gelukkig mens
Geluk is voor Francis heel belangrijk. “Ik ben een gelukkig mens. Ik wil
doorgaan zoals het nu is. Mijn grootste
streven is om oud te worden en gelukkig te blijven.” Een indringende gebeurtenis zorgde ervoor dat hij bewuster is
gaan leven. “Ik ben een aantal jaren
geleden ziek geweest en toen besefte
ik dat het leven ineens voorbij kan zijn.
Voor mijn ziekte was ik ook al positief
ingesteld, maar nu ben ik me daar nog
bewuster van. Genieten van iedere dag
en doen wat je leuk vindt.”

Benodigdheden:

DINGEN

· 1 kilo asperges

ONZE AANBIE

· 3,5 deciliter room

EEK

VOOR DEZE W

· Zout en peper
· 20 gram suiker
· 50 gram boter

Gevulde kalfsoester
Mager soepvlees met been
Gekookte ham
Pampasteak

· 75 gram bloem

Bereiding:
• Schil de asperges en bewaar de
schil;
• snij de asperges in even grote
stukken;
• doe de stukjes asperge in een
pan en zet ze onder water;
• voeg wat zout en een heel klein
beetje suiker toe;
• breng dit aan de kook;
• als het kookt, zet het van het
vuur en laat het in vocht afkoelen;
• smelt de boter in een andere pan
op laag vuur;
• voeg de bloem hier aan toe en
maak er een mooie deegbal van;
• laat de bal 3 à 4 minuten garen
op laag vuur en roer af en toe;
• giet nu het afkookvocht van de
aspergestukjes bij de deegbal en
roer dit goed door met een garde
tot de juiste dikte is bereikt;
• voeg nu drie deciliter room toe
aan de massa en laat dit 4 à 5
minuten goed doorkoken;
• klop ondertussen de resterende
1/2 dl room op tot slagroom;
• serveer de soep in een bord met
de aspergestukjes en de room.

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

100 gram € 1,15
100 gram € 1,95
100 gram € 1,25

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

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Eet u smakelijk!

Randy

100 gram € 3,75
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Hemelvaartsdag
9 mei zijn wij
geopend van
12.00 tot
17.00 uur!
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Birgit Op de Laak
opnieuw beoogd wethouder
Mocht de PVDA na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar weer in het College van Horst aan de Maas komen, dan blijft Birgit Op de Laak
wethouder. De ledenvergadering van PvdA Horst aan de Maas heeft haar unaniem als beoogd wethouder en lijsttrekker voorgedragen.
Volgens de ledenvergadering
heeft Op de Laak zich in haar eerste
termijn onderscheiden als iemand die
dossierkennis combineert met

“daadkrachtig bestuur”.
Wethouder Birgit Op de Laak laat
weten dat ze er graag nog een termijn
aan vast wil plakken. “Als wethou-

der voel ik me sterk betrokken bij de
thema’s in mijn portefeuille, zoals sociale zaken, zorg en het milieu. Daar wil
ik me graag nog een bestuursperiode

sterk voor maken.”
De definitieve kieslijst van de
PvdA wordt in november bekend
gemaakt.

Magazijnverkoop

Donderdag 2 mei, vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei
Speciale aanbiedingen in de winkel
met kortingen tot 50%!* op jacks 10% korting!*
Vesten en truien v.a. € 7,50
Blouses en shirts v.a. € 7,50
Gilets v.a. € 7,50
Pantalons en rokken v.a. € 10,Blazers v.a. € 15,Jacks v.a. € 20,-

*tenzij anders aangegeven

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

Bespreking Poll week 16

Grote meerderheid tegen solidariteitshefﬁng
Twee weken geleden plaatsen we de stelling “Ik betaal mee voor glasvezel
in het buitengebied.” Vele reacties volgden. Ruim 86% van de stemmers was het
niet eens met de stelling. Een minderheid van 14% kon zich in het idee van CDAraadslid Henk Weijs vinden. Hij kwam tijdens de raadsvergadering met een idee
om glasvezel ook in het buitengebied bereikbaar te maken via een solidariteitsheffing. Alle inwoners betalen mee, zodat de hele gemeente straks bereikbaar is
via glasvezel.
J. Rutten uit Horst liet weten het niet eens te zijn met de kosten van 15 euro
per jaar voor de komende tien jaar: “De kosten komen dan ook voor rekening
van de ouderen die in de kerkdorpen wonen en die hebben het al niet breed.”
Hij vindt het te ver gaan het buitengebied zo te faciliteren. Yolanda CaspersMichiels uit Horst geeft aan dat ze ook niet wil mee gaan betalen. “Om in de
toekomst kosten van 150 euro te besparen hebben we de rotzooi tot in de
woning laten leggen. En nu zouden we die 150 euro alsnog moeten betalen om
het buitengebied van deze onzin te voorzien.”
Elly Michiels-Fleuren uit Melderslo breekt een lans voor het buitengebied: “Ik
kan me nog goed het interview met Freek Seelen herinneren waarin hij duidelijk
aangaf dat juist ook het buitengebied belangrijk is voor de aansluiting aan het
glasvezelnetwerk. In deze tijd waarin alles snel en toegankelijk moet zijn voor
iedereen, is het dus niet meer van deze tijd om te zeggen, daar wel en daar
niet.”
Ook Liesbeth de Koning uit Meterik vindt dat glasvezel tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de infrastructuur. “Daarom denk ik dat de gemeente daarvoor
moet zorgen. Als je als gemeente zegt ik vind glasvezel belangrijk, dan moet dat

ook voor het buitengebied gelden. Wij hebben een bedrijf in het buitengebied
en zijn erg afhankelijk van internet. Het vervelende van deze discussie over glasvezel is, dat wij geen keus hebben. We zijn er afhankelijk van of de gemeente
dit regelt of niet. Bij Reggefiber heb ik geprobeerd glasvezel te krijgen door
gewoon in te schrijven. Met tot nu toe geen resultaat.”
Annie van der Steen woont in het centrum van Horst en ziet niet in waarom
het buitengebied wel steun moet krijgen, als zij dat niet krijgt. “Ik woon aan het
Lambertusplein. Heb zelf ook geen aansluiting, want Reggefiber kon mijn aansluiting niet vinden. We konden naar de hoogte gaan en dan waren de kosten
voor mij zelf. Wat zou de heer Weijs daarover zeggen, betaalt de gemeenschap
ook mijn aansluiting?”
J. Achten uit Grubbenvorst en J. van de Meerendonk uit Meerlo vinden dat de
gemeente hier eerder over had moeten nadenken: al bij het verstrekken van de
vergunning aan Reggefiber. “Glasvezel wordt door een investeerder aangeboden.
Bij het verstrekken van vergunningen had de gemeente actie moeten ondernemen en niet zoals zo vaak gebeurt de rekening doorschuiven naar de burgers.
Achteraf regelen is altijd duurder”, aldus Van de Meerendonk. “De gemeente
had bij het verstrekken van de vergunningen voorwaarden kunnen stellen.
Gemeente Venray doet dit ook. Alles of niets, dus ook het buitengebied”, aldus
Achten. De stemmer vindt echter dat de kosten best gedeeltelijk door de hele
gemeenschap gedragen kunnen worden. “Andersom dragen de inwoners uit het
buitengebied bij aan faciliteiten in de kernen waarvan ze zelf niet de vruchten
kunnen plukken. Dat is niet erg zolang we het gezamenlijk belang ervan inzien.
Die gedachte houdt alleen stand als het tweerichtingsverkeer is,” aldus Achten.

Plannen Interchalet zijn funest voor
centrumondernemers
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Shoppingcenter Interchalet in Horst heeft grote plannen. Het wil onder meer
gaan uitbreiden met een tuincentrum en aan de overzijde van de Bremweg
moet een winkel in onder andere sportartikelen en dierenbenodigdheden
komen. Volgens onderzoeksbureau BRO heeft dit laatste geen nadelen voor
de al bestaande dierenwinkels in Horst aan de Maas. Is dat echter wel zo?
Ondernemers in het centrum zijn al langer aan het morren over het assortiment

van de winkel. Klanten kunnen er straks niet alleen terecht voor spijkers en
schroeven maar zelfs ook voor elektro en wit- en bruingoed. En wat te denken
van de carnavalsspullen en kantoorartikelen? Trekken we met zo’n ruim assortiment niet alle klanten uit het centrum weg? Of versterkt dit het koopcentrum van
Horst alleen maar? De plannen van Interchalet zijn funest voor de centrumondernemers. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Minder ambtenaren betekent minder maatwerk > eens 24% oneens 76%

opinie 15

Marieke
ment...
Wie wel eens Londen, Rome,
Parijs of een andere wereldstad
heeft bezocht, kent ze waarschijnlijk wel: de hop on hop off
bussen, waarmee je de stad
kunt verkennen. Ze stoppen bij
bijna alle bezienswaardigheden
en je mag op- of uitstappen
waar je maar wilt. Ideaal, zo zie
je in een uurtje of zo al het
leuks van een stad. Beetje
toeristisch misschien, maar ach,
dat mag best als je op vakantie
bent, toch?
En als Parijs en Barcelona
zo’n leuke bus hebben, dan kan
Horst natuurlijk niet achterblijven. Dat vonden althans enkele
ondernemers in Horst. Dus rijdt
over een tijdje een bus of
treintje van het shoppingcenter
in het buitengebied naar het
centrum van Horst en vice versa.
Wat mij betreft mag de chauffeur echter wel een omweg
maken, ik bedoel, je mag
tenslotte best laten zien wat er
in Horst aan de Maas allemaal te
beleven is. Je stapt in dit geval
dan op bij het shoppingcenter
en gaat vervolgens naar
Grubbenvorst waar je, als je wilt
uit kunt stappen, bij de plaatselijke ijssalon. Van Grubbenvorst
gaat het naar Lottum, vergeet
de rozenvelden onderweg niet,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen, Meerlo, Tienray, waar
je een kaarsje kunt branden,
Meterik, America, Griendtsveen,
Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum, Hegelsom, Melderslo
om tenslotte te eindigen in het
centrum van Horst. En overal
kun je waar je wilt uitstappen.
Zo’n bus of treintje zal
waarschijnlijk niet harder gaan
dan 15 kilometer per uur. Als
passagier wil je namelijk wel
goed de omgeving kunnen zien,
maar dan ben je wel de hele
dag onder de pannen. Dat je
onderweg wordt ingehaald door
fietsers en 45-kilometerautootjes, dat nemen we dan maar
voor lief. Het is denk ik wel
goed wanneer er dan meerdere
bussen gaan rijden, zodat je
zeker weet dat je vanuit
Griendtsveen niet helemaal naar
het opstappunt hoeft terug te
lopen.
Ja, ik denk dat dit een prima
toeristische trekker wordt.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Stevigere tuinkorven dankzij
betonplaten
Over enkele maanden staan alle tuinkorven
in de gemeente Horst aan de Maas steviger
op hun plek. Met dank aan de betonplaten die
onder de korven worden geplaatst. Daardoor
kunnen de korven niet meer verzakken en wordt
het ook gemakkelijker om ze leeg te maken. In
de tuinkorven kunt u uw fijne tuin- en snoeiafval
kwijt. Bladeren, planten, grasmaaisel, heggensnoeisel, maar ook takken, mits ze niet langer
zijn dan 50 centimeter.
Al het andere tuinafval, zoals grotere takken,
boomstronken en boomstammen, kunt u
gratis bezorgen bij de gemeentewerf aan de
Americaanseweg 43 in Horst. De gemeentewerf
is elke zaterdag geopend tussen 12.00 en

16.00 uur. U kunt het grof tuinafval ook tegen
betaling thuis laten ophalen. U kunt het nummer
077-4779777 bellen om af te spreken wanneer
het tuinafval bij u wordt opgehaald.
Groente- en fruitafval hoort niet in de tuinkorf,
maar wordt gezien als keukenafval. Dat wordt
tweemaal per week gratis bij u aan huis opgehaald. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld
hondenpoep en mest en stro van uw huisdier.
Mocht u de mest of de hondenpoep liever niet
bij het andere keukenafval doen, dan kunt u
een extra keukenafvalemmer ophalen bij de
gemeentewerf. De gemeentewerf is dagelijks
geopend tussen 7.30 en 16.00 uur.

