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Nieuwe rozenkoningin
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De tweejaarlijkse rozententoonstelling in Lottum vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 11 augustus. In aanloop naar het Rozenfestival is een belangrijke taak w
 eggelegd
voor de rozenkoningin om het festival onder de aandacht te brengen. De sleuteloverdracht vond plaats op zondag 28 april waarbij rozenkoningin Joya Hanegraaf het stokje
overdroeg aan Suzanne Verhaegh-Seuren.
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Voorzitter van Stichting Rozendorp
Lottum Jan Huijs verklaarde zon
dag 28 april het rozenseizoen voor
geopend, waarna voormalig rozen
koningin Joya Hanegraaf haar lied
Eternity nog een keer ten gehore
bracht. Ze blikte ook terug op haar
periode als koningin: “Het was erg
gaaf. Er was zoveel belangstelling en
enthousiasme. Ik werd echt behandeld
als een koningin, alles werd voor me

4.29

2.99
AH roomboter
appeltaartje

geregeld.” Ze gaf nog een advies aan
Suzanne: “Geniet, dat is het aller
belangrijkste.” Na haar uitkomen
nam Suzanne het woord. “Ik ben nu
pas zenuwachtig”, waren haar eerste
woorden. “Toen ik gevraagd werd, heb
ik er lang over na moeten denken. Er
komt meer bij kijken dan ja zeggen en
aanwezig zijn. Ik krijg veel vrijheid van
de stichting, daarom heb ik ja gezegd.”
Lees verder op pagina 03
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Coalitieakkoord ondertekend

CDA, Essentie en PvdA zetten huidige
coalitie voort
CDA, Essentie en PvdA gaan samen verder als coalitie in Horst aan
de Maas. “Na drie weken van gesprekken hebben we elkaar opnieuw
gevonden. We gaan door op de ingeslagen weg”, aldus CDA-lijsttrekker
Bob Vostermans.
Vostermans maakte woensdag
ochtend 30 april bekend dat de partijen
elkaar toch weer gevonden hebben,
nadat verkennende gesprekken tussen
CDA, SP en PvdA op niets uitliepen.
“Het is goed dat er een serieuze poging
gewaagd is tussen die partijen. Dat was
volgens mij geen toneelspel, het
democratisch proces heeft zijn beloop
gehad”, geeft Essentie-voorman Bram
Hendrix aan. Vostermans stelt: “De ver
kenning met SP en PvdA deed recht
aan de verkiezingsuitslag. Er waren ook

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren

best overeenkomsten, maar ook grote
verschillen tussen de partijen, bijvoor
beeld over zorg en hoe om te gaan met
lopende afspraken. Een samenwerking
bleek ver weg.”

Weer samenwerken
logische stap
De CDA-lijsttrekker noemt het een
logische stap om na de vorige coalitie
periode weer de samenwerking met
Essentie en PvdA op te gaan zoeken.

“We gaan door op de ingeslagen weg.”
Dat blijkt ook uit het coalitieakkoord,
getiteld ‘Werken aan werk en zorgen
voor zorg’, waar speerpunten uit vorige
jaren weerklinken.

Vier wethouders
Opvallend is dat er vier fulltime
wethouders in het akkoord staan.
Tijdens de verkiezingen en in
voorgaande begrotingen spraken de
partijen nadrukkelijk over slechts drie
wethouders. “Daarvoor waren echt
grote veranderingen in de bestuurlijke
cultuur nodig. Hoewel wij ons sterk
maakten voor drie wethouders, kunnen
we ons in het eindresultaat vinden”,
stelt Hendrix. “We hebben hier niet

alleen vanuit financieel oogpunt naar
gekeken, maar ook vanuit de inhoud
en de bestuursstijl: we willen zichtbaar
zijn in alle zestien kernen en contact
hebben met de burgers. Daarom
kozen we toch voor vier bestuurders”,
aldus Birgit op de Laak (PvdA), die
zelf het wethouderschap over zorg,
volksgezondheid en milieu zal blijven
voeren.
Vostermans wordt loco
burgemeester en wethouder voor
wonen, regionale economie en agri
business, ruimtelijke ordening en sport.
Paul Driessen (Essentie) behoudt de
portefeuille met toerisme en verkeer
en vervoer. Ger van Rensch (CDA) blijft
verantwoordelijk voor kunst en cultuur,

accommodaties en onderwijs, maar zal
zich vanaf de komende periode ook
richten op financiën.
In het akkoord, dat volgens de
partijen hoofdlijnen aangeven waarmee
de raad, inwoners en ondernemers aan
de slag kunnen, staan enkele duidelijke
suggesties van de nieuwe coalitie: zo
ziet zij de Horster bibliotheek graag in
‘t Gasthoês. Ook wil de coalitie extra
prioriteit voor het voorkomen van
alcohol- en drugsmisbruik. En hoewel
de komende jaren nog meer bezuinigd
zal moeten worden, voorzien de
partijen geen lastenverhoging voor
burgers en ondernemers. “Maar dat
wordt een forse financiële uitdaging”,
geeft Hendrix toe.

Startmoment Maasgaard bij
Lollebeek
De officiële aftrap van de werkzaamheden aan de Lollebeek vond vrijdagochtend 25 april plaats. De ‘eerste schop in de grond’ werd uitgevoerd door de
leden van stuurgroep Maasgaard: gedeputeerde Van der Broeck, de Venrayse wethouder Jan Loonen, wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de
Maas en Sjraar Roelofs van Waterschap Peel en Maasvallei.
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De aanpak van de Lollebeek en
Groote Molenbeek is een van de
dertien projecten van Maasgaard.
Maasgaard richt zich op verbetering van
de buitengebieden van de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray op de
aspecten water, natuur, landbouw en
recreatie. Onder andere de Lollebeek
en Groote Molenbeek worden onder de
noemer van het project aangepakt. De
beken zijn halverwege de vorige eeuw
rechtgetrokken en voorzien van stu
wen. Daardoor is volgens de werkgroep
de natuurkwaliteit van de beken sterk
achteruit gegaan.
De werkzaamheden bestaan
onder andere uit het verwijderen
van stuwen en het laten meanderen
van de beek. De Lollebeek en Groote
Molenbeek worden in fases ontwik
keld. Op 25 april startte de herinrichting
van de Lollebeek, vanaf de A73 tot de
monding in de Groote Molenbeek in
de buurt van de Diepeling in Tienray.
Eind 2014 hoopt men hiermee klaar
te zijn. In 2015 staat de herinrichting
gepland van de Groote Molenbeek, van
de Tienrayseweg tot aan de spoorlijn
Nijmegen-Venlo. De projectkosten voor

de beide beken worden geschat op
4,7 miljoen euro. De Europese Unie
heeft een bijdrage van negen ton
verstrekt.

Vernielingen in
Melderslo
Op de Blaktweg in Melderslo hebben vandalen in de nacht van
dinsdag 22 op woensdag 23 april vernielingen aangericht. Eén van de
aanwonenden heeft aangifte gedaan van de beschadigingen.
Volgens politie Horst was een
sierbeeld uit een tuin gehaald en ver
nield. Ook spreekt zij over beschadi
gingen aan een auto: het portier werd
beschadigd en de tankdop was van
de auto gebroken. Daarnaast bleek
na navraag bij de buren een rozen
struik uit de tuin getrokken. Volgens

omwonenden zou er ook sprake zijn
van meerdere brievenbussen die uit
tuinen gerukt waren.
Vorig jaar vond rond Pasen een
vergelijkbare reeks vernielingen
plaats op de Blaktweg. De politie
heeft op het moment geen daders op
het oog, maar onderzoekt de zaak.

Luxe verwenarrangement
moederdag
Verwen moeder met
een gezellig
moederdagsmulfestijn

€ 79,00

€39,50
25,00

€12,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Geen bekeuringen

Truckrun Horst zorgt voor
lach op vele gezichten
Het regenachtige weer op de vijftiende editie van de Truckrun in Horst op zondag 27 april mocht de pret bij de
deelnemers niet drukken. ’s Ochtends vroeg verzamelden zich driehonderd deelnemers aan de start. Secretaris Henk
Thielen van Stichting Truckrun Horst: “Je doet het voor die big smile hè.”
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ruim vier- tot vijfhonderd vrijwil
ligers hebben zich aangemeld om
mee te helpen bij het organiseren van
de Truckrun. Terwijl de deelnemers
zich een voor een binnen inschrijven,
gaan de vrachtwagenchauffeurs buiten
met hun voertuig in de rij staan. Van
jong tot oud, iedere leeftijdscatego
rie is vandaag vertegenwoordigd.
Als de deelnemers binnenkomen,
krijgen ze een tas en bij het openen
daarvan verschijnt al een eerste lach
op hun gezicht. “Dat extra beetje
aandacht is alles”, vertelt Thielen vol
enthousiasme.

Deelnemers
uit heel Limburg
Na het uitdelen van de tassen,
worden de deelnemers met een
verstandelijke of lichamelijke beper

king in een grote hal verrast met een
loterij. Ze kunnen een ballonvaart
winnen en dat laat de ogen van de
meesten wel even schitteren. Thielen
was vanmorgen al vroeg in de weer.
“Deelnemers komen uit heel Limburg.
Als ze dadelijk de vrachtwagens
in mogen, gaan ze allemaal zo fijn
lachen”, vertelt hij verder.

Met mate
toeteren
De deelnemers in een rolstoel
worden door de vrijwilligers van het
Rode Kruis met een lift in de cabines
gehesen. Leo Rommen (40) is er als
eerste bij. “Ik ga dadelijk zo vaak toe
teren als ik kan. Het weer zit niet echt
mee, maar ik ben goed voorbereid. Ik
heb een tas met eten en drinken mee
en als ik naar de wc moet, dan pak ik

de grote fles tevoorschijn. Dan kan de
chauffeur gewoon doorrijden”, lacht hij.
Pas na het middaguur mag er
getoeterd worden, maar dat kan de
pret van tevoren niet drukken. “Het
getoeter is ontstaan uit de spontaniteit
van de chauffeurs”, vertelt Thielen.
“Dat de politie ons heeft gevraagd met
mate te toeteren en de mensen in deze
omgeving ’s ochtends met rust te laten,
daar hebben wij alle begrip voor.”
Dat de brief van de politie bij som
mige chauffeurs niet echt in goede
aarde viel, wordt vandaag even verge
ten. Thielen: “Voor zover ik weet, zijn er
geen bekeuringen uitgedeeld en ik ver
wacht ook niet dat het gaat gebeuren.”
In de omgeving van Horst bleef het
’s ochtends dan ook op enkele toeters
na stil. ’s Middags was dat echter een
heel ander verhaal toen de stoet door
de regio trok.

Vervolg voorpagina

Nieuwe rozenkoningin
Na de bekendmaking vond een
flashmob onder leiding van Suzanne
plaats. Hierbij begon een kleine groep
te dansen en gedurende de dans sloten
steeds meer mensen aan. Suzanne:
“De flashmob wordt hét middel om het
Rozenfestival te promoten. We hebben
het instructiefilmpje ook op YouTube
gezet. Het is de bedoeling dat zo veel
mogelijk mensen meedoen.” Na de
woorden van de rozenkoningin werd
de dans geoefend. Wethouder Paul
Driessen sloot hierbij ook aan.
Hierna gaf hij een korte toespraak

waarin hij vertelde dat het “een
leuk en dynamisch begin is van het
Rozenfestival. Het is ook leuk om daar
aan mee te doen. Het Rozenfestival kan
gezien worden als een hoogtepunt. Het
is een traditie en tradities houden de
gemeenschap levend.” De koningin en
de wethouder onthulden tot slot samen
het aftelbord.
Suzanne Verhaegh-Seuren is 31 jaar
en getrouwd met Marcel. Samen met
hem heeft ze twee kinderen, Sem (5)
en Bo (3). Ze werkt bij de rozenkweke
rij van haar vader waar ze verantwoor

delijk is voor de inkoop en verkoop van
kuipplanten en rozen.

Nostalgie
favoriete roos
Ondanks de vele soorten rozen
heeft ze toch een favoriete roos, met
de naam nostalgie. Suzanne laat weten
dat ze graag het festival onder de
aandacht wil brengen bij iedereen. Dat
ze haar taak serieus neemt, is duidelijk:
“Het is niet alleen maar pronken met
een jurk, het is veel meer dan dat.”