Sluiting Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het
gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
9 mei en vrijdag 10 mei 2013 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u
op maandag 13 mei a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende melding voor gemeente-

Uitnodiging

Op zaterdag 4 mei 2013 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een
stille tocht naar het oorlogsmonument waar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.
Herdenkingen worden gehouden in:
• America om 19.00 uur in het Peelpark met
aansluitend herdenking en kranslegging bij
het monument aan de Griendtsveenseweg.
Er is geen mis.
• Broekhuizen om 19.30 uur in de parochiekerk St. Nicolaas een korte herdenkingsdienst met aansluitend kranslegging op het
plein bij het monument van de gesneuvelde
militairen.
Aansluitend te Broekhuizenvorst om 20.20
uur kranslegging bij het oorlogsmonument
nabij het Koetshuis.
• Grubbenvorst om 19.30 uur in de
parochiekerk van OLV Ten Hemelopneming
een H. Mis met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Pastoor Vullinghsplein.
• Horst om 19.00 uur in c.c. ‘t Gasthoês met
aansluitend een stille tocht en kranslegging bij
het oorlogsmonument op het kerkhof aan de
Kloosterstraat.

• Sevenum om 19.00 uur in de parochiekerk
HH Fabianus en Sebastianus met aansluitend een stille tocht en kranslegging bij het
oorlogsmonument.
• Tienray om 19.00 uur in de parochiekerk
OLV Troosteres der Bedrukten een herdenkingsdienst met aansluitend een stille tocht en
kranslegging bij het oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein te Tienray.

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Strandbad Kasteelse Bossen
Horst weer open
Vanaf 1 mei jl. is het strandbad in Kasteelpark
ter Horst weer officieel open voor het publiek.
Jaarlijks maken zo’n 30.000 mensen gebruik
van het bad. Voor het grootste gedeelte zijn het
inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas.
Blauwalg
Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs
van Waterschap Peel en Maasvallei, zijn blauwalgen aangetroffen bij het strandbad Kasteelse
Bossen. Blauwalgen kunnen bij aanraking
of inname bepaalde gezondheidsklachten
veroorzaken bij mens en dier. Daarom wordt
geadviseerd om contact met deze wateren te
vermijden. In overleg met de terreinbeheerder
en de gemeente Horst aan de Maas zijn waarschuwingsborden geplaatst. Daarnaast worden
de waaierpompen ingezet om de algengroei
tegen te gaan. Het waterschap blijft de situatie
nauwlettend in de gaten houden door regelmatig
inspecties uit te voeren en monsters te nemen.
Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Algemene kennisgeving

werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storingsnummer
06 – 23 49 82 49 bellen.

Terreinbeheerder
De terreinbeheerder zorgt voor toezicht tijdens
de openingstijden van het strandbad. Let wel,
het zwemmen is te allen tijden op eigen
verantwoordelijkheid. Verder (ver)zorgt de
terreinbeheerder ook de aanwezige sanitaire
voorzieningen en het schoonhouden van
het strand.
Om voor iedereen het zwemseizoen en het
bezoek aan het strandbad en het recreatiegebied “de Kasteelse Bossen” zo aangenaam
mogelijk te maken, heeft de gemeente met de
terreinbeheerder, de politie en het Waterschap

een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken
kunt u terug vinden op www.horstaandemaas.nl.
De genoemde regels zijn van toepassing op het
gebied rondom het strandbad én de visvijver.
Hengelsport
Voor leden van de hengelsportvereniging
“’t Bliekske” en overige vergunninghouders
is het toegestaan om te vissen in de recreatievijver met uitzondering van het zwemgedeelte.
Gebruik van visvoer op de recreatievijver is niet
toegestaan.
Handhaving
De terreinbeheerder is als toezichthouder
tijdens de openingstijden van het strandbad verantwoordelijk voor het toezicht van het gebruik
van het strandbad en de ligweide. De politie
zal naast de reguliere surveillance ook dit jaar
tijdens de zomermaanden extra surveilleren in
de Kasteelse Bossen. De gemeente zorgt voor
het toezicht door de gemeentelijke handhaver
die waar nodig verbaliserend kan/mag optreden.
Extra aandacht
Dit jaar is er extra aandacht voor de aanwezigheid van honden op het strand, de ligweide en
in het zwemwater. Wanneer op de genoemde
plaatsen honden worden aangetroffen wordt er
in alle gevallen verbaliserend opgetreden.
Extra aandacht gaat ook uit naar het ‘parkeren
in de berm’. Op drukke dagen komt de bereikbaarheid van het gebied voor hulpdiensten
in gevaar door foutief geparkeerde auto’s.
Alle bezoekers worden verzocht hun auto’s
uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren.

De officiële vertegenwoordiging vanuit het
gemeentebestuur is aanwezig bij de herdenking in de kern Horst. Burgemeester Van Rooij
en wethouder Driessen zullen ’s middags de
overige monumenten bezoeken voor kranslegging, met uitzondering van Tienray. Op verzoek
van het Comité 4 mei Tienray-Meerlo wordt de
krans namens het gemeentebestuur tijdens de
herdenking ’s avonds gelegd door het comité.
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas
nodigt een ieder van harte uit om een van de
herdenkingsbijeenkomsten te bezoeken.
Zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, gelieven deze aankondiging als
dusdanig te beschouwen.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

De secretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert.

Op 27 april opende kringloopwinkel ‘Twedde Kans’ haar deuren aan de Noordsingel 43 in Horst.
Wethouder Birgit op de Laak verrichte de openingshandeling en bood de eigenaren een bloemetje
aan namens de gemeente Horst aan de Maas.
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Aanpak fietsdiefstal hoge
prioriteit in Horst aan de Maas
Fietsdiefstal komt veelvuldig voor. Sinds
2009 bestaat ongeveer 40% van alle vermogensdelicten in Horst aan de Maas uit
fietsendiefstallen. Gelukkig is het door de
inzet van technische hulpmiddelen steeds
beter mogelijk om fietsendieven op het spoor
te komen. Samenwerking tussen gemeente
en politie zorgt dat deze technische hulpmiddelen steeds specifieker worden en bijvoorbeeld ook in te zetten zijn om de helers van
gestolen fietsen op de sporen. Het verklaart
de naam van het project in Horst aan de
Maas, dat al in 2012 is opgestart: ‘Van Steler
naar Heler’.
Successen
Er is bewust gekozen om het project ‘low-profile’
te beginnen. Eerst ‘boeven vangen’ was de
insteek. Daarvoor zijn de technische hulpmiddelen ingezet en niet zonder succes. In februari,
maart en april 2013 zijn er door het systeem een
dertiental verdachten van fietsdiefstal aangehouden. De grootste klapper werd echter vorig jaar
gemaakt. In oktober 2012 zijn er, na het traceren
van een gestolen fiets, in één keer 80 fietsendiefstallen opgelost. Helaas konden niet alle
fietsen worden teruggeleid naar de rechtmatige
eigenaars, door het ontbreken van aangiften. Uit
cijfers blijkt ook dat slechts 35% van de gedupeerden aangifte doet van hun gestolen fiets.
Verantwoordelijkheid
Behalve het opsporen van stelers en helers
is daarom ook het vergroten van de aangiftebereidheid een belangrijk doel van het project
‘Van Steler naar Heler’. Er wordt ingezet op de
medewerking van de fietseigenaren zelf. Van
belang is bijvoorbeeld het noteren van frame-

nummers en andere specifieke gegevens van
je eigen fiets. Als die dan onverhoopt gestolen
wordt, zijn die gegevens van wezenlijk belang bij
de aangifte van de gestolen fiets. Die staan dan
geregistreerd bij de politie en met die informatie
is een gevonden fiets in no-time ook terug te
bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. Ook daar
gaat de politie zich de komende tijd op richten.
Samen met de gemeente zijn daar ‘tagreaders’
voor aangeschaft.
Tagreader
Een van de technische hulpmiddellen waar de
politie en de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk op inzet is de zogenaamde tagreader.
Daarmee kunnen fietsen worden gescand op
hun framenummers. Wanneer de eigenaar
van een gestolen fiets aangifte heeft gedaan
van diefstal en daarbij ook het framenummer
heeft kunnen doorgegeven, zal de politie via de
tagreader onmiddellijk weten wie de eigenaar
is., en de fiets daar terugbezorgen. Nog een
belangrijke reden dus, om de gegevens van uw
fiets goed te noteren. Het aangeven van een
gestolen fiets kan tegenwoordig overigens heel
gemakkelijk via de website www.politie.nl.
Flyer-actie
Binnenkort wordt er op verschillende plekken
in Horst aan de Maas door politie en gemeente
geflyerd. Daar waar fietsdiefstal nogal eens
voorkomt, gaat de politie de fietseigenaren attent
maken op wat men zelf kan doen tegen fietsdiefstal. Fietslabels met informatie over waar men
aan moet denken, moeten een breed publiek bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid.
Alleen met zijn allen kan het aantal fietsdiefstallen ook daadwerkelijk worden teruggedrongen.

Wijziging afvalinzameling
Hemelvaartsdag
Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, vindt er
geen afvalinzameling plaats.
Voor keukenafval is geen inhaaldag. Dit kan
tijdens de eerstvolgende reguliere ophaaldag,
maandag 13 mei, aangeboden worden.
De inzameling van plastic, restafval en blik- en
drankpakken is verplaatst naar zaterdag 11
mei. Deze inhaaldag is alleen van toepassing
voor inwoners van Meterik, Horst-Centrum en
Horst-West en directe omgeving, die normaal op

donderdag 9 mei hun afval zouden aanbieden.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw persoonlijke afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
P.S. denkt u eraan dat u uw afval tijdig (vóór
7.00 uur) aan de straat zet? Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf de route te
bepalen. Dit betekent dat het tijdstip van
ophalen kan variëren.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Zwarte Plakweg 89
Grubbenvorst
C.V.I Haven Raaieinde
Mgr. Joostenstraat 11
Mgr. Joostenstraat 25
Narcissenstraat 12
Horst
Afhangweg 31 en 33
Dr. van de Meerendonkstraat 13
Van Douverenstraat 72

Molenveldweg 5
Stuksbeemden 20
Frans Woltersstraat 34
Horst aan de Maas
Werkgelegenheidsgebieden
(Hoogveld en Hagelkruis)
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Lottum
Veilinghof 11

Sevenum
Snelkensstraat 24
Swolgen
Molenstraat 6
Legert 6
Jan van Swolgenstraat 52
Tienray
Spoorstraat 77

Aanleg Parkeerterrein
Centrum Sevenum
Vanaf 21 mei tot medio juli wordt in opdracht van
de gemeente Horst aan de Maas door aannemer
Heijmans uit Rosmalen het parkeerterrein Centrum
Sevenum aangelegd. De werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het aanbrengen van riolering,
parkeerplaatsen, rijbanen en groenaanleg.
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk naast
en achter het winkelcentrum “de 4 Jaargetijden”
plaatsvinden.Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot een minimum te beperken, maar het is
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit werk
overlast ontstaat.Wij vragen hiervoor uw begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer,
kan de start en de duur van de uitvoering wijzigen.

De winkels zullen altijd bereikbaar blijven.
Om de aanwonenden en belang-hebbenden
te informeren wordt er op 16 mei aanstaande
een inloopuurtje georganiseerd in horecacentrum de Sevewaeg in Sevenum
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met W. Konings van het
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077 - 4779492.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder
van de firma Heijmans, de heer G. van den Broek
via telefoonnummer 06 - 54940480.

Bezoek eens de markt
Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00
uur is er een markt in het centrum van
Horst.

In de zomermaanden, van 14 mei tot en met
17 september, wordt deze markt van 09.00 tot
13.00 uur gehouden.

Koninklijke Onderscheidingen tijdens “lintjesregen”
Afgelopen vrijdag werden vier inwoners van de gemeente Horst aan de Maas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau.
Jan Minten (Sevenum), Jan Poels (Meerlo), Piet Aerts (Kronenberg) en Piet Nabben (Horst) ontvingen de bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Kees van Rooij.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Even zwiéeeren, even zwáaaien
even tempo dráaaien
Kermis in Horst

Een drankje drinken op het terras, rondjes draaien in de draaimolen of
een gokje wagen bij het touwtje trekken. In Horst is van 4 tot en met 9 mei
kermis, maar liefst zes dagen dus. Samen met de exploitanten en de
ondernemers in het centrum wordt er weer een gezellig feest van gemaakt.
Wij wensen u veel kermisplezier!

Charme van een dorpskermis

Het centrum van Horst staat van zaterdag 4 tot en met donderdag 9 mei in het teken van de voorjaarskermis. Wethouder Birgit op de Laak gaat er graag heen om de sfeer te snuiven.
Wethouder Birgit op de Laak groeide op in het
centrum van Horst en zat vroeger dus op de
eerste rang als de kermis werd opgebouwd.
“Mijn broertjes hebben zelfs nog wel eens mee
mogen helpen met het opbouwen van de attracties”, vertelt ze. Wat ze zich nog meer herinnert
van de kermis in haar jeugd? “Je kon toen een
ritje maken op kleine paardjes, dat weet ik nog
goed. En wat je toen nog veel zag: mensen die
hun nieuwe zomerkleren dan speciaal voor de
kermis hadden bewaard en die aantrokken, ook
al vroor het bij wijze van spreken nog”, lacht ze.

Een gezellig feest
In attracties zul je haar tegenwoordig niet meer
zo snel vinden, maar de wethouder vindt het
zeker leuk om tijdens de kermisdagen de sfeer
te proeven. “De Horster kermis is een heel
gezellig feest. Ik vind dat het formaat zoals
het nu is, precies goed is. Er is een tijd sprake
van geweest dat er enkele attracties verplaatst
zouden worden. Maar dan trek je de kermis
uit elkaar en dat komt de sfeer niet ten goede.
Daarbij willen we niet wedijveren met de
kermissen in Venray of Venlo. Horst heeft een

dorpskermis en dat is juist de charme ervan.”
Tegenwoordig trekken de exploitanten en
horeca meer met elkaar op en dat werkt goed,
aldus de wethouder. “Het is toch een wisselwerking tussen de exploitanten en hetgeen er
omheen gebeurt.” Zo is er ook dit jaar onder
meer weer een loterij.

Dag extra
Een tijd geleden vroeg de gemeente onder meer
de ondernemers, exploitanten en jeugd naar
hun mening over de kermis in Horst. Daaruit
bleek dat het voorstel van de gemeente om de
kermis met een dag te vervoegen, niet veel bijval kreeg. Op de Laak: “De exploitanten en ook
de jeugd willen toch liever een kermis van zaterdag tot en met woensdag. Wel was het verzoek
om de opening op zaterdag ook om 14.00 uur
te houden. En omdat dit jaar Hemelvaartsdag
aansluitend aan de kermis is, plakken we er
nog een dag aan.” Grote trekkers dit jaar zijn
onder andere de Experience, Breakdance en de
Booster. “Deze laatste werd door de kinderen
genoemd als meest favoriete attractie. Dus die
krijgt ook weer een plekje op de kermis.”
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bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

verzorgt voor u,

puntzakken friet, snacks,
diversen soorten schepijs,

ORMINSPEC
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

TIE

Vanuit een leuke verkoopwagen,
voor feesten en evenementen.

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

Blitterswijck

Tel. 06-22406602
www.food-style.nl
info@food-style.nl
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Nieuwe voorzitter
D’n Dreumel
Tijdens de jaarvergadering van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst is Edwin Lemmen officieel benoemd
tot voorzitter. Hij volgt daarmee Eric van den Munckhof op die het voorzittersschap zeven jaar heeft vervuld.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!
Edwin Lemmen krijgt de voorzittershamer van Eric van den Munckhof

Beleef een

super dagje uit
in onze binnenspeeltuin
en/of waterspeeltuin!

Volgens Van den Munckhof is het
goed voor de vereniging om na een
aantal bestuurstermijnen een nieuw
gezicht te krijgen. ”Daarnaast is het
goed weer eens een nieuwe frisse
wind, nieuwe ideeën, andere ingangen, andere invalshoeken te krijgen.
Als je een aantal jaren voorzitter bent
geweest dan borduur je toch vaak voort
op het pad dat je ingezet hebt. Het is
dan goed om het over te dragen aan
een nieuwe voorzitter die de draad dan
weer op zijn manier kan voortzetten in
het belang van de vereniging.”

De nieuwe voorzitter laat weten
dat hij de tradities binnen de vereniging in ere houdt, maar ook openstaat
voor nieuwe ideeën. ”Daarnaast wil ik
er ook voor zorgen dat het verenigingsgevoel in stand gehouden wordt, op
een manier dat jong en oud zich thuis
voelt bij D’n Dreumel. Uiteindelijk doen
we het allemaal samen, op een vrijwillige basis en dan is het wel zo prettig
dat dit gebeurt in een omgeving waar
je je prettig bij voelt.”
Lemmen: ”Carnaval zal er altijd
blijven, het is een feest met een sterke

traditie. In die zin zie ik carnaval weinig
veranderen. We zullen wel moeten
blijven luisteren en communiceren met
de vierders van carnaval om voeling te
blijven houden met wat er leeft onder
deze mensen, zodat we kunnen blijven
zorgen voor aansprekende activiteiten
en programmeringen.”

Orde van Momus
Tijdens zijn aftreden ontving Eric
van den Munckhof de Orde van Momus.
Verder werd er aan Jan van Helden de
Orde van de Klos uitgereikt.

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Wij verkopen al jaren vleespakketten van onze Limousin koeien

U kunt weer
vleespakketten bestellen
tot 15 mei 2013

Het vlees wordt in kant-en-klare pakketten gesneden en verpakt.
U kunt kiezen uit vleespakketten van 15 kg, 25 kg of meer.

We slachten altijd in de lente en 2 à 3 weken voor Kerstmis of bij genoeg
aanmeldingen op andere data. Wij informeren u 1 week van te voren wanneer u het
vleespakket kunt komen afhalen.

Het Franse Limousin
rundvlees behoort tot
de absolute top op
gebied van smaak en
kwaliteit. Je proeft dat
de natuur zijn gang
heeft kunnen gaan.
France Limousin
heeft een hele pure,
uitgebalanceerde
smaak, kortom
een ouderwetse
vleessmaak.

8.25

Een vleespakket bestaat uit:
• Soep m/b schenkel
• Soep/stoofvlees
per kilo
• Runderpoulet
• Braadlappen
• Ribstuk
• Bieflappen Kogelbief
• Sukadelappen
• Biefstuk v/d haas
• Rosbiefstukken
• Gehakt h.o.h.
• Lende/entrecote
• Braadworst h.o.h.
Bestellen/aanmelden tot 15 mei
via e-mail info@limousinkoeien.nl
of via 06-25032913, ook voor vragen.

Familie Verstegen, Grubbenvorsterweg 47, Sevenum
www.limousinkoeien.nl

Veteranen SVEB in Turks voetbalhotel
De veteranen van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst gaan van vrijdag 10
tot en met maandag 13 mei met 28 personen naar Istanbul. Een speler van het team, Frans Keulards,
heeft al jarenlang goede handelsbetrekkingen met Istanbul. De veteranen van SVEB overnachten in het
Fenerbahçe clubhotel, doorgaans alleen toegankelijk voor voetballers van de Turkse voetbalclub.
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Rommelmarkt
TTV SETA
TTV Seta uit Sevenum houdt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag,
haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in
clubgebouw Stapvast.
De verkoop bij opbod start om
13.30 uur. Naast een rommelmarkt
is er ook een veiling. Er wordt onder
meer antiek, klein meubilair, koper,

glas-en sierwerk, boeken, en speelgoed te koop aangeboden. Voor meer
informatie over de rommelmarkt, kijk
op www.ttvseta.nl/rommelmarkt

Gezamenlijke
collecte Melderslo
In Melderslo vindt ook dit jaar weer een gezamenlijke collecte plaats
voor de landelijke goede doelen. In de week van 6 mei worden hiervoor
brieven huis aan huis bezorgd.
De doelen waarvoor dit jaar
wordt gecollecteerd zijn Alzheimer
Nederland, Longfonds, Brandwondenstichting, Diabetesfonds, Fonds
verstandelijk gehandicapten,
Hartstichting, Het Nederlandse Rode
Kruis, KWF Kankerbestrijding, Maag
Lever Darmstichting, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spierfonds en het
Reumafonds. In de week daarop

volgend (13 tot en met 16 mei)
zullen deze brieven door een van de
collectanten worden opgehaald. De
ophaalweek is vier dagen. Dus uiterlijk op donderdag kan een vrijwilliger
langskomen om de enveloppe op te
halen. Vervolgens zal de werkgroep
in samenwerking met de dorpsraad
ervoor zorg dragen dat de bijdrages
op de juiste plek terechtkomen.

Politiehondenkeuring
Politiehondenvereniging De Helper in Nood houdt van 18 tot en met
20 mei en van 24 tot en met 26 mei hondenkeuringen in Horst.
De politiehondenkeuringen
vinden plaats op het terrein van de
politiehondenvereniging aan de
Dijkerheideweg in Horst.
Het voorprogramma begint
telkens om 09.00 uur. Op het
programma staan onder andere

zoeken, volgen, zwemmen en
voorwerp bewaken.
Om 14.00 uur begint het spectaculaire middagprogramma met onder
meer het tot staan brengen van een
verdachte met stok, schot en werp en
fietsstellen.