Optimel
Drink of Puur
alle soorten
pak à 1 liter
van 1,29/1,39

0,89

Superdeals:
Aardbeien

1,99

(land van herkomst:
Nederland)
bak à 500 gram
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Pilot Buurtsignaal Horst

Handhavingsacties na tips buurtbewoners
In het kader van het project Buurtsignaal werd onlangs een buurtbijeenkomst gehouden voor bewoners uit de omgeving Nieuwstraat en Dr. Van de
Meerendonkstraat in Horst. Hieruit bleek een aantal knelpunten in de buurt.
Gemeente, Wonen Limburg, Synthese en politie willen deze samen met de
buurt aan gaan pakken.
Gemeente Horst aan de Maas,
Wonen Limburg, Synthese en de politie
hebben in een gedeelte van Horst de
methode Buurtsignaal geïntroduceerd.
In dit project worden signalen uit de
buurt over leefbaarheid en veilig

heid verzameld door gesprekken met
buurtbewoners te voeren. Op basis
van de resultaten van deze gesprek
ken, benoemt de buurt gezamenlijk de
belangrijkste problemen die zij graag
opgelost zien.

Dodelijk ongeval A73
Een 19-jarige man uit Swolgen kwam zaterdag 26 april in de vroege
ochtend om het leven op de A73 ter hoogte van Horst. Hij werd even voor
05.00 uur door twee auto’s overreden, net voorbij de oprit Horst-Noord in
zuidelijke richting.
De man overleed kort na het
ongeval aan zijn verwondingen. Het
is nog onduidelijk hoe de Swolgenaar
op de snelweg terecht is gekomen
en waarom hij daar liep. Aan de hand
van getuigenverklaringen en sporen
onderzoek hoopt de politie duidelijk
heid te krijgen over de toedracht.
Een aantal verklaringen van getuigen
hebben de politie inmiddels enige

informatie opgeleverd. Zo was het
slachtoffer op stap geweest in Horst
en had hij de taxi gemist. Daarnaast
is de man vlak voor het ongeval nog
alleen te voet op de Venrayseweg
gesignaleerd.
De politie gaat vooralsnog uit van
een ongeval. Getuigen kunnen zich
nog altijd melden bij de politie via
0900 88 44.

Woninginbraken op het Kuiperplein,
belemmeringen van het doorgaand
verkeer door foutparkeerders bij evene
menten, snelheidsovertredingen in de
hele buurt en een onveilige verkeers
situatie van de Stationsstraat met de
Gasthuisstraat bleken voor de meeste
overlast te zorgen. Gemeente Horst aan
de Maas, Wonen Limburg, Synthese
en de politie gaan samen met bewo
ners de komende periode aan de slag
om de situatie te verbeteren.
Gemeente Horst aan de Maas laat
weten dat zij inmiddels druk bezig is
om de aanbevelingen die tijdens het
project opgesteld zijn, uit te voeren.
Beleidsmedewerker Veiligheid van

Gemeente Horst aan de Maas, Martin
Vries: “Er heeft al een voorlichtings
avond plaatsgevonden bij bewoners
van het Kuiperplein om ze informatie te
geven over de zogenaamde babbeltrucs
en woninginbraken. Ook gaat Wonen
Limburg in 2015 zorgen voor video
foons bij het gebouw, zodat de bewo
ners kunnen zien wie bij hen aanbelt.”
In mei zal de gemeente samen met
buurtbewoners tijdens evenementen in
De Mèrthal foutparkeerders aanspre
ken op hun gedrag. Vries: “Voordat de
gemeente snelheidsovertreders aan
kan pakken, moet eerst gemeten wor
den hoe hard bestuurders precies rijden
in de buurt. Deze metingen gaan in mei

en juni plaatsvinden.” Tenslotte heeft
de gemeente in samenwerking met de
politie handhavingsacties uitgevoerd
bij de kruising tussen de Stationsstraat
en de Gasthuisstraat, waarbij voor
namelijk scholieren zijn bekeurd die
de verkeersregels overtraden. Naar
aanleiding hiervan wordt ook bekeken
of de verkeerssituatie infrastructureel
aangepast kan worden, bijvoorbeeld
door de stoplichten langer op groen te
laten staan.
Het project Buurtsignaal is een pilot
en in de toekomst zullen meer buurten
in Horst aan de Maas met dit project
verbeterd worden op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid.

ANDERS
2) Praedé kappers
Casual sportieve Look
3) Elvine
Zomerjack

Weer inbraak
ACB Solutions
ACB Solutions uit Hegelsom is voor de tweede maal in korte tijd
doelwit geweest van inbrekers. Ruim een maand geleden werden er
zeven bussen op het terrein gestript. In de nacht van maandag 28 op
29 april is er een aanhangwagen met materialen gestolen.
De inbrekers zijn via het achterlig
gend perceel op het terrein geko
men. Commercieel directeur Albert
Vermeulen: “Eenmaal op ons terrein
hebben ze van een aanhangwagen
het slot gedemonteerd en deze ver
volgens volgeladen met rvs halffabri
katen en afgemonteerde onderdelen.
Daarna hebben ze stalen profielen
over de beek gelegd, waardoor ze
met de aanhangwagen konden
vertrekken. De stalen profielen zijn

aangetroffen in de beek en in het
veld zijn diverse onderdelen weer
teruggevonden.”
Volgens Vermeulen is er een
flinke schade en lopen diverse
projecten vertraging op. “We hebben
intussen aangifte gedaan bij
de politie. We gaan het terrein
nog verder afbakenen en de
beveiligingsmaatregelen verscherpen
om toekomstige inbrekers direct af te
schrikken.”

Nieuw systeem
kerkradio
Het kerkbestuur van de parochie in Horst gaat bekijken of ze de
kerkradio weer mogelijk kan maken voor mensen die niet in staat zijn naar
de mis te komen. Momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel mensen
interesse hebben in het nieuwe systeem dat de kerk op het oog heeft.
Tot 1 januari van dit jaar konden
de parochianen van het cluster Horst
gebruik maken van een ontvanger
waarvoor een abonnement bij een
telefoonprovider werd afgesloten.
Deze maatschappij is hiermee gestopt,
zodat het kerkbestuur naar een alter
natief op zoek is gegaan.
“We hebben nu een ander
systeem op het oog waarmee onder
meer in Meijel ook al wordt gewerkt”,
geeft Truus Ewalds van het secretari
aat aan. “Er wordt dan een zender bij
de kerk geplaatst en mensen krijgen

thuis een ontvanger waarmee ze de
diensten die in de Lambertuskerk zijn,
kunnen volgen.”
De zender die de kerk wil gaan
gebruiken heeft een bereik van
30 kilometer, zodat ook parochianen
buiten Horst de diensten kunnen
volgen. Het bestuur verwacht zo’n vijf
tien tot twintig aanmeldingen nodig
te hebben. Ze beraadt zich nog op de
mogelijkheid om de ontvangstkastjes
in bruikleen uit te geven.
Voor meer informatie bel het
secretariaat op 077 398 14 16.

1) Batavus BUB
Fiets

wordt vervolgd
Op één wiel kun je niet staan, moet
Theo Lommen gedacht hebben.
Daarom opende hij anderhalf
jaar geleden, naast zijn vestiging
Sevenum een ﬁetswinkel in Horst,
maar dan ANDERS.
De winkel in Sevenum bestaat 58 jaar en
heeft een afdeling kinderﬁetsen. Beide
winkels hebben een groot assortiment
accessoires en ﬁetsen. Het ontbreekt
ook niet aan e-bikes. Ook 25 kilometer
per uur- ﬁetsen en 45 kilometer per uurﬁetsen staan bij Theo Lommen. Dat zou
voor Rob de ideale ﬁets zijn om na het
werk even heerlijk uit te waaien. Maar
Rob zou Rob niet zijn, als hij zelf niet dat
tandje bij kan zetten. Daarom kiest hij
een trendy stadsﬁets.

Kloosterstraat 12, Horst
www.theolommen.nl

De tas op de rug (Freitag/MAN Men’s
Wear) en op de trappers van de
knalrode ﬁets tegen de wind in: Rob
maakt zich geen zorgen over zijn haar
op deze stoere ﬁets. Hij heeft namelijk
zijn haar bij Praedé kappers geföhnd
met een Diﬀuser.

In Horst heeft Theo Lommen een aparte
afdeling met een groot assortiment All
Terrain Bikes. Deze ATB’s zijn bedoeld
voor verschillende soorten ondergrond.
Op die manier is de ﬁets breed
inzetbaar. Dat zie je bij Rob ook terug
in het zomerjack dat hij draagt.

Door de zachte luchtstroom en
Keune Curl Cream krijgt het haar een
natuurlijke golving en volume. Het is
gestyled met Keune Brillantine Gel.
Een zakelijk keurig kapsel met casualsportieve look, een uitstraling die Rob
zich graag laat aanmeten door Praedé
kappers in het weekend. Het föhnen
kan dan wat korter, omdat Rob zijn haar
door de enorme snelheden die hij haalt
op zijn ATB, op natuurlijke wijze föhnt.

Van het merk Elvine heeft Rob bij MAN
Men’s Wear gekozen voor een jas die
zakelijk ingezet kan worden en in de
vrije tijd leuk gecombineerd kan worden
met shirts en jeans. De slimﬁt jeans van
Replay kunnen eenvoudig en modieus
in de Timberland-schoenen gestopt
worden. Zo kan Rob ﬁetsen zonder
broekklem en toch trendy door Horst.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

nieuws 05

01
05

Lintjesregen in Horst aan de Maas
Maar liefst negen inwoners van Horst aan de Maas kregen donderdag 24 en vrijdag 25 april een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Die had een druk programma, want hij ging alle
lintjes persoonlijk afleveren.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vandaag zou dit eerste park in Horst
officieel worden geopend met een
naambordje. Toen de burgemeester er
aan kwam lopen, kon ik het bijna niet
geloven. Was hij speciaal gekomen om
een klein bordje te onthullen? Dit bleek
slechts de kers op de taart. Ik ben nog
steeds beduusd. Ik heb al zoveel leuke
reacties gekregen. Samen met mijn
kinderen, kleinkinderen, de schutterij
en het KVW heb ik het goed gevierd.”

Grubbenvorst:
Michel Peeters

Leo Willems werd koninklijk onderscheiden

Swolgen:
Herman Martens
Hij had een druk programma
 onderdag en vrijdag, burgemees
d
ter Kees van Rooij. Donderdag om
19.15 uur mocht hij aan Swolgenaar
Herman Martens (77) in zaal Wilhelmina
bekendmaken dat hij lid werd in de
Orde van Oranje-Nassau. Martens zet
zich al jaren in voor de KBO en de kerk.
“Het kwam echt als een donderslag bij
heldere hemel, dat lintje”, vertelt de
gedecoreerde. “Mijn dochter had ons
met een smoesje meegelokt en toen
ze mij en mijn vrouw op kwam halen
zei ze nog dat ik iets anders aan moest
doen dan mijn oude blouse. Maar ik had
helemaal niets door totdat ik mijn fami
lie zag. Als ze me van tevoren gevraagd
zouden hebben of ik een lintje zou wil
len, dan had ik gezegd: ´nee, laat maar´.
Maar achteraf vind ik het toch een hele
eer en ben ik er heel blij mee.”

Swolgen:
Martin Ebbenhorst
Een klein uur later was de bur
gemeester alweer in MFA Kerkebos
in Swolgen. Hier kregen Martin
Ebbenhorst (51) en André van Wijk (63)
hun onderscheiding. Ebbenhorst zette
zich sinds 1980 in voor onder andere
de Utrechtse zeeverkenners en Scouting
Nederland. Daarnaast is hij vijftien keer
als vrijwilliger op bedevaartreis naar
Lourdes geweest, is hij coördinator
van de collecte voor de Hartstichting
en beheert hij een sportkantine. “Ik
had het niet verwacht. Het is een
hele eer en een beloning voor wat ik
doe. De scouting, mijn moeder en de
Kardinaal de Jonggroep in Utrecht heb
ben er voor gezorgd dat ik een lintje
kreeg. Maar ook mijn kinderen zijn er
mee bezig geweest. Het was een leuke
avond bij MFA Kerkebos en thuis heb
ben we nog geborreld”, vertelt hij.

Swolgen:
André van Wijk
Ook Van Wijk werd Lid in de
Orde van Oranje-Nassau, met name

vanwege zijn werk voor Buddyzorg
Limburg, waar hij zich sinds 1995 voor
inzet. Als vrijwilliger biedt hij onder
andere praktische en emotionele
ondersteuning aan ernstig zieke cliën
ten. In 1999 is hij als vrijwilliger zes
weken in een aidshospice in Thailand
geweest. “Ik was totaal verrast, want
ik dacht dat ik alleen mijn vriend Marin
Ebbenhout ging feliciteren met zijn
lintje”, vertelt Van Wijk. “Maar toen
was ik zelf ook aan de beurt. Ik vind
het heel bijzonder. Je doet al dat werk
natuurlijk niet voor een lintje, maar
het is wel heel mooi als je er toch een
krijgt. Ik heb het ook niet echt speciaal
gevierd, maar wel een extra borreltje
gedronken vrijdagavond.”