Opbrengst gezamenlijke
collecte Horst
De gezamenlijke goede doelencollecte die op 2, 3 en 4 april plaatsvond in Horst, heeft in totaal 32.402,76 opgebracht. Dat betekent een
stijging van 0,5 procent vergeleken met 2012.
Mensen die de collectant gemist
hebben, kunnen de envelop alsnog inleveren bij de familie Droog,
Loevestraat 3 in Horst. De volgende
organisaties nemen deel aan de
collecte: Alzheimer Nederland,
Amnesty International, Long Fonds,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,

Het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, Maag Lever Darm
Stichting, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting, Prinses Beatrixfonds en
Reumafonds. Allen hebben het CBFkeurmerk. Kijk voor meer informatie
op www.dorpsraadhorst.nl

Nationale
Vogelweek
Tijdens de Nationale Vogelweek van 4 tot en met 12 mei, organiseert
vogelwerkgroep ’t Hökske een excursie naar de Maasduinen. Deze vindt
plaats op 5 mei.
Tijdens de Nationale Vogelweek
worden excursies, wandelingen,
workshops en andere vogelactiviteiten
georganiseerd. Onder leiding van deskundige gidsen kan iedereen ontdekken hoe dit land is aan vogels. Op
5 mei organiseert ’t Hökske een excursie naar de Maasduinen (de Hamert).
Vertrek vanaf 08.30 uur bij het pan-

nenkoekhuis aan de Twiststederstraat.
Wie mee wil rijden, kan zich om
08.00 uur melden bij Raadhuisplein
in Sevenum. De tocht duurt ongeveer
drie uur. Tijdens deze tocht geven gidsen uitleg wat er allemaal aan vogels
te zien is. Opgeven voor de excursie
kan via info@vogelwerkgroephokske.nl
of via www.vogelweek.nl

Sporthal De Berkel in Horst werd op woensdag 24 april omgetoverd tot een speelplein voor peuters en
hun ouders, kinderopvangleidsters en gastouderbureaus. Op uitnodiging van gemeente Horst aan de
Maas en sportconsulente Lennie Wagemans zetten Marie-Louise Kunzeler en Talli Fokke, gymdocenten
van gymnastiekvereniging Hosema, een spellenochtend op. Er waren stationnetjes uitgezet waar
peuters bijvoorbeeld konden klimmen en glijden uit een vulkaan, schommelen in een boot, kruipen
door tunnels, springen op een balansmat en glijden en rollen van de Skybaan. Ook de GGD, bibliotheek
Horst, een kinderarts van het consultatiebureau en een diëtiste waren aanwezig.

Ristorante/ Pizzeria

SPRANKELENDE
LENTEMODE!
OOK RUIME KEUZE IN SCHOENEN

‘La Rondine’
Zondag 12 mei

MOEDERDAG
• Zeer uitgebreid 3-gangen
brunch (prive aan tafel)
• Moeder geniet gratis mee
(excl. drank, een moeder
per tafel)
• prijs E 17,50 p.p.
• kinderen van 4 tot 11
halve prijs

Proef...
n
se keuke
n
a
ia
l
ta
de I
nst
ren gewe
reserve

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl
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Talent krijgt kans
tijdens kindermarkt
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Educatieve gewasvelden
Met de overhandiging van een uitgebreid pakket workshopmaterialen aan Museum De Locht in Melderslo en
zelfoogsttuin de Vrije Akker in Lottum gaf Landschap Horst aan de Maas dinsdag 23 april het officiële startsein voor
het project Educatieve Gewasvelden.

Het open podium van de Horster kindermarkt biedt jong talent de kans
om zichzelf te laten zien. Muzikanten, zangers en andere talenten kunnen
zich aanmelden via kindermarkthorst@hotmail.com, dit kan tot 1 juni.
De deelnemers aan het open
podium worden beoordeeld door
een deskundige jury bestaat
uit Piet van Kempen, Marloes
Nogarede en Dirk Jeurissen. De
talentenwedstrijd vindt plaats op

zondag 11 augustus tijdens de
kindermarkt en wordt georganiseerd
door Stichting Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst.
De wedstrijd is voor deelnemers
tussen de vier en achttien jaar oud.

Hemelrit Kronenberg
In Kronenberg vindt op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, voor
de 19e keer De Hemelrit plaats. De start is vanaf 10.30 uur bij het kerkplein.
De Hemelrit, inmiddels een begrip
voor tweewieler oldtimerliefhebbers, is een tocht voor bromfietsen,
motoren en scooters van vóór 1975
en wordt in groepsverband verreden.
De bromfietsen starten als eerste
en maken een ongeveer tachtig kilometer lange rit. Om 11.00 uur starten

de motoren en scooters die een iets
langere route volgen.
Inschrijving is mogelijk vanaf
09.30 uur bij café Ummenthun,
nabij het kerkplein in Kronenberg.
Verzekering en helm zijn verplicht.
Voor meer informatie over de
Hemelrit, kijk op www.hemelrit.nl

Collecte Lottum
De gezamenlijke collecte in Lottum, die dit jaar in week 12 plaatsvond, heeft
een totale opbrengst van 11.112,35 euro.
De volgende goede doelen deden
mee aan de collecte: Brandwondenstichting, Diabetesfonds, Fonds
Verstandelijk Gehandicapte,
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding,

Longfonds (voorheen Astmafonds),
Maag Lever en Darm Stichting ,
Nierstichting, Reumafonds, Prinses
Beatrixspierfonds en Vastenactie.

In samenwerking met ondernemers
uit de regio maakt Landschap Horst aan
de Maas gewasvelden met oude en
regionale teelten toegankelijk voor het
publiek. Deelnemers kunnen zien hoe
gewassen geteeld worden, maar ook
zelf gewassen en producten oogsten en
ervaren welke voedselproducten de
gewassen opleveren. Zo wil Landschap
Horst aan de Maas de lokale en
regionale voedselproductie zichtbaar
maken.

Voor schoolkinderen zijn er in
samenwerking met De Locht en de Vrije
Akker workshops ontwikkeld. Bij De
Locht wordt stroop gemaakt van suikerbieten en appels. Kinderen berekenen
eerst zelf de juiste hoeveelheden, voordat ze op pad gaan om de ingrediënten
te verzamelen. De bieten worden van
het land gehaald, de appels kopen ze
aan de veilingklok. In een circuit gaan
kinderen aan de slag met verschillende
opdrachten. Zo leren ze over het hele

proces van het maken van stroop, zoals
boeren dit vroeger in onze streek deden.
Bij de Vrije Akker gaan kinderen
in de tuin werken en bijvoorbeeld
kruiden verzamelen. Hiervan wordt dan
kruidensoep of –thee gemaakt. Ook is
er de mogelijkheid om een speurtocht
door de verschillende gewasvelden te
doen. In het najaar organiseert de Vrije
Akker een pompoenenfeest, waarbij
kinderen hun eigen pompoenlampion
gaan maken.

Niet lekker iN je vel?

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.ikzoekeencontainer.nl

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

tel. (077) 320 97 00

kies voor couNselliNg!

www.biancasknipshop.nl

Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

snel afvallen
vóór de vakantie

n
Trappe
en
happen

4 tot 10 kg in 8 weken!
wekelijks advies door voedingsconsulente
• begeleiding door lifestyle coach
• trainen in groepen van max. 10 personen
• inschrijven vóór 13 mei (start cursus)
• gegarandeerd resultaat
• totaalpakket €125,•

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur

Voor meer informatie:
bel: 077 - 398 35 53 of kijk op www.ancolifestylecentre.nl

Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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Periodetitel hoogst haalbare voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
RVU wist ook in de wedstrijd tegen RKsv Wittenhorst zijn sterke wapen in de strijd te gooien en voor de zoveelste reuzendoder te fungeren. Met veel strijd en opportunistisch voetbal zorgden
de mannen uit Rothem ervoor dat de tegenpartij het moeilijk kreeg. Wittenhorst moest overigens starten zonder een drietal stamspelers. Ook RVU kende wat personele problemen.
Maar Wittenhorst had alle gelegenheid om de trekker over te halen. De
1-0 voorsprong in de 9e minuut kwam
na een mooie pass van Gijs Hagens
die de bal aan Thom Derks meegaf en
op het schot dat volgde was doelman
Jordi van Kan kansloos. Wittenhorst
speelde in deze fase een aardige partij
dat erg hoopvol leek. Uit het niets

kwamen de mannen uit Zuid-Limburg
snel langszij. Een vrije trap werd niet
goed beoordeeld en Tim v.d. Geijn
was er als de kippen bij om de bal in
het doel te plaatsen, 1-1. Wittenhorst
kreeg de kans de mogelijkheid om
weer een voorsprong te nemen. Thom
Derks legde de bal panklaar voor Bram
Rubie. Zijn inzet was te slap om succes

Limburgse Bixiedag
in Horst
Ponyclub Wittenhorst houdt op zaterdag 11 mei op het evenemententerrein De Kasteelse Bossen in Horst de eerste regionale Bixiedag in Limburg.
Deze is van 09.30 tot 17.30 uur.
De Bixiedag is voor iedereen van 6
tot en met 13 jaar, voor menners vanaf
7 jaar. Deelnemertjes kunnen zich met
hun pony inschrijven voor verschillende
Bixierubrieken, lessen van topinstructeurs in dressuur volgen, springen,
mennen of een crossles en meedoen

een ponyversierwedstrijd.
Leden van ponyclub Wittenhorst
verzorgen een kür op muziek. Verder
kunnen kinderen zich laten schminken
en wordt er in de verschillende
disciplines een aantal clinics met
toppers uit de wedstrijdsport gegeven.

Promotie Hovoc
Dames 4

te hebben. Vlak voor de pauze mikte
Thom Derks uit een corner net iets te
hoog. Het laatste wapenfeit kwam van
RVU-speler van de Geijn die een hard
schot over zag gaan.
Na de pauze een veel feller RVU.
Wittenhorst kon geen moment verzet
bieden. De passes kwamen bovendien
niet meer aan. Het leek wel of het

geloof in eigen kunnen totaal verdwenen was. Dit werd zeker op de proef
gesteld na een dramatisch periode rond
de 56e en 59e minuut. Twee kapitale
blunders werden door het gretige RVU
op de juiste wijze afgestraft. Het stond
ineens 1-3 door doelpunten van Marco
Willems en Mathijs Kicken. Wittenhorst
liep nu zeker achter de feiten aan. RVU

kon makkelijk deze voorsprong vasthouden, alhoewel Wittenhorst toch nog
enkele kansen niet wist te verzilveren
doordat de doelman niet van wijken
wilde weten. Deze offday zorgt er nu
wel voor dat koploper Bekkersveld de
titel voor het grijpen heeft. Wittenhorst
moet nu zorgen dat een periodetitel
het hoogst haalbare is.