Meerlo:
Leo Willems
Om 21.00 uur trok de lintjesstoet
naar zaal ’t Brugeind in Meerlo. Hier
kreeg Leo Willems (68) een onderschei
ding uitgereikt tijdens de ledenverga
dering van de volleybalclub. “Ik had
niet verwacht dat ik een lintje zou
krijgen. Toen ik het kreeg, was ik over
rompeld. Ik had niks in de gaten. De
burgemeester kwam binnen en vervol
gens mijn dochter met mijn kleinkin
deren. Daarna mijn vrouw. Toen werd
alles duidelijk. Ik loop al een tijdje mee
als vrijwilliger bij Set Up. Een lintje is
mooi meegenomen, maar de waarde
ring van de club vind ik het belangrijk
ste”, reageert Willems, die zich sinds
1972 ook inzet als scheidsrechter voor
de Nederlandse Volleybal Bond.

Griendtsveen:
Annie van Limbeekvan de Kerkhof
Vrijdagochtend ging Burgemeester
Kees van Rooij als eerste naar
Griendtsveen om Annie van Limbeekvan de Kerkhof (75) te onderschei
den. Zij kreeg haar Koninklijke
Onderscheiding omdat zij onder andere
vrijwilligster is bij De Zonnebloem,
afdeling Horst, bij de kerk in
Griendtsveen, de Nierstichting én bij de

KBO-afdeling Griendtsveen. “Ik dacht
dat ik een dagje op stap zou gaan,
maar toen ik de burgemeester mét
ambtsketting aan zag komen lopen,
kreeg ik wel een klein vermoeden. Ik
doe wel het een en ander, maar ik ben
hier toch helemaal door verrast. Heel
mooi om dit nu samen met familie
te mogen vieren. Een serenade in De
Zaal vanavond zal de dag afsluiten”,
reageerde ze vrijdagmiddag blij.

De volgende die een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen mocht, was
Michel Peeters (74) uit Grubbenvorst.
Hij werd lid in de Orde van OranjeNassau voor zijn inzet voor onder
andere harmonie St. Joseph uit
Grubbenvorst, de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen, het Landelijk
Thuisfrontcomité Kosovo en de
Cliëntenraad Horst-Sevenum van
De Zorggroep. Daarnaast is hij
verkeersregelaar bij evenementen in
zijn dorp en sinds vorig jaar lid van
de WMO-raad van gemeente Horst
aan de Maas. “Ik wist dat ik een lintje
kreeg, maar de manier waarop dit zou
gebeuren: het was fantastisch. Je zet
je in voor de gemeenschap. Een lintje
is dan een stukje waardering. Voor

mij had het niet gehoeven, maar het
is toch fijn dat je het krijgt. Ik ben er
erg blij mee en ik vond de uitreiking
verrassend en geweldig. Van elke
vereniging waar ik actief bij ben waren
mensen aanwezig, maar ook van De
Zorggroep en familie natuurlijk.”

Horst: Joop de Hoon
De laatste Koninklijke
Onderscheiding die burgemeester
Van Rooij vrijdagochtend mocht
uitreiken, was voor Joop de Hoon
(64) uit Horst, mede vanwege zijn
raadslidmaatschap in gemeenten Horst
en Horst aan de Maas van 1997 tot
maart 2014. “Ik vond het heel leuk om
een lintje te krijgen. Als je twaalf jaar
in de gemeenteraad zit, verwacht je
misschien wel iets. Toch was het een
erg leuke verrassing. Mijn vertrek bij de
raad was plotseling, daarom hadden ze
toen geen lintje voor me aan kunnen
vragen. Dat hebben ze toen eerlijk
tegen me gezegd. Vandaag heb ik het
lintje gekregen, dat doet wel wat met
je. Mijn hele huis zat vol met familie,
vrienden en collega’s. Het was ook erg
leuk dat de burgemeester op bezoek
kwam, hij had drie velletjes over mij
volgeschreven.” De Hoon zette zich
daarnaast onder andere in voor KBO
Horst, de lokale Rode Kruis-afdeling en
als adviseur van de dorpsraad Horst.

Voor de liefste moeder
ga je naar de Wereldwinkel

Melderslo:
Michel Keijsers
Een uur later was de burgemeester
bij Museum De Locht in Melderslo om
Michel Keijsers (79) in het zonnetje
te zetten. Hij is erg betrokken bij de
champignonwereld: onder andere bij
het proefstation en de champignon
kwekersvereniging in Melderslo.
“Ik ben uiteindelijk wel blij, maar
het komt zo plots aanvliegen. Het
zorgde ervoor dat ik wel even perplex
stond. Ik heb veel voor de gemeen
schap gedaan, maar daar stond ik niet
bij stil. Voor mij is het normaal werk.
Dan denk je niet meteen aan een lintje,
maar wel mooi dat ze er aan gedacht
hebben. Het is toch een verdienste.
De kinderen zijn al op visite geweest.
We hebben afgesproken het samen
nog een keertje te vieren.” Keijsers is
onder andere vrijwilliger voor de kerk,
de voetbalvereniging en museum De
Locht.

Horst: Anneke
Vossen-Speijcken
De reis van Kees van Rooij
vervolgde zich naar Horst, waar
hij een Koninklijke Onderscheiding
mocht overhandigen aan Anneke
Vossen-Speijcken (62). Zij droeg tien
jaar lang de nieuwjaarsconference
in Horst voor en zette zich in
voor het kindervakantiewerk, de
Horster carnavalsverenigingen en
Eurospital. Ook ondersteunt ze haar
hulpbehoevende schoonouders en is
ze vrijwilliger bij schutterij St. Lucia in
Horst. “Op het grasveld naast ons huis
hebben we een speeltuintje aangelegd.

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

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
mediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Valise Atelier & Natuur
Op zoek naar een uniek
Moederdagcadeau? Een gezellige plek
voor een familiedag? Een bedrijfsuitje?
Valise is hèt adres met vele creatieve
workshops. Kijk voor de mogelijkheden
op www.valise.nl
Er leuk bij lopen deze zomer??
Kom dan snel kijken!
Er zijn weer veel leuke nieuwe dingen
ingebracht door onze klanten! En ook u
kunt uw kleding bij ons verkopen!
Second Life Exclusive
Hoofdstraat 23 Horst!
VR 10-21, ZA 11-17 www2LE.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hortensia’s nu 3 voor € 10,00
(div. srt. op=op).
Vlinderstruik (ook kleinbl.), viburnum
e.a. heesters ook veel op stam. Bomen,
buxus, taxus, coniferen, laurier, bodem
bedekkers v.a. € 0,85.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Yogacentrum L’Espoir Horst. Kennismakingsaanbod: 5 proeflessen Hathayoga voor € 32,50. Bel: 077 851 50 08
of mail: yogavooriedereen@live.nl
www.yogacentrumlespoir.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop grote partij kasten (200),
diverse afmetingen in metaal of hout,
voor kantoor, berging of werkplaats.
Nieuw en gebruikt. Aanbieding Ahrend
metalen 2-deurs kasten 4 legborden en
sleutel, kleur bruin à 85 euro per stuk.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
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Verder van de wereld weg
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.
Toon Hermans

Na een leven dat getekend werd door goedheid, zorgzaamheid,
harde arbeid en eenvoud is zacht en kalm, voorzien van de
H. Sacramenten der zieken, ingeslapen mijn zus, schoonzus en
onze tante

Nel Heijnen-Rutten
echtgenote van Wiel Heijnen †
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in Hof te Berkel
op 80-jarige leeftijd.
Theo
Paul † en Diny
Maria & Roland, Luc, Roy
Paultje & Chanine ♥ Elena
Piet †, Jan †, Driek †
27 april 2014
Correspondentieadres: Kranestraat 50, 5961 GZ Horst
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 2 mei om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Lambertus te Horst.
Aansluitend zullen we haar bij Wiel te rusten leggen op
de algemene begraafplaats aldaar.

en restauratie

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

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Samen plotseling uit het leven gegrepen... een noodlottig
ongeval maakte een einde aan jullie mooie prille gezinsleven
vol levensvreugde.
Beiden vol humor en genietend van al het moois in deze
wereld. Jullie prachtige kinderen Wesley en Charlotte als
bekroning van jullie liefde voor elkaar.
Met veel verdriet nemen wij afscheid van jullie, wetende dat
jullie mooie karakters voorgoed voortleven in jullie kinderen.
Bram... allemans vriend... vooral onze vriend!
Zoals jij ons noemde je Kameradskies:
Daan & Lena, Bjorn & Marjelle, Ronnie & Tineke,
Eric & Nieneke, Erik & Ruuth, Joep & Jolijn, Eric & Carin,
Bas, Jan, Ward, Ben & Sharon.
Via deze weg willen wij onze steun betuigen aan familie
en vrienden van Bram en Shari.

Nel is opgebaard in uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te
Horst waar u donderdag 1 mei van 19.00 tot 19.45 uur persoonlijk
afscheid van haar kunt nemen.

Iedereen kan de jonge kinderen, Wesley en Charlotte, helpen door
te doneren aan het “Shari and Bram Dorresteijn Memorial Fund”
http://www.gofundme.com/Shari--Bram-Memorial-Fun

Dankbetuiging

Eenvoud siert de mens

Hierbij willen wij iedereen van harte bedanken
voor de getoonde belangstelling en het medeleven
na het overlijden van onze broer, zwager en oom

Een hartelijk woord van dank aan iedereen die ons,
op welke manier dan ook,
gesteund heeft na het overlijden van onze pap en opa,

Chrit Verstraelen
Tienray, 28 april 2014
Familie Verstraelen

Veul te vruuj bis dich gegaon
Weej kooste beej dich terech veur unne lach en un traon

Grafmonumenten

Bram Dorresteijn
&
Shari Dorresteijn-Khaja

Dich waâs de mooder van ozze groep
‘Let op mekaar, allieën in ‘t weekend drinke’ waas dien geroep
Weej wille dich bedanke veur det stukske detse ós hes mej gegaeve
Det naeme weej zaeker mej in ós verdere laeve
Tiny, bedankt!

Tiny Custers-Bruijnen
Weej wense Mart, Yvon & Vincent, Twan & Daisy,
kleinkiender en femilie hieël veul sterkte met dit groeëte verlees.
V.C. de Kiêt

Toon Cox

Cox Toën ván ‘t Meulegaat
Een kaartje, een gesproken woord, een arm om de schouder,
aanwezigheid tijdens de avondwake of uitvaart,
al deze gebaren geven ons troost, doen ons goed en helpen
bij het verwerken van ons verlies.
Kinderen Cox
klein- en achterkleinkinderen
Horst, mei 2014
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 3 mei om 18.00
uur in de Lambertuskerk in Horst.
Een oprecht ‘dank-je-wel’ voor alle lieve mensen
die hem, vooral het laatste jaar, mee verzorgd hebben

Dankbetuiging

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor het
medeleven bij het overlijden van miene Wiel, ôzze pap en opa

Wiel van Deelen
Gratis proeflessen voor kinderen op
blaasinstrument of slagwerk.
Via de Harmonie kun je proberen
of muziek maken iets voor jou is.
Aanmelden via
jeugdorkest@harmonievanhorst.nl

Te koop:
geregistreerde beregeningsput.
De putrechten kunnen, na
overschrijving, per direct overgenomen
worden. Prijs nader over een te komen!
Tel. 06 22 02 36 72

Dag en nacht bereikbaar

Trees van Deelen-Hovens
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, mei 2014

Met verslagenheid namen wij kennis van het noodlottig ongeval
van onze zeer gewaardeerde collega

Joop Kusters
Wij wensen zijn ouders, familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Joop, je wilde zo graag chauffeur worden, we zullen je missen!