Melderslo wint van Sporting ST
Door: RKSV Melderslo
De laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor voetbalvereniging RKSV Melderslo werd beslist door een prachtig
doelpunt. Een goed ingespeelde bal werd door Stijn Vullings prachtig vrijgemaakt. Hij krulde deze daarna in de
bovenhoek.
Het doelpunt werd niet met
vreugde begroet door de talrijk
meegereisde supporters van Sporting
ST uit Swolgen en Tienray. Deze treffer
bracht de degradatie van hun
fusieclub wat dichterbij. Ge
Ummenthun had voor deze wedstrijd
diverse spelers een andere plaats dan
gewoonlijk gegeven. Rik
Spreeuwenberg en Jeroen Kallen
speelden op het middenveld,
waardoor een plek vrij kwam in de
achterhoede voor Rob Driessen. Deze
opstelling beviel de tegenpartij

kennelijk wel: Tim van Rijswijk maakte
in de 25e minuut 0-1 via een penalty.
Deze kreeg Sporting ST na een
overtreding van Rob Driessen op een
Sporting-speler. Scheidsrechter Philipsen
moest na een spierblessure gewisseld
worden voor de snel opgetrommelde
scheidsrechter Bos uit Tegelen. Deze
viel na een oponthoud van 45 minuten
prima in. In de resterende minuten van
de eerste helft zag Melderslo kans om
gelijk te maken. Een van richting
veranderde vrije trap van Bart
Theeuwen betekende 1-1. Na de korte

pauze waren er niet echt meer goed
uitgespeelde aanvallen te zien.
Melderslo had de wedstrijd beter
onder controle. Dit had te maken met
het feit dat Rob Driessen korter op
Robin Tissen ging spelen. Sporting ST
werd nog enkele keren gevaarlijk via
vrije trappen die ze kort voor het
Melderslose doel kregen. De uiteindelijke winst ging naar Melderslo via de
goal van Stijn Vullings, een schitterende treffer waarmee de laatste
thuiswedstrijd van dit seizoen
afgesloten werd.
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Door: Hovoc Dames 4
Na een ongeslagen tweede plaats in de derde klasse speelde Hovoc
Dames 4 zaterdag twee wedstrijden in Nistelrode om alsnog te promoveren.
De eerste wedstrijd tegen VVCVught begon met een 0-1 achterstand
maar in de tweede set kwamen de
speelsters terug en stond het 1-1. De
derde set leek Hovoc te verliezen na
een achterstand van 8-13, maar ze zijn

teruggekomen tot 16-14 en wonnen de
wedstrijd. De tweede wedstrijd tegen
Olsredlem verliep een stuk gemakkelijker en ze wonnen met 2-0. Hierdoor is
Hovoc Dames 4 alsnog gepromoveerd
naar de tweede klasse.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

bekijk onze collectie op kijkenkiezen.nl
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Eerste lustrum
regionale keepersdag
In Sevenum wordt op woensdag 8 mei voor de vijfde keer de
Uhlsport-Challengedag voor keepers gehouden.
Naast nieuwe oefenvormen,
competentiegerichte groepsindeling en tactische vaardigheden die
keeperstrainer Maarten Arts aanleert,
vindt er ook weer de vragenronde en
het fotomoment met de topkeeper
plaats.
Arts is keeperstrainer van het
nationaal elftal van Saoedi-Arabië en
Qatar en oud-speler van FC Utrecht.
Zoals het er nu naar uitziet en als
zijn club meewerkt, komt er ook een
echte Eredivisie-topkeeper naar de
velden van Sparta ’18.
Organisatoren Eric van Rens en
Maurice Bouten: “Voor regionale

Goed WK-debuut
Kevin van Leuven
Door: United Gebben Racing
Tijdens het WK Superbikeweekend op het TT circuit van Assen heeft de Swolgense Kevin van Leuven (23) laten
zien dat hij uit het goede hout is gesneden, door twaalf WK-deelnemers achter zich te laten.

jeugdkeepers die net iets meer willen
leren van het keepersvak is het een
leuke ervaring om aan de Keepersdag
deel te nemen. De trainers zijn
allemaal enthousiast, ervaren en
gecertificeerd en de topkeeper geeft
een demonstratietraining.”
De keepersdag begint om 14.00
uur. De Eredivisie-keeper geeft een
voorbeeld van een warming-up en
demonstratietraining. Als slot worden
wedstrijdvormen en positiespel
geoefend. De dag duurt tot 20.30
uur.
Jeugdkeepers kunnen zich aanmelden via www.Sparta18.nl

Grubbenvorster
bridgetocht
In Grubbenvorst wordt op zaterdag 11 mei voor de veertiende maal
een bridgetocht wordt gehouden. Zestig bridgeparen zijn die dag in het
dorp te gast.
Aan deze bridgewedstrijd voor
paren kunnen zowel beginnende als
gevorderde bridgers deelnemen.
Er wordt gebridged in de ijssalon van
Theo Clevers, café-restaurant
De Vonkel, restaurant De Oosterse

Zwaan en restaurant De Witte Dame.
De bridgetocht start om 10.30 uur,
de prijsuitreiking is om 17.30
uur. Inschrijven kan bij Ed Kruijer
via e.kruijer@compaqnet.nl of
077 366 28 86.

Op zaterdag werden de kwalificaties verreden. Van Leuven zette een
22e tijd op de klokken. Daarmee waren
Kevin en zijn team tevreden, alhoewel
het niet gemakkelijk ging. “Ze kwamen
me links en rechts voorbij gevlogen,
mijn machine heeft 10 tot 15 pk
minder, dat merk je wel”, aldus Van
Leuven.
Bij de race die zondag verreden
werd had Van Leuven een redelijke

start. Na de eerste doorkomst lag hij
22e. Hij verloor een paar plekken en
kwam in een groepje van vier rijders
terecht. In de tweede helft van de
race werd het flink knokken en met
een paar mooie inhaalacties kon hij de
twintigste plaats opeisen.
“Door extreem laat te remmen en
hard de bocht in te sturen kon ik het
vermogenstekort enigszins compenseren ten opzicht van de andere jongens’,

legde de racer uit. De coureur van
United Gebben Racing reed de laagste
topsnelheid maar wist toch als twintigste te eindigen.
“Dit was een fantastische ervaring
voor mij en het team. Alles eromheen,
de sponsors en fans die mij kwamen
aanmoedigen, geweldig.” Prioriteit
voor Van Leuven ligt dit jaar bij het
Open Nederlands Kampioenschap
Supersport 600. Foto: Hans Waidijk

Passende
prijsjesdagen
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

met kortingen tot 70%
start vrijdag 3 mei t/m 11 mei

Surfinia hangpot

eigen kweek
Ø 27 cm, alle kleuren, ook mix

Dipladenia ’Sundaville’
Piramide, dieprode bloem

Petunia ‘Carneval’ super!
3 kleuren bloem in 12 cm pot

Basilicum

op stam
Mooi én eetbaar; toppertje!

p.st.
9,99
p.st.
16,99
p.st.
2,99
p.st.
11,99

Pon-pon geknipte coniferen
Alle soorten en maten, grote keuze!

6,99
11,99
2,29
7,99
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 7 mei 2013 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Avondverkoop: t/m 8 mei, ma t/m vr tot 19.30 uur!

Zondags
d
geop9-1en
7 Uur
van

Plantencentrum Velden
Dé plantenspecialist van Limburg!
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Roel van den Brandt
Nederlands sjoelkampioen
Lottumer Roel van den Brandt werd op zaterdag 20 april kampioen sjoelen op het Nederlands kampioenschap in
Barneveld.

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 4 mei 2013

Donderdag, vrijdag, zaterdag
kilo half om half € 5.95
Huisgemaakte hamburgers
de vierde gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Met zijn ruige uitstraling voldoet de
39-jarige timmerman nauwelijks aan
het beeld dat menigeen misschien zou
hebben van een sjoelkampioen. Metal
en sjoelen lijken op het eerste gezicht
geen voor de hand liggende combinatie. De trofee en de sjoelbak in zijn
woonkamer bewijzen het tegendeel.
Vrienden van Roel, die op de hoogte
zijn van zijn sport, vierden met hem zijn
overwinning op het NK. Anderen, die
geen idee hebben van zijn hobby,
reageerden verrast.
Roel is trots op zijn prestatie. Nadat
hij door het spelen van drie selectiewedstrijden uit de bus kwam als
de beste sjoeler van Limburg, mocht
hij vorige week meestrijden om de
Nederlandse titel. In Barneveld leverde
hij de beste resultaten in zijn klasse B.
“Het ging wel aardig,” lacht Roel.

De Lottumer is sinds elf jaar lid van
sjoelvereniging Sevelo, een afkorting
van de dorpen Sevenum, Velden en
Lottum, die in 1981 werd opgericht.
De vereniging, die vijftien leden kent,
traint elke week en heeft de beste
sjoelers van Limburg.
De passie voor sjoelen begon bij
Roel toen zijn voormalige schoonvader,
mede-oprichter van vereniging Sevelo,
op een zondagmiddag de sjoelbak
naar beneden haalde. Na een aantal
keren geoefend te hebben, bleek Roel
aanleg te hebben voor het spel. Een
geheim heeft hij niet: “Het moet je in
de vingers zitten,“ aldus Roel. Een vaste
hand en wat inzicht zijn volgens hem
de vereisten om verder te komen. “En
veel trainen.”
Roel is zich bewust van het ‘duffe’
imago dat de sjoelsport heeft. Veel

mensen zien sjoelen als iets oubolligs,
een hobby voor bejaarde mensen. Maar
hoewel Roel bekent met zijn 39 jaar de
benjamin van zijn vereniging te zijn, wil
hij graag dit imago bestrijden. “Het is
wel degelijk een sport waar veel concentratie en training bij komt kijken.”
Roel ontkent ook dat sjoelen
in de regel iets voor ouderen is: de
vorige kampioen was destijds 18 jaar
en de sjoelers die tot de top behoren
zijn meestal tussen de 20 en 30 jaar
oud. Volgens Roel komt dit ouderwetse imago doordat sjoelen veelal in
verband wordt gebracht met oudHollandse spelen, terwijl de sport dit
niveau allang is ontgroeid. Hij hoopt
dan ook dat de opvattingen over
sjoelen worden bijgesteld en dat ook
jongeren gaan inzien wat een mooi
spel het is.

Dames Hovoc weten zich
niet te handhaven
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Hovoc DS 1 wist vorige week nog ternauwernood directe degradatie te ontlopen en zich te verzekeren van
nacompetitie. Maar helaas voor de vrouwen uit Horst is in hun promotie/degradatiewedstrijden alsnog het doek
gevallen in de derde divisie.
In de verlenging van het volleybalseizoen trad Hovoc in Nistelrode aan
tegen Particolare/DS DS 1 uit Den
Dungen en Spivo DS 2. Alleen de
winnaar van de driekamp kreeg een
plek in de derde divisie en dat bracht de
nodige wedstrijddruk met zich mee. De
Horster dames konden niet goed met
die spanning overweg en dat resulteerde in een hoge foutenlast. Zowel de
service als de pass en aanval lieten te
wensen over.
Particolare leek tegen zes individuen te spelen in plaats van tegen een
team en won de eerste set terecht met
19-25. Hovoc-coach Henk Berkhout
voerde daarop voor het tweede duel
enkele wijzigingen door die goed
gevolg kregen. Met enthousiasme en lef

kwam het tot een productieve service
en sterkere blokkering. Zo kon Horst de
dames van Particolare met 25-22 aftroeven en de stand daarmee gelijktrekken.
In de derde en beslissende set
kwam Hovoc al snel op een grote
achterstand (2-8), die onoverbrugbaar
bleek (6-15). Particolare/DS DS 1 won
met 1-2 van Hovoc. Omdat Particolare
vervolgens in haar wedstrijd tegen
Spivo DS 2 nogmaals won (2-0), waren
zij al de winnaar van het driekamp en
dus de promovendus naar de derde
divisie. Voor Hovoc en Spivo stond er in
de afsluitende wedstrijd niets meer op
het spel.
Hovoc DS 1 speelde tegen de
vrouwen uit Spijkenisse weer onbevlogen en op alle vlakken beter dan in de

eerste wedstrijd. Spivo had het nakijken
en werd met 20-25 en 10-25 eenvoudig
aan de kant gezet (0-2). Hoewel Hovoc
gedegradeerd is, heeft het wel een
goede positie verworven in de klassering. Mochten door het wegvallen van
teams in de divisies alsnog een plek
vrijkomen in de derde divisie, maken zij
een goede kans.
Ook het vierde damesteam van
Hovoc speelde haar P/D-wedstrijden
in Nistelrode. Hovoc DS 4 streed met
VVC-Vught DS 3 en Olsredlem DS 2 om
een plaats in de tweede klasse. Hovoc
won tegen de Brabanders na een spannende wedstrijd met 1-2 (25-22, 19-25,
14-16) en van Melderslo met 2-0 (25-17,
25-16). Hovoc DS 4 promoveerde daardoor naar de tweede klasse.