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Directie en medewerkers
Kempen Transport – Venlo

Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

Sleutelbos gevonden op Kranestraat
nabij brievenbus. Voor meer informatie
077 396 92 07 / 06 11 31 90 14.
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Op 25 april 2014 vierden wij ons
50-jarig huwelijksfeest.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Jan en Mia Heldens-Derks
Eikenwal 1, 5963 HA Hegelsom

Os pap & mam, opa & oma

Lei en Dien
van der Sterren-Jacobs
waren op 28 april jl. 50 jaar getrouwd
Kinderen en kleinkind

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

Voor het onderhouden van uw grote
tuin en het knippen van heggen.
Tel. 06 27 13 23 58.
Zin in muziek? Voor basissischoolleerlingen bieden wij proeflessen
(gratis) aan, muziekles en blokfluitles.
Informatie via
jeugdorkest@harmonievanhorst.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, antivirus, beveiliging, bel
gerust: 06 14 51 11 20.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Pomme

Dochter van
Frank Heldens
en Janny Schoeber
De Donckstraat 22, 5975 AC Sevenum

Zoon van
Herman van Aalst
en Marieke Loeffen
CATHARINA VAN HELDEN - VERVOORT
CATHARINA VAN HELDEN - VERVOORT
100 JAAR
100 JAAR

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagkno
pen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges, ook geschild! Open ma-vr
10-12u en 13-17u. Za 9-17u. Zo op
afspraak. Mts Verhaeg Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.
T.k. gevr. Landbouwmachines
hooimachine-hark-maaier-mesttankkipper-ploeg-tractor-weidesleep-mais
zaaimachine enz. en vee/paardetrailer.
Tel. 06 19 07 69 59.

Rolluikband vervangen

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Ron van Gool 06 202 88 600

Gevonden donderdag 24 april op het
fietspad bij Vissers tankstation in Horst,
een grijs blauwe bril.
Tel. 077 398 70 04.

vanaf E 25,-

Wauw!
22 april is ons
meisje geboren

Bas

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika
enz. aardbeienplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Gevonden een pocketcamera
op paaszondag in de Kasteelse bossen.
Tel. 077 850 15 74

Slechts anderhalf jaar hadden ze er voor nodig, de familie: vier keer vier generaties. Links op de foto
staan oma Tiny de Boer-van Rens, haar dochter Mieke de Boer en diens tweeling Daantje en Kris uit Lottum.
Rechts oma Leny Vergeldt-van Rens uit Melderslo en haar dochter Sandra Vergeldt met dochtertjes Liza en
Fleur uit Hegelsom. Oma-oma Coba van Rens (91) uit Melderslo is trots op haar plotselinge schare
achterkleinkinderen. “Het is toch niet te geloven, twee keer een eeneiige tweeling in één familie, dat is toch
prachtig.”

Geboren
28 april 2014

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

Te huur in Winterberg 4-persoons
appartement, pal aan het bikepark,
tweede week meivakantie nog
vrij en in de zomermaanden nog
enkele weken. Inlichtingen mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com

Vier keer vier generaties

Broertje van
Femke
Kraaiheide 7
5975 TK Sevenum
Gezocht huurwoning
voor gezin met drie personen in Horst
en omgeving voor langere periode.
Tel. 06 39 12 09 79.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 30 83 78 52.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Nieuw te bouwen
2 starterswoningen,
inspraak mogelijk. Prijsindicatie
175.000 en 205.000 euro.
1st nog te ontwerpen tweekapper,
prijsindicatie 250.000, maximale
vrijheid! info@paultruijen.nl
Werk vanuit huis!
Ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging of een leuke (bij)verdienste?
Wij zoeken mensen met goede sociale
vaardigheden vanaf 18 jr?
Voor info bel: 06 27 02 17 83
www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Te koop: zeer mooie elektrische Koga
Miyata herenfiets met sportstuur.
Met officieel onlangs goedgekeurd tes
trapport van de accu. Prijs € 925,- voor
info: tel. 077 398 14 13
Te koop electrische fiets,
Sparta m 50. Z.g.a.n. prijs € 700,Tel. 077 398 60 98

Gevraagd/gezocht accordeonist(e)
voor ons smartlappenkoor Huûr ôs.
Wij repeteren elke veertien dagen in
‘t Haeren in Grubbenvorst.
Info: i.hol@home.nl
of tel. 077 366 18 06.
Wie heeft mijn grijze 
Gazelle damesfiets gevonden?
Meegenomen in de nacht van 26
op 27 april bij gemeentehuis Horst.
Tel. 0478 69 28 01.
Veranda zeilen.
Langer genieten van uw
terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.

geboren op 25 april 2014

thijs
broertje van DAAN, zoon van
Peter Kleuskens & Inge Joosten
Deken Creemersstraat 62
5961 JP Horst
Yoga tot aan de zomervakantie!
Goed nieuws! Er zijn weer ‘n aantal
plekken vrij om yogalessen te volgen.
De periode duurt t/m juni zodat je in
de zomertijd vrij bent. Gratis proefles
en/of instromen is altijd mogelijk.
www.weyoga.nl
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Handtekeningen
Weer vernieling
voor behoud pinautomaat strandje
Grubbenvorst
Dorpsraad Melderslo heeft op vrijdag 25 april driehonderd handtekeningen overhandigd aan directeur
Ron Vanlier van Rabobank Horst Venray. De dorpsraad heeft haar inwoners gevraagd hoe zij denken over het
weghalen van de pinautomaat in het dorp door Rabobank.

Het Strandje aan de Maas in Grubbenvorst is wederom doelwit van
vandalisme geworden. Vorige week werd een slagboom in de Maas
gegooid, werd over het grasveld gereden en werden borden beklad.

De inwoners van Melderslo konden
een antwoordstrook invullen waarop
ze de bank vragen de pinautomaat te
behouden, en deze bij de dorpsraad
inleveren. Op de antwoordstrook staat
daarnaast de leeftijd van de klager en of
hij wel of geen lid is van de coöperatieve
Rabobank. Theo Hagens van dorpsraad
Melderslo: “Als de pinautomaat weggaat

uit het dorp, heeft dat veel impact. Het
is handig om te pinnen en als dat niet
meer kan, gaat er een stukje leefbaar
heid weg uit Melderslo. We hebben
driehonderd handtekeningen ontvangen
van jong en oud. Het is niet zo dat ze het
antwoordformulier via internet konden
invullen, de briefjes moesten bij ons
afgegeven worden, dus er moest moeite

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

voor gedaan worden. Dit geeft aan dat
het onderwerp leeft in het dorp.” Na
de overhandiging van de formulieren
zei Vanlier: “We nemen dit serieus en
gaan er goed naar kijken. Er worden
ook vragen gesteld vanuit de politiek en
we moeten onze verantwoordelijkheid
nemen.” Vanaf 1 mei is de pinautomaat
in Melderslo niet meer in bedrijf.

Net nu Gewoën Grubbevors
bezig was het strandje te upgraden
voor de zomer, worden opnieuw
vernielingen aangericht. De stich
ting geeft aan dat erg vervelend te
vinden. “Het strandje wordt ook door
veel jongeren gebruikt. Een groepje
verpest het nu voor de andere jeugd”,
stelt Pim Gubbels van initiatiefnemers
Gewoën Grubbevors. “Ondanks dat
de ‘stoere kerels’ zich juist op tijd uit
de voeten hadden gemaakt, voordat
de politie arriveerde, weten we dit
keer wel wie de daders zijn”, laat de
stichting weten.
Gubbels: “We kregen na een
buurtonderzoekje van meerdere men
sen te horen wie zij daar gezien had
den. We hadden dus een zwaar ver
moeden wie het waren. We besloten
hen via een oproep de kans te geven
zich te melden. Een keer katten
kwaad uithalen, daar kunnen we wel
uitkomen. We legden het bij hen zelf

Deze week damesen herenjassen:
10 tot 20% korting

neer. Nu we geen reactie hebben
gehad, hebben we aangifte van ver
nieling bij de politie gedaan.”

Doelbewust
Volgens de woordvoerder van
de stichting zijn de beschadigingen
doelbewust aangebracht. “Om zo’n
balk van de slagboom te halen, moet
je materialen meenemen.” De schade
viel uiteindelijk mee, stelt Gubbels.
“We hebben het deze keer zelf kun
nen repareren. Gelukkig is er ook
sociale controle in dit gebied, dat wil
len we ook graag in stand houden.”
Afgelopen zomer nog vernielden
onbekenden de toen net nieuw
aangelegde ligweide bij de Kerkstraat
in Grubbenvorst. Toen werden met
een auto diepe slipsporen gemaakt.
Stichting Gewoën Grubbevors deed
toen geen aangifte. Dat is nu wel
gebeurd. De politie onderzoekt de
zaak nog.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Grote keuze in
merkschoenen
voor betaalbare
prijzen
Biker jasjes van
Enjoy nu € 39,-

Communiefeest!
Beleef een rustige dag.

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL

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

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Lentebeurs in Meterik
In Plantencentrum van den Beuken in Meterik vond op zaterdag 26 en zondag 27 april de lentebeurs plaats.
Tijdens deze beurs presenteerden 25 bedrijven zich tussen de planten aan bezoekers. Deze bedrijven kwamen niet
allemaal uit de plantensector, maar bijvoorbeeld ook uit de bouw- of beveiligingssector.

nog bezig om de laatste dingen klaar te
zetten. Zo ook Ger Hegger uit Meterik.
Hij laat verschillende producten zien,
die te maken hebben met natuurge
neeskunde. “Dan kun je denken aan
oliën afkomstig van planten, planten
op alcoholbasis en mineralen.” Hegger
is door de organisatie uitgenodigd om
op de beurs te staan. “Ik vond het een
leuk idee en dacht: Waarom niet? Het is
in Meterik, dus lekker dichtbij.”
Op de beurs staan ook bedrijven,
die niks of niet zoveel met de planten
sector te maken hebben. Van der Goot:
“Hier hebben we bewust voor gekozen
om een zo’n breed mogelijk publiek
te trekken. We houden het zo lekker
divers. Ook hebben we bewust gekozen
om de beurs plaats te laten vinden op
Koningsdag. Wij denken dat het dan
juist wel gaat lopen. We hebben ook
veel reclame gemaakt.”

Tegen de wand van de kas staat de
stand van het atelier van Rieky Janssen.
Zij woont ook in Meterik. “Ik sta op
deze beurs omdat ik dan iets kan laten
zien aan de mensen. Ik geef les en heb
verschillende werken meegenomen
van leerlingen. Het is erg leuk.”
De bezoekers zijn inmiddels al rond
aan het kijken en de eerste planten
gaan het winkelkarretje in. Thijs van
Rens van de molen in Meterik staat
ook in de kas en laat onder andere
speltgraan zien. “Dit is weer helemaal
in”, zegt de molenaar. “De organisatie
heeft mij ook uitgenodigd, want de
molen hoort er natuurlijk bij. Het is
een echt Meteriks pareltje.” Het is de
bedoeling dat de lentebeurs in het dorp
vaker gaat plaats vinden. Van der Goot:
“Misschien houden we het wel om de
twee jaar, maar dat moeten we nog
even afwachten.”

Nieuwe uitbater
Station America
Firma Richard van der Goot uit
Meterik is een van de drie organise
rende bedrijven. “Ik zit in de tuin- en
parkmachines en heb samen met
Armand van den Beuken van het
plantencentrum de beurs bedacht”,

zegt Richard van der Goot. Hij zat in
november vorig jaar rond de tafel met
Van den Beuken. “Al snel hebben we
Sander Ambrosius uit Meterik, die in
de tuinproducten zit, erbij gehaald en
zo kreeg de lentebeurs steeds meer

vorm. Later hadden we gesprekken
met gemeente Horst aan de Maas en
nu presenteren zo’n 25 bedrijven zich
hier”, vertelt Van der Goot.
De planten staan al bij de ingang.
In de kas zijn verschillende bedrijven

Oh, zit dat zo!

Rob Ummenthun uit Kronenberg is vanaf donderdag 1 mei de nieuwe
uitbater van café Station America in America. Om dit te vieren treedt
zaterdag 10 mei de band From USA op.
Ummenthun runt al jaren café
Ummenthun in Kronenberg. Hij geeft
aan meer kansen te kunnen scheppen
met deze nieuwe uitdaging. “Het is
net iets anders dan wat ik nu heb. In
de toekomst ga ik ook weleens iets
combineren met beide cafés.”
Station America heeft Rob altijd al
aangesproken, geeft hij aan. “In het
verleden ben ik er weleens geweest.
Het is een mooi café,” vertelt Rob.
Voor de bezoekers zal er niet heel

veel veranderen. Ummenthun: “Ik ga
op dezelfde voet verder en zal zoveel
mogelijk activiteiten proberen te
organiseren, zoals liveoptredens van
bands. Wanneer iemand nog leuke
ideeën heeft, sta ik daar voor open.”
Verdere uitbreidingsplannen heeft
de uitbater op dit moment nog niet.
“Ik wil dit eerst goed op de rit krijgen.
Daarna zie ik wel weer verder. Het
moet eerst rendabel zijn,” aldus
Ummenthun.