www.coppens.keurslager.nl

vershuys.com zoekt:

Bezorgers/
Versagenten
Deze vacature is ideaal voor twintigers, VUTters of
herintredende vrouwen. In de functie van versagent ben je het
visitekaartje van Vershuys.com. Je rijdt met je eigen koelauto
met onze naam erop in bedrijfskleding naar onze klanten
vanuit ons logistieke centrum op Fresh Park Venlo. Samen
met Vershuys garandeer je de levering van alle dagelijkse
boodschappen aangevuld met dagverse specialiteiten uit
eigen regio. De boodschappen die onze klanten op internet
bestellen, worden door jou binnen het gewenste tijdsvenster,
indien gewenst tot in de keuken, afgeleverd. Je neemt lege
ﬂessen, koeltassen en boodschapkratten mee terug. Zowel in
het drukke verkeer als bij onze klanten thuis, vergeet je geen
moment dat je volgens de hoge servicegraad van Vershuys.
com werkt. Als bezorger beschik je over een zelfstandige,
verantwoordelijke en accurate instelling. Je werkt bovendien
zeer secuur. Het werk is een combinatie van rijden en
boodschappen aﬂeveren, volgens een strak vastgesteld
tijdschema. Het is fysiek zwaar werk. We bieden een ﬁjne
werkomgeving. Bij de start gaat het om max. 12 uur per week.
Functie-eisen
• Minimaal VMBO niveau (LBO/MAVO), kennis Duitse taal is pre
• Goede topograﬁsche kennis van Noord- en Midden-Limburg
• Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden
• Dienstverlenende instelling en verzorgd uiterlijk
• Sterke regelcapaciteiten en stressbestendig
• Flexibele werktijden verdeeld van di t/m za van
8:30 tot 22:00 uur
• Goede (vervoers)ervaring op de weg, minimaal 1 jaar
rijbewijs B
• Je beschikt over eigen vervoer en woont in omgeving
Venlo/Grubbenvorst
• Salaris bij start max. bruto 9,13 euro per uur > 23 jr.
• Minimaal 3 dagen beschikbaar, start per direct mogelijk
Procedure
Stuur je korte motivatie z.s.m. met cv per e-mail aan:
Karin van de Heijden
o.v.v. ‘Sollicitatie versagent’
T 06 - 50 64 82 64
E karin.vanderheijden@vershuys.com
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Handboogsportvereniging
’t Trefpunt organiseert Veldronde
In de Tienrayse en Swolgense bossen vinden in het weekend van 4 en 5 mei weer handboogwedstrijden plaats. Deze worden gehouden door Handboogsportvereniging ’t Trefpunt. Ongeveer
112 schutters, verdeeld over groepjes van vier, vertrekken tijdens dit weekend vanaf de accommodatie van de vereniging. Zij gaan op zoek naar in totaal 24 doelen die in de bossen staan opgesteld.
Geschoten wordt op blazoenen
variërend in grootte, naar gelang de te
schieten afstand. Er wordt een drietal
type bogen gebruikt. Twee scheidsrechters leiden de wedstrijd.
Op zaterdag vinden de wedstrijden
voor de jeugd plaats vanaf 10.00 uur.
De prijsuitreiking is rond 14.30 uur. Op
zondag is het de beurt aan de volwassenen, die om 9.00 uur vertrekken en
waarbij de prijsuitreiking om 17.00 uur
plaatsvindt.
Veiligheid is van belang bij de organisatie van het evenement. De bossen
zijn tijdens de wedstrijden afgezet met
markeringslint. Waarschuwingsborden
geven aan dat er een handboogwedstrijd
gaande is. De doorgaande grote wandelpaden blijven echter voor het publiek
geopend. Handboogsportvereniging
’t Trefpunt nodigt wandelaars die van
deze paden gebruik maken uit om een
kijkje te komen nemen bij de wedstrijden. Het betreden van het gebied is
alleen toegestaan onder begeleiding van
leden van de vereniging. Bezoekers kunnen zich hiervoor melden bij de catering
aan de Nieuwe Baan in Tienray.

10

Kampioenen Athos
Door: VC Athos
De jeugdafdeling van VC Athos uit Sevenum heeft een goed seizoen
achter de rug. Maar liefst drie teams wisten kampioen te worden.
Op 6 april beet het C1
jongensteam het spits af. De jongens
wisten van directe concurrent
Herten te winnen en zo het
kampioenschap in poule H veilig te
stellen. Jongens C1 bestaat uit een
samenwerkingsverband tussen de
volleybalclubs HVC uit Hegelsom
en VC Athos ’70 uit Sevenum, een
combinatie die al in het tweede jaar
een kampioensteam oplevert. Mede
verantwoordelijk voor het behalen
van het kampioenschap zijn twee
trainers, drie coaches en heel veel
supporters van beide verenigingen.
Op zondag 7 april was het
de beurt aan Athos N4-2. Slechts
één punt zou voldoende zijn om
kampioen te worden. Door beide

winkel&bedrijf
nieuws

wedstrijden royaal te winnen en dus
acht punten binnen te halen, toonden
de meiden zich een kampioen
waardig.

Kampioensreceptie
Een week later was sporthal
De Stapakker het terrein voor de
kampioenswedstrijd van Athos MB1.
De meiden deden wat van hen
verwacht werd en haalden de volle
winst binnen. Hiermee was ook
voor hen het kampioenschap een
feit. Op zaterdag 11 mei worden de
kampioenen gehuldigd tijdens de
kampioensreceptie in Sporthal de
Stapakker. Van 19.00 tot 20.00 uur
kan iedereen de kampioenen een
handje komen geven.
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Ad ve r torial

Beweegactiviteiten voor 50-plussers

Actief blijven bij Samen in
Beweging
De organisatie is opgericht in januari 2012 door Dien van Dinter uit Horst. Het werkgebied van Samen in
Beweging is Horst, Bergen en Venlo. Dien hoopt dit in de toekomst uit te kunnen breiden.

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER
MET GRANDIOZE ACTIES!

HET ASSORTIMENT VOOR HET VOORJAAR
AAN PERKPLANTEN, KUIPPLANTEN EN
HANGPLANTEN.
LOBELIA’S 12 STUKS VOOR MAAR € 1,50
GAZANIA DE ZOMERTOPPER NU € 0,50 6 KLEUREN
GERANIUMS STAANDE VANAF € 0,75
HANG EN STAANDE DAHLIA’S BLIJVEND LAAG GEPRIJSD NU € 0,75
MILLION BELLS DE HANGENDE ZOMERTOPPER NU € 0,75
VERDER MEER DAN 200 SOORTEN EN KLEUREN.
SUNDAVILLE, SCAEVOLA, SURFINIA, PETUNIA’S, ENZ.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop)
za. 9.00 t/m 17.00 uur

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 T/M 16:00 UUR
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97

Groepsles gymnastiek
Dien coördineert en organiseert beweegactiviteiten
voor 50-plussers en onderhoudt contacten met de
gemeente en ouderenbonden. Verder geeft zij in
samenwerking met andere beweegleiders en -leidsters
beweeglessen voor de doelgroep. De activiteiten die
Samen in Beweging aanbiedt, zijn voor alle leeftijden.
Je kunt hierbij denken aan gymnastiek, Beweeg Bewust
(voor jonge ouderen die nog vitaal zijn) yoga, tai-chi,
linedancing, volksdansen, zitdansen en sinds kort ook
Sportief Wandelen.
Samen in Beweging is ook actief in
verzorgingstehuizen als Berkele Heem, Elzenhorst en
Sevenheym. Op dit moment heeft Dien 35 beweeggroepen
in Horst aan de Maas. In elk dorp is er wel een activiteit.
Samen in Beweging is nauw betrokken bij projecten als
de fit- en gezondheidsdag, de Sportmarkt en in september
Beleef de Dag. Hier worden demo’s gegeven door

beweegleiders.
Vanuit de GGD worden er ook projecten verzorgd om
de inactieve mens te stimuleren om te bewegen, hier
verzorgt Samen in Beweging dan ook een beweegles,
zodat de mensen kunnen proeven wat bewegen is en wat
dit met het lichaam doet. Natuurlijk geeft bewegen ook
plezier en is het goed voor de sociale contacten. Hiermee
wordt eenzaamheid voorkomen. Samen in Beweging
probeert mensen uit hun isolement te halen door ze in
groepsverband te laten bewegen.

Van Douverenstraat 31, 5961 JH Horst, tel. 06 - 27 55 90 88
www.sameninbeweging.com
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Verjongd Pigtail bij Blok 10
De regionaal bekende classic rockcoverband Pigtail speelt op kermiszondag 5 mei bij Blok10 in Horst. Na
verschillende bezettingswisselingen heeft de band sinds 2012 een facelift ondergaan.

Rabobank
Horst Venray
feliciteert.

Tijdens Ronckenstein Reuver
Nieuwe muzikanten brengen met
vertrouwde kwaliteit de hits van weleer, in een jasje van messcherpe zang,
harmonieuze Hammond-klanken en
gitaarspel van de bovenste plank.

www.rabobank.nl/horstvenray
Het publiek wordt tijdens een
optreden van Pigtail getrakteerd op
een reis door de tijd waarin de oorlog
nog koud was en het haar lang. Pigtail
speelt onder andere nummers van

Boston, Supertramp, Iron Maiden en
Queen. De eerste noten worden vanaf
20.30 uur gespeeld en entree is vrij.
Voor meer informatie, kijk ook op
www.pigtailband.nl

Samen sterker. Dat is het idee van
coöperatief bankieren.

Magazijnverkoop in

OUTLET

Expositie Lijf en Smaak

'NEXT DOOR'

Atelier De Stal in Sevenum houdt van 9 tot en met 12 mei de expositie Lijf en Smaak. Er zijn werken te zien van
Mieke Hendrikx-Fila die keramiek maakt, van Margrethe Beelen en haar theatrale kostuums, er wordt werk getoond
van coupeuse en couturier Rieky Sturme en Bob Peels verzorgt eetucatie.
Mieke Hendrikx-Fila toont haar
passie, keramiek. Van niets iets maken,
het kneden van klei en het onvoorspelbare glazuur geven haar uitdaging
en rust tegelijk. In haar kunstwerken
zijn duidelijk invloeden te bespeuren
van haar dagelijks werkzaamheden op
de afdeling radiologie in het ziekenhuis.
Bijzondere hartkamers, abstracte
ruggenwervels geven een speciale
sfeer aan haar werk.
Rieky Sturme uit Kronenberg maakt
kleding op maat. De match met de

Lilian Keijsers,
Ien Derks en
Sandra Baan.

klant in combinatie met de passie voor
stoffen, motieven, kleuren en patronen
is voor haar een inspiratiebron. Tijdens
de expositie zijn kostuums te zien
en geeft Rieky inzicht in haar werkwijze. Samen met Margrethe Beelen
uit Deurne ontworp en maakte zij
kostuums voor opera’s en dansvoorstellingen. Op de expositie Lijf & Smaak
zijn een aantal outfits te zien. Naast
de eindproducten geeft de expositie
inzicht in het ontwerpproces.
Bob Peels is afkomstig uit Susteren

en woont in Sevenum. Bob is een
voedselbos aan het opzetten genaamd
Florafortis. Hij bouwt hier met gebruikte
materialen. Bob heeft een passie voor
voedsel en wil dit in zijn voedselbos
tot uiting brengen. Hij maakt tijdens de
expo dagelijks om 15.00 uur een wandelingen waarbij hij wijst op eetbare
kruiden en planten.
De expositie is iedere dag van
14.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk. Op 9 en 12 mei zijn de kunstenaars zelf aanwezig met presentaties.

van 3 t/m 11 mei geopend
9 mei gesloten i.v.m.
Hemelvaart

Alle koopjes voor dames, heren en
kids onder één dak.
Alleen weggeven is goedkoper!!

Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

Open dag

01 mei van 16.00 - 18.00 uur
03 mei van 17.00 - 19.00 uur

BROEKHUIZERWEG 7 LOTTUM
Indien u op zoek bent naar een geheel in stijl gebouwd karakteristiek herenhuis
in het centrum van Lottum gelegen, en u zoekt een huis met veel woonmogelijkheden, dan is een bezichtiging beslist de moeite waard. Deze woning wordt
verkocht via een internetverkoop bij opbod. Deze nieuwe verkoopmethode geeft potentiële kopers de kans om op een transparante manier
op de woning te bieden. De vanafprijs is het startpunt
bieden vanaf
van de veiling. De veiling staat onder toezicht
van een veilingmeester
€ 195.000,-en notaris.

Motorzegening in Grubbenvorst
Ronkende motoren, stoere mannen en vrouwen. Grubbenvorst stond zondagmorgen weer in het
teken van de jaarlijkse motorzegening. De motorzegening werd georganiseerd door motorclub ’t
Murke. Pastoor Peeters van Grubbenvorst zegende de motoren.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com
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American Rock
Experience 2013
De vierde editie van de American Rock Experience (ARE) wordt op 18
mei gehouden. Het podium, in de tuin van Station America, wordt
beklommen door tributebands die hun rocklegendes willen eren. De
line-up van ARE13 bestaat uit Dookie, Harris, Musest en Full Nelson.
Green Day-coverband Dookie
begon als eenmalig optreden
maar raakte door The Clash Of The
Coverbands in een stroomversnelling.
In een show van anderhalf uur spelen
zij alle hits van de Amerikaanse band.
De band Harris speelt covers van
Iron Maiden. John, Barend, Gert-Jan,
Hans en Mark zijn ook bekend onder
de bandnaam Parris, een Thin Lizzy
tributeband. Zij besloten hun repertoire echter uit te breiden en spelen

Aandacht voor het witte goud
Het aspergeseizoen is weer aangebroken en museum De Locht in Melderslo stond daar zondag
uitgebreid bij stil. Bezoekers konden proeven van, kijken naar en ruiken aan het witte goud. Wie wilde
mocht zelfs zelf asperge steken op het aspergeveld.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Documentatie
Hanna van de Voort
Oorlogsdocumentatie uit de Tweede Wereldoorlog staat dit seizoen centraal in Museum Sorghvliet in Tienray.
Conservator en eigenaar Wiel Nabben: “We hebben veel papieren en foto’s die het werk van Hanna van de Voort uit
Tienray in kaart brengen. Zij heeft in de periode 1940-1945 veel kinderen van de gaskamer weten te redden. Een
prachtverhaal.”
“In het museum hebben we veel
gebruikersvoorwerpen over het kloosterleven van de Missie Zusters van het
Kostbaar Bloed”, aldus Nabben. “Het is
mogelijk om het bezoek te combineren met een rondleiding in de kerk en
staties.”
Het museum opende 1 mei haar

verschillende ruimtes, waaronder een
ingerichte keuken en huiskamer uit
vroegere tijden.”
Het museum is op donderdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen en anderen kunnen buiten de
openingstijden op afspraak een bezoek
brengen.

deuren voor het publiek. De bezienswaardigheden in het museum bestaan
voornamelijk uit een privécollectie
van oude ambachten en gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 tot
1950, verzameld door Wiel Nabben.
“Het museum staat achter ons woonhuis, waar alles is tentoongesteld in

Genieten
aan de Maas
Vernieuwde kaart!

Op zon
de hele dag
d
geope ag
nd
vanaf
12:00
uur

Heerlijke asperges
Genieten op ons terras

www.hetmaashotel.nl

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

Geweldige opening met circa 1250 bezoekers!
Dank voor uw donaties t.b.v. de voedselbank
en de vele fijne reacties.
Wij zijn open:
woensdag en donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-20.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur.
Tijdens deze uren kunt u herbruikbare spullen
inleveren of ons bellen.

Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

Deze hele
kans
week nog
slot
t
a
op sta
no
ll
a
b
of

vaart!

www.tweddekans.nl

nu Iron Maiden-nummers.
Musest is een coverband van
Muse. De band werd in 2007
opgericht. Limp Bizkit-coverband
Full Nelson speelt ook op ARE13 en
bestaat sinds 2009. Door de combinatie van rap, harde gitaarriffs, strak
drumwerk en samples houdt Full
Nelson het publiek in zijn greep. De
tuin van Station America opent om
17.00 uur. Voor meer informatie, kijk
op www.americanrockexperience.nl

Zesde editie
Gaellus Open Air
De zesde editie van het Gaellus Open Air festival vindt plaats op zondag 19 mei in Tienray.
In die zes jaar is het festival uitgegroeid tot een evenement waar zowel
nationaal als internationaal beginnend talent is te zien. Deze zesde
editie van Gaellus Open Air wordt
afgetrapt door The Anaesthetics, een
jonge band uit de regio Horst aan de
Maas. Doordat ze de bandwedstrijd
Road to Gaellus Open Air eerder dit
jaar overtuigend wisten te winnen
staan ze deze middag wederom daar
op de planken. Dit optreden wordt
gevolgd door Afterpartees. Nadat
ze eerder dit jaar al door wisten te
stoten naar de finale van Nu of Nooit,

het voorprogramma verzorgden
van Dead Ghosts en speelden op
de cd-presentatie van Mozes & The
Firstborn, komen ze nu naar Tienray.
Jamestown zorgt vervolgens voor een
stevig potje punkrock. Hierna is het
tijd voor wat anders, namelijk hiphop
van Double G & The Ouzo Family.
Daarnaast zijn er nog optredens van
Colossa, Boemklatsch en als afsluiter
van het buitenprogramma Tom Trago.
Daarna gaat het feestje binnen verder
met Tanzbar samen met Deep ’n
Disco Boys. Het programma begint om
14.00 uur.

Oude ambachten
in Museum De Locht
In Museum De Locht worden op zondag 5 mei meerdere ambachten
gedemonstreerd. Bezoekers kunnen zich dan laten informeren over de
speciale materialen, hulpmiddelen en technieken die kenmerkend zijn
voor die ambachten.
Tevens is er een tweetal een
wisselexposities te bezichtigen:
Van Baby tot Bengel, opgroeien in
grootmoeders tijd en Mijn beeld van

Beatrix met een vijftigtal artistieke
creaties rondom dit thema.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Expositie modelvliegtuigjes bij
BiblioNu
In de bibliotheek van Horst zijn vanaf 4 tot 19 mei modelvliegtuigjes
te zien. De expositie wordt gehouden in het kader van de modelvliegshow op eerste Pinksterdag van MVC Apollo ’68 uit Horst.
De expositie in de bibliotheek laat
verschillende modellen van de leden
van MVC Apollo ’68 zien. MVC Apollo
’68 is een modelvliegvereniging
met zo’n zeventig leden, waaronder
vijftien jeugdleden.
De vereniging beschikt over een
clubgebouw waarin ook een bouwlokaal aanwezig is. Hier worden alle
facetten van de vliegtuigmodelbouw
beoefend. Nieuwe leden kunnen daar

geholpen worden bij het bouwen en
ervaring opdoen. Begeleiding bij de
aanschaf van bouwdozen, motoren
en een radiografische besturing is
belangrijk om deze sport niet onnodig
duur te maken. Het clubgebouw ligt
pal naast het vliegveld, dat is voorzien van een geasfalteerde start- en
landingsbaan.
De modelvliegshow wordt gehouden op 19 mei vanaf 11.00 uur.
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Honingslingerdemonstratie
Voor wie wil zien waar honing wordt opgeslagen en hoe de verzamelde honing in het honingpotje komt,
organiseren de imkers van het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst op zondag 5 mei van 14.00
tot 16.00 uur een honingslingerdemonstratie.

Modelautobeurs
Modelautoverzamelaars uit België, Nederland en Duitsland stallen op
zondag 5 mei vanaf 10.00 uur hun verzamelingen uit bij recreatiecentrum
de Schatberg in Sevenum.
Op zo’n 175 meter tafel worden vrachtwagens, personenauto’s,
landbouwvoertuigen, maar ook
grondverzetmodellen, brommers en
vliegtuigen aangeboden. Dit jaar zijn
ook verzamelaars met modelspoor
aanwezig. Het laatste model- en miniaturennieuws kan worden besproken.
Standhouders die miniaturen of

modelspoormateriaal willen aanbieden kunnen zich aanmelden via
info@modelauto-ruilbeurs-sevenum.
nl of via 06 51 54 81 29 of 0478 69
23 14. Entree en het parkeren zijn
gratis. De beurs is van 10.00 tot
15.00 uur geopend.
Voor meer informatie, kijk op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

De natuur is hard op weg om
de bijna vier weken achterstand
goed te maken. De perenbloesem
is opengegaan. Hoog tijd voor de
bijen het nieuwe seizoen te starten
op zoek naar nectar. In de bijenkast
maken deze nuttige insecten van de
verzamelde nektar met behulp van
speeksel en enzymen honing. Die
wordt opgeslagen in de raten van de
honingramen, boven in de kast.

Vóór het slingeren haalt de imker
met een ontzegelvork de dekseltjes
af van de voorraad in de honingraat,
daarna plaatst hij de open ramen in
de honingslinger en draait handmatig
deze slinger krachtig rond. Hierbij
wordt de opgeslagen honing uit de
raten tegen de wand geslingerd,
waarna deze in emmers kan worden
opgevangen via een zeef.
Publiek kan getuige zijn van deze

demonstratie en de aanwezige imkers
vragen stellen over het leven van de
honingbij. Ook de drachtplantentuin
waar alles groeit en bloeit kan bekeken
worden.
De volgende openstelling is op
zondag 2 juni. Dan staat het thema
solitaire bijen, hommels en andere
nuttige insecten op het programma.
Voor meer informatie, kijk op
www.zoemhukske.nl

Horst aan de Maas exposeert
De Mèrthal is in de maand mei een podium voor kunst, cultuur, creaties en collecties uit Horst aan de Maas. De
expositie wordt op zaterdag 11 mei om 15.00 uur geopend door wethouder Ger van Rensch. Tot en met zondag 26
mei is de expositie van verzamelaars en kunstenaars uit de hele gemeente te bezichtigen.
In Horst aan de Maas zijn legio
beeldende kunstenaars actief met
bijvoorbeeld tekenen, schilderen,
fotografie, keramiek, edelsmeden en
textiel. Bovendien zijn er heel veel
verzamelaars en verenigingen met
boeiende collecties en archieven.
Het bestuur van Stichting De
Mèrthal in Horst biedt deze mensen een gratis podium tijdens het

nieuwe evenement Horst aan de Maas
exposeert. Zo’n zestig verzamelaars,
kunstenaars en organisaties hebben
zich gemeld. Dit heeft geleid tot een
grote diversiteit aan kunst, muziek,
verzamelingen en andere artistieke
uitingen. Naast de exposities staat elk
weekend in het teken van een bepaald
thema, zoals schilderen of musiceren.
Rondom dit thema worden workshops

georganiseerd, zoals schilderen onder
leiding van docenten Rosa Wetsteijn en
Leo Coppus of musiceren onder leiding
van muziekdocent Manny Beckers en
cursisten en drumschool Marcel Siebers.
De kunst is drie weekenden gratis
te bezichtigen: op 11 en 12 mei, van
18 tot 20 mei en op 25 en 26 mei. De
Mèrthal is open van 13.00 tot 18.00
uur. Entree is gratis.