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

Over smaak valt
niet te twisten
Prikkel je zintuigen bij het zoeken naar een huis. ‘Van horen zeggen’
is leuk, maar aan het vinden van een nieuwe woning gaat een lang
proces vooraf waarbij alle zintuigen een rol spelen: ruik, proef, voel, hoor
en kijk bij bezichtigingen!

Sparen, partner, bank, woonwinkels en gewoon opletten wat
er overal te koop is en voor welk
bedrag: je stelt zelf een doel met
randvoorwaarden om via een
zoekproces tot een juiste keuze
te komen. Welke eigenschappen
moet een woning bezitten?
Moet de woning nieuw of juist
oud met karakter zijn? Hoe is de
elektrische installatie, is de woning
energiezuinig, is het een tijdelijke
woonplek of juist bedoeld om
samen oud te worden? Allemaal
vragen die er toe doen.
Daar ga je dan. Je huiswerk
gemaakt. Internet afgestruind, de
woonkrant doorgenomen en daar
enkele woningen gezien die je
triggeren. De afspraak is gemaakt.
Tijdens de bezichtiging is er veel
wat je op moet nemen in korte tijd.
Je hebt goed geluisterd naar de
informatie van de makelaar.

Voel! Je bent bewust bezig om
de keuken en badkamer te bekijken.
Gaan die deurtjes allemaal soepel
open? Is de apparatuur goed? Is de
warmte van de cv aangenaam
verdeeld of zijn er koude hoeken?
Ruik! Ziet de badkamer er goed
uit, ook van dichtbij? Is deze ruimte
pas voorzien van kit en verf? Hoe zit
het met vocht?
Hoor! Dan de auto’s aan
de voorkant van de weg. ‘Deze zijn er
wel maar hoor je niet.’ Ooit gedacht
aan de autoweg op een kilometer
afstand? Met westenwind? Zo waait ie
vandaag niet maar meestal wel..
Kijk! Zijn er factoren die het
gebied beïnvloeden en daarmee het
woongenot in de toekomst misschien
aantasten? We kunnen niet in de
toekomst kijken, maar toch. Je ziet
demografische ontwikkelingen en
lokale kennis doet er ook toe. Hoe ziet
het ’s avonds uit? Is het donker of is

er altijd licht vanuit een oprukkend
industriegebied of de verlichting van
de plaatselijke voetbalclub?
Proef! Proeven heeft deels
met smaak maar vooral ook met
smaakbeleving te maken. Om
tot een goede smaak te komen,
moeten de waarnemingen van de
zintuigen overeen komen met de
verwachtingen.
Om dit op een juiste manier
te beoordelen, kan hulp van uw
makelaar uitkomst bieden om van
proeven en smaak naar een heerlijk
diner te komen.

VAN 1 MEI T/M 5 JUNI

SCOOTERACTIE
BIJ
BINNENKOMST
EEN GRATIS LOT
MET KANS OP
DIE SCOOTER!
5 JUNI FINALE
MET BUFFET

GRATIS DEELNAME,
ENTREE EN CONSUMPTIES

SCHOOLSTRAAT 2 HORST
JAC. BONGAERTSSTRAAT 1 TEGELEN
Lottumseweg 37
Broekhuizen
www.coenabsil.nl

18+

ga snel naar:

FLAMINGOCASINO.NL

- 14 VESTIGINGEN IN NEDERLAND -
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Succesvol ondernemerschap

Opening landgoed
D’n Östrik

Prix d´Asperge
voor Peter van Dijck

Het landgoed D’n Östrik wordt zaterdag 3 mei geopend. De opening
vindt plaats aan de Venrayseweg 151 in Horst.

Peter van Dijck, directeur van Van Dijck Groenteproducties BV uit America heeft op vrijdag 25 april de 21e Prix
d´Asperge ontvangen uit handen van Theo Bovens, Commissaris van de Koning voor Limburg.

gehad en zijn er nieuwe wandelpa
den aangelegd, iedereen mag hier
tussen zonsopgang en zonsondergang
wandelen, het is maar een klein
stukje verwijderd van de wandelroute
De Castenrayse vennen.
Vakantievilla Hubertushof heeft
onlangs een prijs binnen gehaald van
Allebedrijvenin.nl
Door de reacties en beoordelingen
op de kwaliteitsmeter is de vakan
tievilla al voor het tweede jaar op
rij uitgeroepen als beste bedrijf van
Noord-Limburg, in 2012 als beste van
alle hotels en vakantieverblijven en in
2013 met Excellent als beste van alle
bedrijven in Noord Limburg.

Het landgoed is 6,3 hectare groot
waarvan 5 hectare bos. Aan de oost
kant grenst dit aan de Venrayseweg
en aan de westkant liggen de
Castenrayse vennen en de weg Veld
Oostenrijk. Het gebied heet al van
oudsher D’n Östrik. Op het landgoed,
eigendom van de familie Philipsen,
zijn tevens vakantievilla Hubertushof
gevestigd en ruitersportwinkel D’n
Östrik. De opening van het landgoed
is alleen voor genodigden.
Het bos valt al jaren onder
bosgroep Limburg, deze bosgroep
geeft advies over beheer en onder
houd van het bos. Afgelopen winter
heeft het bos een groot onderhoud

Jacobs en
Holten samen in
fysiopraktijk
Praktijk voor fysiomanuele therapie Marcel Jacobs neemt per
maandag 12 mei de fysiotherapiepraktijk van Margo van Eijk, Ed Boers en
Lon Holten in Sevenum over. Jacobs heeft al een praktijk in Blerick en in
het Duitse Herongen. Boers en Van Eijk stoppen na meer dan 40 jaar als
fysiotherapeut te hebben gewerkt. Holten blijft wel in de praktijk
werkzaam.
De Prix d´Asperge is een initiatief
van Stichting Promotie Aspergerie.
Sinds 1993 wordt deze ereprijs uitge
reikt aan personen, ondernemingen of
instellingen die met visie en inzet de
economische, maatschappelijke of cul
turele belangen van Noord- en MiddenLimburg een grote dienst bewijzen en
daardoor bijdragen aan de promotie en
identiteit van deze regio in Nederland
en Europa.

Inzet voor
telersvereniging
De ereprijs is volgens de stichting
aan Peter van Dijck toegekend voor
zijn succesvol ondernemerschap in de
agribusiness. Ook vanwege zijn inzet

voor de telersvereniging Fossa Eugenia,
waarbij hij bestuurslid is, is deze prijs
aan Van Dijck uitgereikt.
Peter van Dijck is erg blij met
de prijs. “In eerste instantie ben ik
helemaal niet van het prijzen win
nen, omdat ik niet zo nodig als beter
dan een andere bestempeld hoef te
worden. Deze Prix d´Asperge betekent
daarentegen wel veel voor mij, omdat
het echt een regionale prijs is. Met
deze prijs wordt de regionale ontwik
keling van verschillende sectoren een
boost gegeven en gepromoot. Limburg
wordt zo echt op de kaart gezet en dat
vind ik heel belangrijk.”
De Prix d´Asperge is een bronzen
beeldje van de kunstenaar Sjer Jacobs
en stelt twee asperge-etende mensen

voor. Daarnaast ontving Van Dijck een
geldbedrag van 5.000 euro, dat hij
gedoneerd heeft aan de Nierstichting.
“Zelf ben ik bekend met nierproblemen
en als ik mensen zie zitten aan de nier
dialyse dan wil ik hen graag helpen”,
aldus Van Dijck.

Gewoon weer
verder gaan
Na de prijsuitreiking heeft Van Dijck
een diner gehad met ondernemers en
politici. “Daar kon ik wat netwerken en
de volgende dag ben ik weer gewoon
aan het werk gegaan. Dan ben ik heel
nuchter: zo´n prijs is prachtig, maar
daarna ga ik weer gewoon verder”,
besluit hij.

Praktijk voor fysiomanuele
therapie Marcel Jacobs en de maat
schap van Boers, Van Eijk en Holten
zijn geen onbekenden van elkaar.
“Tot 2012 werkten we samen”, v ertelt
Marcel Jacobs. “Door die samenwer
king hebben we elkaar goed leren
kennen. De wijze waarop Ed Boers,
Lon Holten en Margo van Eijk invulling
geven aan hun praktijk, past bij onze
visie en manier van werken.”
De praktijk van Jacobs heeft zich
gespecialiseerd in onder andere
manuele therapie, sportfysiotherapie,
lymfdrainage en kinderfysiothera
pie. Marcel Jacobs: “Om klachten te
kunnen ontdekken en behandelen, is

het vaak noodzakelijk om kennis te
combineren die afkomstig is uit ver
schillende disciplines. Om deze reden
hanteren we een multidisciplinaire
aanpak, met logopedie, ergotherapie
en osteopathie.”
Ook kinderfysiotherapie wordt in
de praktijk in Sevenum aangeboden.
“We willen optimale zorg aan het kind
leveren en gebruikmaken van elkaars
kennis. Heeft een kind logopedie,
ergotherapie, pedagogische of
psychologische hulp nodig, dan is
deze zorg gemakkelijk bereikbaar en
kunnen wij na de toestemming van
de ouders direct met elkaar overleg
gen of verwijzen.”

Solanum hangpot topkwaliteit!
Vol bloem en knop, uit eigen kwekerij

p.st. 14,99

op stam
Mooi én eetbaar; toppertje!

p.st. 11,99

Basilicum

Dipladenia ‘Sundaville’

p.st.
Piramide of rekje. Rood, roze of witte bloem 14,99

Petunia ‘Carnaval‘ supermooi!

3 kleuren in 12 cm pot

Vijverplanten grote keuze!

Alle soorten en maten, ook drijftuintjes!

p.st. 2,99

9,99
7,99
9,99
2,29
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 6 mei 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Avondverkoop: t/m 9 mei, ma t/m vr tot 19.30 uur!

Plantencentrum Velden

01
05

Wat
zeg je?

SP buiten coalitie: goed of slecht?

‘Er wordt niet geluisterd
naar de stem van het volk’

De coalitiebesprekingen in Horst aan de Maas zijn net afgerond. SP heeft geen plek in het nieuwe
College van B&W gekregen. Dat de SP in Horst aan de Maas buiten de coalitie valt, vindt
52 procent van de stemmers slecht. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
gemaakt”, zegt een ander. Anderen
Van de stemmers vindt 23 procent
vinden juist dat SP eerst maar waar
het juist geen probleem dat de SP
moet maken wat ze belooft. “Besturen
buiten de coalitie valt en 26 procent
is verantwoordelijkheid nemen.
heeft geen mening. Velen denken dat
Que grootte zijn
CDA het niet
“Ik heb helemaal niets met
ze de tweede
aandurfde met
de SP, maar dit is bijzonder
partij. Ze zullen
SP een coalitie
ondemocratisch”
water bij de wijn
te vormen. “CDA
moeten doen.”
verliest al jaren
“Het roer moet om”
Volgens
op rij. SP is
26 procent van
daarna de groot
“CDA moet zich een keer
de stemmers is
ste en mag niet
aanpassen”
het te wijten aan
overgeslagen
CDA, PvdA en Essentie gezamenlijk dat
worden”, vindt één van hen. “Het is
SP buiten de boot valt. Bijna een kwart
vreemd dat een partij die zo gestegen
van de inwoners vindt echter dat SP
is, buiten de coalitie valt. Je zou toch
het aan zichzelf te danken heeft dat
denken: de kiezers hebben hun keuze

CHRIS’
RECREATIE SERVICE

 Onderhoud

 Aankoop keuringen

 Reparatie

 Caravan wegen

De Gats 6  5975 PZ Sevenum
T: 06 - 286 680 65
E: chrisverrijth@home.nl

ze geen deel
uitmaakt van
de coalitie.
Sommigen
vinden dat nie
mand de schuld
gegeven kan
worden. “Zo loopt
het nu eenmaal bij
verkiezingen. Komt men
niet bij elkaar, dan wordt één van
beiden oppositie.”
Als het gaat om wie er uiteindelijk
wethouder wordt, vindt 50 procent dat
het huidige college wel mag blijven
zitten. De overige 50 procent geeft
aan dat er nieuw bloed nodig is in

Slecht
52%

het college van B&W.
Anderen vinden
dat de nieuwe
wethouders
vooral aan het
belang van
de inwoners
moeten
denken.
“Maakt niet uit
wie het is, als
ze maar betrokken
zijn en het niet als
een bijbaantje zien of
doen om in de belangstelling te
staan.”
Voor meer resultaten of aan
melden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Goed
23%

Neutraal
26%

Get Styled
ZATERDAG 3 MEI 09.30-17.00 UUR
Aandacht voor de merken Mexx, Tramontana,
Anna Scott en S.Oliver. Deze dag zal een styliste van
Tramontana aanwezigzijn omstylingadvies te geven.
MAAK KANS OP EEN OUTFIT T.W.V. €100,- PER MERK! *

 Losse controles  Remmen testbank
 Keuringen

opinie 11

 Tent-reparaties

Open: vrij- en zaterdag 08.30-17.00 u. en op afspraak

Voor alle merken caravans en vouwwagens

* Bij aankoop
van één van deze merken

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

Bespreking Poll week 16

Duits spreken is voor inwoners van de grensstreek onmisbaar
Ruim twee derde (68 procent) van de stemmers was het eens met de
stelling die we u twee weken geleden voorlegden. De discussie werd onlangs
in de Tweede Kamer aangezwengeld. Daar hoopt de VVD de kansen op werk
voor mbo’ers in de grensstreek te vergroten door Duitse taal een verplicht
vak van de opleiding te maken.
Peter Rechsteiner uit Horst is het eens met de stelling: “Het is zo
belangrijk dat je als Nederlander in een exportland je talen spreekt, laat
staan dat je aan de grensstreek Duits moet kunnen spreken. Nederland moet

als exportland onder andere Engels, Duits en Spaans in zijn lessen op de
scholen opnemen.”
Maar 32 procent vindt Duits spreken voor inwoners van de grensstreek
niet onmisbaar. Leo Linssen uit Horst bijvoorbeeld, die stelt: “Om verplicht
Duits te leren op alle scholen zie ik beslist niet zitten. Dat iemand wel deze
taal wil leren is natuurlijk wel meegenomen. Er zijn trouwens heel weinig
Duitsers die, al is het maar gebrekkig, Nederlands kunnen spreken. Leergierig
zijn is nooit weg, maar als tweede taal komt toch eerst het Engels.”

Ik snap niets meer van de rotondes
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De afgelopen weken zijn diverse rotondes in Horst aan de Maas a
 angepast.
In het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan is opgenomen dat voor alle rotondes
binnen de bebouwde kom de voorrangsregels hetzelfde moeten zijn.
Dat betekent dat fietsers op deze rotondes voorrang krijgen op auto’s.
In Horst aan de Maas was op een aantal rotondes de voorrangssituatie
anders geregeld. Zo hadden fietsers onder meer op de rotonde VenlosewegVan Douverenstraat in Horst geen voorrang. Ditzelfde gold voor de rotonde aan
de Westsingel in Horst. Deze rotondes zijn onlangs veranderd.
Er zijn echter rotondes die niet zijn aangepast, zoals de drie op de

Stationsstraat in Horst. Dat maakt het er voor de weggebruikers niet eenvou
diger op. Het is erg verwarrend wanneer je als automobilist op de ene weg
de fietser voorrang moet geven en op de andere juist zelf als eerste door mag
rijden. Zeker voor mensen die hier niet bekend zijn, is dit een erg onduidelijke
situatie.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van goed
opletten. De borden en wegmarkering geven duidelijk aan of je moet stoppen
of dat je zelf voorrang hebt. Zo’n probleem kan het dus niet zijn.
Ik snap niets meer van de rotondes. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Ik ga me aanmelden voor het huisartsennetwerk > eens 53% oneens 47%

Geheugen
Tijdens de meikermis in Horst
is het altijd slecht weer. Die
uitspraak werd afgelopen week
op de redactie gedaan. Ik was
heel verbaasd: alle van mijn
vage herinneringen aan de
keren dat ik vroeger met de hele
familie naar de kermis mocht
zijn zonovergoten.
Als de rest van mijn collega’s
van dat regenbeeld tijdens de
meikermis overtuigd is, zal ik in
mijn hoofd wel een aantal
kermissen niet geregistreerd
hebben en dan zal het vast
minder vaak zo zonnig zijn
geweest als dat ik me herinner.
Grappig.
Dat strookt niet helemaal
met allerlei wetenschappelijke
onderzoeken die stellen dat de
mens vooral negatieve dingen
onthoudt: als we overvallen
worden, dan weten we later
vaak precies het pistool te
omschrijven. Veel mensen weten
bijvoorbeeld ook waar ze waren
toen er twee vliegtuigen in de
Amerikaanse WTC-torens vlogen.
Maar weet je zeker of je
vanochtend je auto op slot hebt
gezet?
Waarom we veel negatieve
dingen onthouden en veel leuke
of gewone dingen vergeten, dat
verklaren ze dan aan de hand
van evolutie. Als je een
gevaarlijke situatie onthoudt, zul
je ‘m de volgende keer
herkennen en vermijden: een
overlevingstrucje dus.
Toch, als ik naar een aantal
collega’s en vrienden kijk die
onlangs kinderen hebben
gekregen, geldt weer het
tegenovergestelde: de eventuele
gruwelen van een bevalling zijn
al snel vergeten en het roze
wolkje waarop de baby ter aarde
kwam, daar wordt nog jaren
over gemirakeld.
Er zit vast een kern van
waarheid in, maar niet in alle
gevallen. Je onthoudt iets
negatiefs misschien beter en
gedetailleerder, maar die vage
flarden waarin ik met opa en
oma naar de gouden versiersels
op de carrousel kijk, met mijn
vader in de schommelbootjes
zwier of met mijn moeder
zoetgebrande pinda’s eet, die
vergeet ik echt niet zomaar.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
1 mei 2014

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Onderhoud wegbermen 2014
Vanaf 28 april tot eind juni wordt, in opdracht
van de gemeente, door aannemer Palmen Infra
BV, onderhoud gepleegd aan een groot aantal
wegbermen in de dorpen en het buitengebied van,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Horst,
Meterik, Meerlo, Swolgen en Griendtsveen.
De wegbermen worden verlaagd tot maximaal
aan de erfgrens, daar waar ze te hoog liggen, ook
worden langs de wegkanten grasbetonstenen
aangebracht ter versteviging van de berm.
De werkzaamheden zijn nodig om de afwatering
van de wegen te waarborgen en ter voorkoming
van gevaarlijke wegkanten.
Na het verlagen van de bermen worden deze
opnieuw ingezaaid met gras.
Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot
een minimum te beperken, maar het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud

enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor
uw begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals het
weer, kan de start en duur van uitvoering wijzigen.
De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar.
De aanwonenden worden door de aannemer nog
nader geïnformeerd (i.v.m. tijdelijk verplaatsen
van auto’s).
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
mag u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer
077-477 97 77.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden mag u contact opnemen met de opzichter
van de gemeente, de heer Th. van Gend, bereikbaar op telefoonnummer 06-52 30 43 43.
Meer informatie? Kijk op www.horstaandemaas.nl

Ter gelegenheid van het 60 jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Ploegmakers–Bongers toog
burgemeester Kees van Rooij naar America om het paar namens de gemeente persoonlijk te feliciteren.

Voor mensen met minder

Bijdrage in Sport en cultuur
Voor mensen met een minimum inkomen heeft de
gemeente de ‘Maat-bijdrage”. Dit is een bijdrage in
de kosten voor sport- cultuur en schoolbijdragen
voor kinderen. Maar ook een bijdrage in de kosten
voor sport- cultuur en maatschappelijke bijdrage
voor ouderen en volwassenen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze
bijdrage, dan kunt u op onze website meer
informatie vinden over de Maat-bijdrage en de
voorwaarden. U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen.

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.
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. Voor meer informatie kijk op
www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Invordering Gemeentelijke Belastingen

Denkt u aan de laatste termijn?
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen met
dagtekening 28 februari 2014 is op 30 april 2014
vervallen. De gemeente zal aanmaningen met
dagtekening 16 mei 2014 versturen aan iedereen
die de aanslag niet op tijd heeft betaald. Maakt
u gebruik van automatische incasso? Dan geldt
deze informatie niet voor u.
Aanmaningskosten
Zorg ervoor dat uw betaling uiterlijk op 12
mei 2014 op de rekening van de gemeente is
bijgeschreven. Anders berekent de gemeente de
kosten van de aanmaning op wettelijke basis aan
u door. De aanmaningskosten zijn: Voor openstaande belastingbedragen beneden de € 454: € 7.

Voor openstaande belastingbedragen van € 454 of
hoger bedragen: € 15.
Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering van
gemeentelijke belastingen kijk dan op onze website www.horstaandemaas.nl, onder “Inwoners
– Wonen en Verkeer - Gemeentelijke belastingen”.
Heeft u niet de beschikking over internet of vindt u
op de website niet de benodigde informatie? Belt
u dan met afdeling Financiën, Cluster Invordering
en betalingsverkeer via 077-477 97 77.

Horst - centrum | 3 mei t/m 7 mei

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

Broekhuizen
Veerweg 15a

Horst
Tienrayseweg 28
Hertog van Gelresingel 44
Americaanseweg 8
Doolgaardstraat 10B

Broekhuizenvorst
Schoolstraat 5

Melderslo
Beemdweg 6

Grubbenvorst
Ericaplein 48
Laagheide 9

Sevenum
Tongerlostraat 9
Maasbreeseweg 49
Peelstraat ongenummerd
Creemerhof ongenummerd

Amerca
Schiksedijk 13b

Tienray
Bernadettelaan 10a
Venray
Lollebeek
A73 Oost Castenray

Voor meer informatie, kijk op

www.horstaandemaas.nl
KERMISKORTINGSBONNEN?
KIJK OP WWW.KERMISBONNEN.NL
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Grubbenvorst
Op 6 mei 2014 start Bevolkingsonderzoek
Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker
in Grubbenvorst. Voor dit onderzoek worden
alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2
jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan
borstkanker in een vroeg stadium ontdekt
worden. Dit verhoogt de kans op genezing.

Bovendien is vaker een borstsparende operatie
mogelijk. Het onderzoekscentrum staat tot begin
juni 2014 naast gemeenschapshuis/sporthal
’t Haeren, Irenestraat, 5971 BS in
Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Nationale Dodenherdenking
Op zondag 4 mei 2014 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. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar
www.horstaandemaas.nl

Mevrouw Van Helden–Vervoort uit Melderslo vierde op 29 april haar 100e verjaardag. Burgemeester
van Rooij feliciteerde haar persoonlijk met deze mijlpaal.

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

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

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

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

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

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

Spelen, (jonge)
dieren knuffelen
en meer!
Botany ontwikkelt met veel succes nieuwe producten voor
bedrijven in de tuinbouwsector. Dat gebeurt vanuit de
onderzoeksfaciliteiten in Horst-Meterik. Het bedrijf is
gespecialiseerd in groente- en sierteelt, klein fruit en boomkwekerij, zowel onder glas als in de vollegrond. Vanwege
uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij op korte termijn

Pret
ng
voor jod
en ou

Vakantiekrachten/scholieren (v/m)
Functieomschrijving
Het uitvoeren van gewasverzorging in diverse gewassen,
het uitvoeren, waarnemen en het doen van meting en
registraties van diverse proeven.
Functie-eisen
• enthousiast en leergierig
• affiniteit met plantenteelt
• goed kunnen functioneren in een team
• beschikbaar op zaterdagen en in (school)vakantieperiodes
• leeftijd vanaf 16 jaar
Aangeboden
Een leuke en veelzijdige bijbaan in een groeiend en dynamisch
bedrijf in een prettige werkomgeving.
Salariëring zijn marktconform. De werkzaamheden vinden
plaats in Horst-Meterik.
Informatie
Voor meer informatie over deze bijbaan kun je contact
opnemen met Peter Korsten, tel. 06-26462887.
Informatie over Botany B.V. is beschikbaar op www.botany.nl.
Interesse?
Schriftelijke reacties, voor 15 mei, sturen naar:
info@botany.nl
of per post:
Botany B.V. t.a.v. Peter Korsten
Dr Droesenweg 7, 5964 NC Meterik

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Oude
Zon 4 mei MEGA
videOtapes Rommelmarkt
Carbootsale Horst
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

O
GRATIS HOUTW
06-22605746

●

E1

RMINSPECTIE

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

Blitterswijck

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

A73 afrit 10 350 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Tienrayseweg 5961 NL

www.carbootsalehorst.nl
11 mei Carbootsale Overloon

Maaien

met de Orec’s van Lozeman Tuinmachines
Orec loopmaaiers; uitgevoerd met Honda benzinemotor
en standaard geleverd met grasopvangbak. Specialist
in het maaien op ruwterrein en hellingen. Met
cardanaandrijving voor aandrijving wielen.
Japanse topkwaliteit maaiers.

Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: lottum@lozeman.nl www.lozeman.nl
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Aftrap Euro-campagne Irene Janssen
De Europese verkiezingen vinden op 22 mei plaats en Irene Janssen staat
op plek 12 voor het CDA. Op zaterdag 3 mei geeft zij om 10.00 uur het
startschot voor haar campagne. Dat gebeurt bij schutterij St. Lucia in Horst.
“Je staat er niet altijd bij stil, maar
vrouwen verdienen voor hetzelfde
werk gemiddeld minder, komen
minder snel aan de top en lopen
meer risico op armoede. En daar moet
iets aan gebeuren”, vindt kandidaatEuroparlementariër Irene Janssen

uit Horst. Tijdens de aftrap van haar
campagne laat Janssen symbolisch het
glazen plafond verpulveren met een
schot. Hiermee wil ze aandacht vragen
voor de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen.
Schutterij St. Lucia uit Horst

wilde wel samenwerken met de
Europarlementariër, legt bestuurslid
Wim Lensen uit: “Net als in het
bedrijfsleven zie je ook bij de
schutterijen veel mannen terug. Van
oorsprong waren enkel mannen lid.”
Kameraadschap en broederschap
staan hoog in het vaandel bij de
vereniging, maar tegenwoordig draait
het ook om zusterschap. Lensen:
“Sinds 2001 sturen wij een team van

onze beste mannen en vrouwen naar
het Oud Limburgs Schuttersfeest,
de belangrijkste wedstrijd van het
jaar.” Ook de top van de vereniging
wordt sinds kort versterkt door een
vrouw: Marie-Louise te Baerts wordt
klaargestoomd tot secretaris. Zij treedt
daarmee als eerste vrouw toe tot het
dagelijks bestuur van de vereniging.
Dat is voor Janssen ook een
insteek om zich in te zetten als

volksvertegenwoordiger in het
Europees Parlement. “Ik maak mij
sterk voor een samenleving waarin
iedereen zijn talent kan en mag
inzetten en zorg en werk eerlijk
worden gedeeld. Een samenleving
waar meer ruimte is voor vrouwen
en vrouwelijk talent.” De komende
weken voert Irene Janssen campagne
om zoveel mogelijk stemmen binnen
te halen.

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

Het is oorverdovend stil
De informatieronde ligt al weken achter ons. De onderhandelingen met
de SP zijn, zoals verwacht, ook al weken geleden op niets uitgelopen en de
oude coalitiepartijen zitten al weer weken aan tafel. Maar de kiezers horen
niets.
Aan het begin van de
onderhandelingen stond in deze krant
een poll met de vraag of de partijen
meer openheid moesten geven over
de onderhandelingen. Een ruime
meerderheid (58 procent) was van
mening dat partijen meer informatie

moesten geven, maar tot nu hebben
de partijen daar nauwelijks gehoor aan
gegeven.
D66 heeft altijd gepleit voor
transparantie en openbare discussies
en tijdens de verkiezingstrijd deden alle
andere partijen dat ook, maar nu ze

deze uitspraken na de verkiezingen in
de praktijk moeten brengen, ‘vergeten’
ze die belofte weer snel. Alleen SP
heeft in een huis-aan-huis blaadje
informatie gegeven, maar dat was
eenzijdig en onvoldoende.
Wij willen, net als 58 procent
van de burgers, weten of de SP
tijdens de onderhandelingen haar
harde standpunt over het NGB heeft
ingeleverd en ook of SP en CDA in goed
overleg hebben besloten dat verder

onderhandelen geen zin heeft, zoals de
informateur beweert en Thijs Coppus
ontkent.
En waarom zijn SP en Essentie niet
gaan overleggen over samenwerking,
zoals wij eerder hebben gesuggereerd?
En komen de huidige onderhandelaars
hun belofte van drie wethouders na?
En houdt de PvdA haar rug recht met
betrekking tot het NGB en het RIVMonderzoek? Wij willen meer openheid,
bijvoorbeeld met een persconferentie.

Anderen doen dat ook, waarom in
Horst aan de Maas niet? Wij vinden
dat de kiezers recht hebben op meer
informatie.
Als u hierover of andere politieke
en maatschappelijke kwesties met
ons wilt praten, dan kan dat. Wij
zitten zaterdag 10 mei van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Stop met het Nieuw Gemengd Bedrijf
Vorig jaar vernietigde de Raad van State de milieuvergunning van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst. Het NGB moet de grootste
stal van Nederland worden. Ondanks de grote weerstand bij veel inwoners
van Horst aan de Maas hebben de gemeente en de provincie de afgelopen
jaren alles gedaan om de bouw van de enorme stal mogelijk te maken.
De SP vindt dat de gemeente
moet stoppen met de medewerking

aan het NGB. “Alle juridische
mogelijkheden moeten worden

aangegrepen om de bouw van deze
stal te voorkomen. Dit was voor
de SP een belangrijke eis bij de
coalitieonderhandelingen. Helaas
wilden CDA en PvdA hier niet in
meegaan”, aldus SP-fractievoorzitter
Thijs Coppus.
De SP vindt het erg jammer dat

de gesprekken voor een nieuwe
coalitie geen koersverandering hebben
opgeleverd.
Thijs Coppus: “Al jarenlang wordt
er gesoebat over de bouw van de stal.
Zelfs in de Tweede Kamer is er veel
ophef over de omvang van de stal. De
vorming van een nieuw college was

een goede gelegenheid om de bouw
van de grootste stal van Nederland
nog eens kritisch tegen het licht
te houden. Helaas bleek dit niet
mogelijk bij CDA en PvdA. Dat is een
gemiste kans.”
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

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

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

MEGA inruilaanbiedingen!

NIEUW

E-bikes Gazelle Medeo plus Innergy

Uw persoonlijke
begeleiding

Concordia Comfort C van E 2099,- voor E 1699,Sachsonette Comfort Limited

als familie/vrienden
even geen tijd hebben.

Stadsfiets Sparta Tyros van E 899,- voor E 674,Gazelle Tour Basic van E 419,- voor E 319,Hybride Rih Z900 van E 1499,- voor E 1274,-

Voor een wandeling/
gezelschap, bezoek aan
ziekenhuis, arts of therapie,
naar de winkel,
licht huishoudelijk werk
of gewoon voor de
eenzame uurtjes.

Ik kom u helpen.
Bel vrijblijvend of maak
een afspraak.

Tel: 06 48 24 59 67

NIEUW

van E 2199,- voor E 1859,-

van E 1849,- voor E 1449,-

Koopt u nu een dames en heren Gazelle Siena
dan ontvangt u GRATIS een Thule fietsendrager t.w.v. E 631,-!

reide informatieen
Kijk voor uitgeb
ding tie
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a
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e
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www.fietsplusgeertrijs.nl

Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
www.fietsplusgeertrijs.nl

Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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GEPLUKT Ben Kleven

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.

Koken met

Randy

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

Tiramisu
Benodigdheden:
· 1 pak lange vingers
· 2 borrelglaasjes
Tia Maria of Amaretto
· 3 à 4 eieren
· 180 gram suiker
· 60 gram water
· 4 blaadjes gelatine
· 600 gram mascarpone
· 550 gram room
· 100 gram eidooier

Bereiding:
• Bedek een schaal met plastic
folie;
• leg onderin de schaal de lange
vingers en besprenkel deze met
de likeur;
• kook het water met de suiker en
kook 3 minuten door;
• voeg de geweekte gelatine
hieraan toe;
• scheid het eiwit van het eigeel en
meet 100 gram eidooier af;
• klop de eidooiers los en voeg
hierbij de suikerstroop;
• blijf kloppen tot de massa op
kamertemperatuur is;
• meng deze massa door de
mascarpone;
• klop de slagroom tot yoghurtdikte
en meng deze tenslotte met de
mascarponemassa;
• verdeel het mengsel over de
lange vingers en laat het een
nacht opstijven in de koelkast;
• bestrooi de tiramisu de volgende
dag met cacaopoeder.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Of het nu Funpop is, de Truckrun of de Rozenfeesten, Ben Kleven is altijd aanwezig als vrijwilliger. “Want is het
is zo’n dankbaar werk”, aldus de 56-jarige Lottummer, wiens favoriete attributen de dikke trom en zijn motor, een
oude BMW, zijn. Deze week wordt hij geplukt.
Ben is geboren in Broekhuizenvorst,
maakte een tussenstop in Swolgen en
woont nu alweer 32 jaar samen met
zijn vrouw José in Lottum. Dochters
Petra en Nicole zijn het huis al uit, in
tegenstelling tot zoon Jeroen, “want die
heeft het thuis nog goed zat.” Al veer
tig jaar werkt Ben voor het transportbe
drijf Van Leendert uit Broekhuizenvorst.
Ben: “Dit jaar krijg ik daarom een
receptie met een feestavond aangebo
den om mijn jubileum te vieren.”
Via zijn werk kwam Ben ook als
vrijwilliger terecht bij Funpop, het
openluchtfestival in Horst voor mensen
met een verstandelijke beperking,
waar hij allerlei hand- en spandien
sten verleent en bezoekers ophaalt
van het station. Ook bij de jaarlijkse

Truckrun is Ben als vrijwilliger aan
wezig. “De voldoening die ik daar uit
haal, komt vooral doordat ik met een
kleine moeite andere mensen een hele
mooie dag kan bezorgen. Dit jaar had
ik tijdens de Truckrun een passagier uit
Lottum en ik vind het geweldig dat ik
haar deze dag kan bieden”, vertelt hij.
Ook tijdens de tweejaarlijkse
Rozenfeesten in Lottum is Ben van de
partij. Samen met zijn joekskapel Kleug
Zaat, waar hij de dikke trom bespeelt,
maakt hij iedere editie weer een
mozaïek van rozen aan de Borggraaf en
staat hij achter de tap. “Die joekskapel
is echt een vriendengroep voor mij.
Samen gaan we heel wat feesten in
Nederland en Duitsland af.”
Samen met zijn vrouw loopt Ben

graag Lange Afstand Wandelpaden in
Nederland. En ondanks dat hij vorig
jaar nog twee nieuwe knieën kreeg,
gaat dat dit jaar alweer perfect. Ben:
“Samen lopen we stukken van het
Pieterpad of het Pelgrimspad, lekker
ontspannend in de buitenlucht.” Andere
hobby’s van Ben in de buitenlucht zijn

tuinieren en motortochten maken. “Ik
heb mijn motorrijbewijs al heel lang,
maar mijn vrouw had liever niet dat
ik een motor kocht. Ze was bang dat
ik dan ook in de weekenden veel van
huis zou zijn. Als compensatie heeft zij
me voor mijn vijftigste verjaardag een
motorreis in Amerika cadeau gedaan.”
José voegt daar lachend aan toe:
“Ben vond dat zo geweldig dat hij met
een een motor heeft gekocht toen hij
weer thuis was.” Ben: “Ik ben nu twee
keer op motortour in Amerika geweest
en dat zijn ervaringen die ik nooit meer
vergeet. Het gevoel van vrijheid dat je
dan krijgt, is echt geweldig.”
Behalve in Amerika is hij ook
met zijn vrouw in Nieuw-Zeeland
geweest, om dochter Nicole die daar
stage liep en drie neven van Ben op
te zoeken. Daar hebben ze een tour
met een camper gemaakt om zoveel
mogelijk van de eilanden te zien. José:
“Ben heeft enorme vliegangst, dus
dat hij toch die verre reizen maakt,
betekent dat dit heel belangrijk voor
hem is. Waarschijnlijk komt die angst
doordat hij altijd alles graag onder
controle heeft, maar in een vliegtuig
ben je overgeleverd aan de piloot.”
Ook voor een derde motortour in
de Verenigde Staten zou Ben zijn
vliegangst nog wel een keer willen
trotseren. “Als ik de loterij zou winnen,
dan staat zo’n reis voor mij echt op
nummer één”, besluit hij.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
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Mager soepvlees
100 gram € 1,10
Magere varkens rollade
v/h scharrelvarken
100 gram € 1,25
heks’nkaas gehaktschnitzel 4 stuks € 5,00
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Crist Coppens
Lekkere houthakkersteak
4 stuks € 5,95
KEURSLAGERKOOPJE
100 gram gebraden rosbief en
100 gram boterhamworst
samen € 3,95
VLEESWARENKOOPJE

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Brunchkalender

Zondag 11 Mei

Moederdag 11 Mei
Hemelvaart 29 Mei
1e Pinksterdag 8 Juni
2e Pinksterdag 9 Juni
Vaderdag 15 Juni
Zondag 29 Juni

bourgondische
peelbrunch
€ 14,50 p.p.
Incl. koffie thee & jus

Brunch van 12.00 uur tot 15.00 uur.
kinderen tot 5 jaar gratis
en t/m 13 de leeftijd in euro’s

Alleen op reservering
bel 0493 - 539241
www.dewissel-helenaveen.nl
Soemeersingel 1 Helenaveen

Ze zijn er weer heerlijke

dagverse asperges!
0ok geschild en verpakt.