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

AKTIE: GERANIUMS E 0,90
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

12 mei MOEDERDAG...
voor het mooiste boeket naar Hegelsom!
Bloemsierkunst De Kogeldistel
Voor telefonisch bestellen:
077 - 398 76 65
Kogelstraat 62, Hegelsom (parkeren voor de deur) - www.kogeldistel.nl

BOUWKAVEL

1300 m2, uit te breiden
tot 2300 m2!
Vraagprijs:

€ 249.000,- v.o.n.

Meimaand Mariamaand

VRIJ WONEN,
ZELF ONTWERPEN,
MOOI ZICHT, TUIN
OP HET ZUIDEN,
LANDELIJK, RAND
VAN METERIK,
RUST, NATUUR.

Traditiegetrouw is de maand mei de maand van de verering van Maria. Op tal van plaatsen in Limburg wordt
zij bijzonder vereerd met gebedsdiensten.
In het parochiehuis in Sevenum
vindt er op maandagavond 6 mei om
20.00 uur een viering plaats die in het

teken staat van Maria. De viering wordt
opgeluisterd door koor Melodia uit
Kronenberg.

Het parochiehuis heet iedereen
die Maria een warm hart toedraagt
welkom.

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Improvisatie in De Buun
Het wordt een drukke week in muziekcafé De Buun in Horst. Op zaterdag 4 mei treedt Fever of Life op.
Woensdag 8 mei staat The Nick Sparks band op het podium en op Hemelvaartsdag is het tijd voor Gadfly, een project
van Horster zanger Peter Thijssen.
Het optreden van Fever of Life
begint op zaterdag 4 mei om 22.00
uur. Fever of Life speelt jaren 70 en
-80-muziek met nummers van sterren
als The Rolling Stones, Dire Straits en
Ram Jam. Woensdag 8 mei begint The
Nick Sparks band om 22.00 uur aan hun
set. Zij spelen classic rock en blues. Het
gitaartrio speelt vooral muziek uit de
jaren 60 en 70.
Gadfly, een project van Horster

zanger Peter Thijssen, start donderdag
9 mei om 18.00 uur. Samen met een
aantal jonge musici uit Horst begint
Thijssen aan het project. Het idee is om
’s morgens te beginnen met een band
die elkaar nog niet kent en ’s avonds
een concert te geven. Thijssen wil
hiermee het contrast laten zien tussen
de jonge en ervaren muzikanten. De
gelegenheidsband zingt onder andere
nummers van The Who, Crosby, Steels

and Nash, Neil Young en Bon Jovi.
Na het optreden is er nog ruimte
om te jammen. De muzikanten die
aan dit project meewerken zijn naast
Thijssen drummer Bart van de Sterren,
basgitarist en zanger Joep Vullings,
gitarist en zanger Brian Bos, toetsenist
Rens Meesters, leadzanger Jan van
Rens.
Entree is gratis tijdens alle
optredens.

Autobedrijf

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

Wij verkopen
heerlijke asperges
van eigen kwekerij!
0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray
Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Geopend vanaf 4 mei
ma t/m woe: 13.00 - 17.30 uur
do/vr:
09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl
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Expositie
modelvliegtuigjes

Demonstratie
honingslingeren

za 4 t/m zo 19 mei
Locatie: BiblioNu

zo 5 mei 14.00 – 16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Kermis

Club du Longue: RAW

za 4 t/m do 9 mei
Locatie: centrum

zo 5 mei 22.30 uur
Locatie: De Lange

Optreden
Gorgeous George

Optreden Pigtail

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 8 mei 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Mariaviering
ma 6 mei 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Regionale Keepersdag

America

Eerste Fliep karperclinic
za 4 mei 15.00 – 17.00 uur
Organisatie: HSV De Put
Locatie: De Put

zo 5 mei 20.30 uur
Locatie: Blok10

za 4 mei
Locatie: Blok10

Matinee met Broadway
Openstelling
wo 8 mei 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Horst

Lezing Zuid-West China
vr 3 mei 13.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Kantkloscafé
vr 3 mei 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Optreden
Fever of Life

ma 6 mei 15.00 uur
Locatie: Blok10

za 4 mei 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Hennie’s en Arie’s Matinee

80s en 90s party

di 7 mei
Locatie: Blok10

Melderslo

wo 8 mei 14.00 – 20.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark ‘t Spansel

zo 5 mei 13.00 uur
Locatie:
Museum De Locht

Tienray

Sevenum

do 2 mei 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Over de Beek 23

vr 3 mei 21.00 uur
Organisatie: OMG-festival
Locatie: café Metieske

Handboogwedstrijden

Demonstraties oude
ambachten

OMG! Dj-contest

Keepershousen

za 4 mei 22.00 uur
Locatie: De Lange

Rommelmarkt
zo 5 mei 09.30 – 15.30 uur
Organisatie:
MCC Events
Locatie:
evenemententerrein

Optreden The Nick
Sparks Band

za 4 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

wo 8 mei 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Modelautobeurs

Club Du Longue XL
wo 8 mei 22.30 uur
Locatie: De Lange

Seizoensopening
Museum Sorghvliet

zo 5 mei 10.00 uur
Locatie:
recreatiecentrum
De Schatberg

za 4 en zo 5 mei
Organisatie:
Handboogsportvereniging
‘t Trefpunt
Locatie: Bossen Tienray en
Swolgen

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige planten voor uw tuin
Tevens een uitgebreid assortiment aan vaste tuinplanten en sier-, fruit- en leibomen

Groente en
Sla planten
tomaten,
komkommer,
paprika,
kruiden planten
enz.
Fruitbomen struiken
goede smaakvolle rassen
en ziekte tolerant speciale
rassen voor particulieren
teelt in moestuin en siertuin

al vanaf

€ 0,10 per stuk

Perkplanten,
kuipplanten
eigen kweek.
goed afgehard
met voorraad
bemesting.
Surfinias € 0,89

Tuinplanten,
heesters, hagen,
vaste planten

Top kwaliteit,
lage prijzen
eigen kweek

•

T: 06 30 58 79 98

•

50%

pachysandra €0,80
lavendel hidcote €0,80
hortensia’s €1,85
viburnums €1,85
vlinderstruiken €1,85
laurier €1,85
door eigen kweek
hedera aan stok 80 cm €1,45
potentilla fruticosa €1,85 Hemelvaartsdag geopend
photinia €1,85 enz.
van 09.00 tot 17.00 uur
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00
Verbouwd!
uur
dagelijks tussen 12.00 - 13
Nu overdekt.
.00 uur gesloten

Kuipplanten € 6,95

St. Jansstraat 43, Meterik

Overdekt
plantencentrum,
lage prijzen
tot wel

E: bleustone@live.nl

korting

Eelco
“Deze week was het voor
mijn lichaam nog even
wennen aan de nieuwe
krachten en inspanningen.
Ik heb deze week drie keer
getraind en het gaat erg
goed. Soms zijn de gewichten zelfs al te licht en mag
het een tandje zwaarder.
Grote veranderingen zie ik
op dit moment nog niet, die
komen waarschijnlijk pas
over een maand. Wel merk
ik dat ik meer energie krijg.
Dit heeft ook te maken met
het nieuwe eetpatroon. Ik
begin zelfs al een hongergevoel te krijgen. Dat had
ik voorheen bijna nooit.”
Volg mij op
facebook.com/ancolifestyleactie
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisartsenpost

Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

zondag

Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

zaterdag

Heilige mis

09.45

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Hoogmis
Heilige mis

18.00
10.30
09.00
09.00
09.25
09.00
10.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Tel. 077 397 13 18

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

Vanaf heden weer
iedere dag heerlijke
Verse asperges
te koop!!
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Podotherapie Hermanns is
leverancier van veiligheidsschoenen
Podotherapie Hermanns en BATA schoenen hebben hun krachten
gebundeld in een uniek samenwerkingsverband, gericht op het leveren van deskundig, klantgericht advies en het juiste schoeisel voor
werknemers met veiligheidsschoenen. Onze samenwerking is zo vormgegeven, dat u het gevoel krijgt onder één dak geholpen te worden
voor zowel uw voeten als uw veiligheidsschoenen.
Podotherapie Hermanns is de eerste podotherapeutische praktijk in
Nederland die gespecialiseerd is in het leveren van veiligheidsschoeisel. Het voordeel is het feit dat er met deskundigheid wordt gekeken
naar de pasvorm van de schoenen. Podotherapie Hermanns kan meer
dan 200 soorten veiligheidsschoenen leveren waarbij niet alleen naar
de lengtemaat wordt gekeken maar ook naar de breedtemaat. Dat
zorgt voor comfort en pasvorm tijdens uw werkzaamheden en voorkomt klachten aan uw voeten.
Ongeveer vijftig procent van de mensen die op veiligheidsschoenen
lopen, dragen hier steunzolen in. De regelgeving omtrend steunzolen
in veiligheidsschoenen is recent flink aangescherpt. Elke schoen heeft
een specifieke normering om de veiligheid te waarborgen. Indien u
steunzolen draagt, moeten deze hier ook aan voldoen. Er kunnen zich
ernstige ongelukken voordoen wanneer u uw “normale” steunzolen in
uw veiligheidsschoenen draagt.

zondag
Heilige mis
10.30
www.podotherapiehermanns.nl
We zien u graag
dinsdag
Heilige mis
19.00

zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

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

Podotherapie Hermanns biedt werkgevers de service om bij u op
locatie komen. Wij zullen de voeten van uw personeel opmeten en
Melderslo
het juiste advies (volgens de huidige normeringen) t.a.v. de veiligheidszaterdag
Heilige mis
17.30
schoenen geven. Indien uw werknemers reeds steunzolen hebben
woensdag Rozenkrans
17.30
zullen deze gecontroleerd worden en evt. vervangen worden.
Doordat wij op locatie komen, zijn de kosten voor u beperkt doordat de
werknemers geen schoenspeciaal winkel hoeven te bezoeken. Tevens
Meterik
kan het verzuim door een bezoek aan de podotherapie praktijk worden
zaterdag
Heilige mis
19.00
gereduceerd doordat we dit kunnen combineren met het bezoek voor
de locatie
veiligheidsschoenen.
Kijk
voor
de
dichtstbijzijnde
op
Swolgen

Spoedgevallendienst
03 t/m 09 mei
Tandarts Veldman
De kievit 8A, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

11.00

Broekhuizenvorst

Tandarts

Verloskundige zorg

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Kronenberg

America

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

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur

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

Kerkdiensten

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

in onze vestiging!
Herstraat 20,
5961 GJ Horst

Bel voor een afspraak:
077 397 13 18

HH
Hermanns

(Spor t) podotherapie

Kijk voor meer informatie op:

www.podotherapiehermanns.nl
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Elke dag hèt lokale nieuws online
www.hallohorstaandemaas.nl