Open dag 3 mei 10

.00-15.00 uur

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56

Limburgse handbal
bekerfinales
De Limburgse bekerfinales van het Nederlands Handbal Verbond (NHV)vinden op 11 mei van 11.00 tot 17.30
uur plaats in sporthal De Berkel in Horst. Handbalclub Wittenhorst heeft dit jaar de Limburgse Bekerfinales
binnen weten te halen vanwege haar jubileum.
Bij de heren senioren gaat de
finale tussen Eurotech/ Bevo HC3 en
Blerick 1 en bij de dames senioren
tussen MenG Optimo 1 en SVM 1.
Naast de seniorenteams spelen ook
de dames en heren A-teams de
finale. Zowel de dames A als heren A

van Eurotech/ Bevo spelen de finale in
hun klasse. Zij spelen respectievelijk
tegen de Beekse Fusieclub en Swift
2000. De wedstrijd van de A-dames
start om 11.00 uur en de A-heren om
12.45 uur. Bij de seniorenteams
starten de dames om 14.30 uur en de

heren om 16.15 uur. De heren 1 van
Wittenhorst zijn onlangs
uitgeschakeld in de halve finale
tegen Blerick 1. De afgelopen twee
jaar heeft het seniorenteam telkens
de Limburgse Bekerfinales
gewonnen.

GFC’33 k
 ampioen in de
5e klasse F
Door: Gerard Schatorjé, GFC’33
Na een afwezigheid van vijftien jaar keert het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst terug in de vierde
klasse. De manschappen van trainer Casper Tielen wisten op een overtuigende manier beslag te leggen op het
kampioenschap in de 5e klasse F.
Zondag 27 april werd de laatste
horde genomen en wel door een
eclatante 5-0 overwinning op de buren
van SV Lottum. Vanaf het eerste
fluitsignaal werd al snel duidelijk dat
GFC heer en meester was in eigen huis.
Onder leiding van de zeer sterk
fluitende scheidsrechter Mark Theelen
uit Roermond zetten de withemden SV
Lottum vast op eigen helft. Lottum op
haar beurt was nog kansrijk in de strijd
om de derde periode en de derde
plaats in de rangschikking, maar er viel
niets te halen in Grubbenvorst. Door
een dubbelslag in 32e en 34e minuut,
door een eigen doelpunt en een

doelpunt van Juul Heldens, werd de
ruststand 2-0.
Ook in de tweede helft waren
de gasten uit Lottum niet bij machte
om GFC pijn te doen. Naar hartenlust
combineerde GFC’33. Het team liep
door twee doelpunten van Etienne
Verhofstad uit naar een 4-0 voorsprong.
Ondanks deze riante voorsprong nam
GFC geen gas terug. In de 90e minuut
zorgde Jop Hermkes voor het slotak
koord, 5-0. Door het verlies van EWC
(4-6 bij VVV’03) was promotie naar de
vierde klasse een feit.
Na felicitaties op het veld van het
GFC-hoofdbestuur en tegenstander

SV Lottum barstte het feest los
op sportpark D’n Haspel. Dit werd
gevierd met wederom in grote getale
aanwezige supportersschare. “GFC’33 is
de terechte kampioen in deze klasse”,
analyseerde trainer Casper Tielen.
“Het kampioenschap is er een van
het collectief: spelers, technische en
medische staf, de gehele club en niet te
vergeten onze supporters. Terugkijkend
op het seizoen hebben we eigenlijk
alleen in het tweeluik tegen Leunen en
Melderslo het af laten weten. Als je dan
tegen naaste concurrent EWC twee keer
wint, mag je spreken van een terecht
kampioenschap.”

Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Promotie dinerbuffet

18
P.P.

Elke zondagavond
vanaf 17.00 uur
Voor de exacte inhoud van
ons exclusief en uitgebreide
dinerbuﬀet en voor een
overzicht van onze overige
acties kunt u onze site
raadplegen.
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u een
welkomstdrankje gratis.
Kinderen t/m 11 jaar gratis

RESERVEREN GEWENST

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

Zaterdagjob / vakantiewerk
in de aanbieding!
Voor onze bakkerij in Sevenum zijn we op zoek naar een
enthousiaste inpakker/chauffeur (normaal rijbewijs)
voor de vrijdagavond/nacht (ca. 20.00 - 5.00 uur). Je
draagt zorg voor het inpakken en vervoeren van onze
bakkersproducten. Gedurende alle schoolvakanties ben
je tevens fulltime beschikbaar
voor diverse werkzaamheden in
de ochtend/middag. Reageren kan
per e-mail t.a.v. Bas Gommans.

Gommans

De Echte Bakker
bgommans@versbrood.nl

C2 SV Lottum kampioen
Het C2-korfbalteam van SV Lottum werd dinsdag 22 april kampioen van de tweede helft van de
veldcompetitie. Tegen Roka C1 werd op eigen veld in Lottum voor een groot publiek met overtuigende cijfers
gewonnen. Het werd 7-1 voor de meiden van de C2.  Omdat alle voorgaande wedstrijden ook gewonnen
werden kon al één wedstrijd voor het einde van de competitie het kampioenschap gevierd worden. De
meiden worden getraind door Anne en Joyce.
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SVEB wint makkelijk
van VCH
Door: Rob Hendrix, SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst heeft een eenvoudige
overwinning geboekt op het al gedegradeerde VCH uit Blerick.

E2 Wittenhorst
wint bekerfinale
Het debuut van Tim Brouwers (Foto: Thijs Janssen)
SVEB had in de tweede minuut al
op een voorsprong kunnen staan. De
goed fluitende scheidsrechter Diouani
uit Cuijck kende SVEB een strafschop
toe. Topscoorder Joris de Mulder had
het vizier niet op scherp staan en miste
de buitenkans. In de twaalfde minuut
maakte Joris zijn status als doelpunten
maker wel waar. Na een mooi voorzet
van Rick Tissen was het 1-0 voor SVEB.
SVEB drukte door en kreeg nog
een aantal mooie kansen. Dit leidde
tot 2-0, wederom door Joris de Mulder.

SVEB nam wat gas terug maar was nog
steeds de bovenliggende partij. Vlak
voor het rustsignaal scoorde Sjors Brum
van VCH na een prachtige stift over
doelman John Tissen de 2-1 binnen.
Ook in de tweede helft was er voor
SVEB geen vuiltje aan de lucht. SVEB
had veelvuldig de bal en VCH was niet
bij machte het SVEB heel moeilijk te
maken. Dit leidde tot 3-1 in de 56e
minuut door de goed spelende Maik
Vermazeren. Na het doelpunt van SVEB
werd het spelbeeld rommeliger. VCH

kwam hierdoor wat beter in de wed
strijd, waardoor Sjors Brum van VCH
in de 75e minuut de 3-2 maakte. Het
slotakkoord was wederom voor Maik
Vermazeren, die in de 83e minuut de
eindstand op 4-2 stelde. In de tussen
tijd kreeg aanvoerder Erik van Rijswick
een publiekswissel. Hij werd vervan
gen door debutant Tim Brouwers.
Erik speelde zijn laatste thuiswedstrijd
voor SVEB en was meer dan 15 jaar
een zeer verdienstelijke speler van het
eerste elftal.

Merels 1 promoveert
naar hoofdklasse
Door: korfbalvereniging De Merels
Aangezien het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo dit seizoen nog weinig punten had
laten liggen, was de wedstrijd tegen Spoordonkse Girls uit Oirsschot zondag 27 april beslissend: als deze gewonnen
werd, kon al voor het einde van de competitie het kampioenschap veiliggesteld worden.

E2 van RKsv Wittenhorst heeft zaterdag 26 april de bekerfinale
tegen SC Irene uit Tegelen gewonnen. Na een snelle achterstand pakte
het team het uitstekend op en liep na de rust uit naar een 6-1 overwinning. Met deze winst heeft het team zich tevens geplaatst voor de
grote districtsfinale van de KNVB Zuid 2. Na afloop werd het team
spontaan gehuldigd op het Wilhelminaplein tijdens de festiviteiten
voor Koningsdag.

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

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

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

De ochtend van de wedstrijd had
het behoorlijk geregend, waardoor de
grasmat behoorlijk nat was. Dit had
voor beide partijen effect op hun spel.
Zowel aanvallers als verdedigers gleden
regelmatig uit.
De dames van De Merels openden
in de eerste minuut de score en ook
de volgende drie treffers namen zij
voor hun rekening. Nog even kwamen
de Spoordonkse Girls bijna in de beurt

van De Merels qua score, maar echte
dreiging was er eigenlijk niet. Vlak voor
rust scoorden De Merels nog waarmee
de stand op een vrij comfortabele 7-3
kwam in het voordeel van De Merels.
Na rust liep het team uit Melderslo
gestaag uit. De Spoordonkse Girls
kwamen daarbij nauwelijks meer aan
bod. Met een eindstand van 17-4 heeft
het eerste team van De Merels laten
zien dat zij een waardige kampioen in

de overgangsklasse zijn. Dit is voor de
tweede maal dit seizoen een knappe
prestatie van het team van Raymond
Celak, want ook in de zaalcompetitie
werden zij al kampioen in de over
gangsklasse.
Deze kampioenschappen beteke
nen dat het eerste team van De Merels
in het seizoen 2014-2015 zowel in de
zaal als op het veld in de hoofdklasse
uit gaan komen.

• Loodgieterswerk
• Verwarming
• Duurzame energie
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Service
• Onderhoud
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Zeelen haalt
drie punten binnen

America degradeert na
slecht seizoen

Door: MVR Racing
Motorcoureur Koen Zeelen uit Grubbenvorst wist met MVR Racing na
een slechte start tijdens de tweede ronde van het UEM Superstock
600-kampioenschap alsnog drie punten te behalen. Hij eindigde op de
dertiende positie.

Door: Noud Haegens, AVV America
Na drie jaar mag America zich weer melden in de zesde klasse. Grashoek, dat zelf ook nog steeds niet veilig is,
haalde definitief de trekker over. Hun overwinning was verdiend en had nog hoger kunnen uitvallen. Routenier
Gerrie Mulders, die na dertien jaar stopt bij America, had zich een ander afscheid voorgesteld, maar het mocht
niet zo zijn.

Beide MVR-racers maakten een
grote stap vooruit met de vering. Dat
resulteerde in een vierde start
plek voor Nestorovic en een zesde
voor Zeelen. Hiermee wisten beide
racers zich tijdens de kwalificatie
training voor de tweede startrij te
kwalificeren. Tijdens de natte race
hadden beide coureurs een slechte
start, waardoor er veel plaatsen
verloren gingen. Na een inhaal
race werd Zeelen dertiende en wist
Nestorovic het laatste puntje te

pakken door als vijftiende te finishen.
Zeelen: “De kwalificatie was erg goed.
De motor voelde goed aan en ik
voelde mezelf sterk. De zesde start
positie gaf me dan ook erg veel ver
trouwen voor de race en ik heb laten
zien dat ik de snelheid in me heb. De
start van de race was dramatisch. Ik
kwam slecht weg en had veel pech in
de eerste ronde. Ik heb me nog terug
weten te knokken tot de dertiende
positie en hiermee drie punten weten
te pakken.”

Wittenhorst en RVU
tevreden met punt
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De voorlaatste thuiswedstrijd voor het eerste elftal van
RKSV Wittenhorst uit Horst stond in het teken van niet verliezen van RVU
uit Rothem. Beide teams stonden gelijk op een nog voordelige plek op de
rangschikking, dus het resultaat was heilig.

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

het meest te verduren. RVU speelde
in deze fase beter. Het combineerde
wat gemakkelijker. Daartegenover
volhardde Wittenhorst in het geven
van foutieve passes.
In de slotfase kreeg Wittenhorst
een licht veldoverzicht. De ingevallen
jeugdspeler Nilis Schatorjé kon met
een sublieme actie spits Marc van
Rens in een goede positie brengen.
Het fysieke geweld van RVU was ook
nu weer de spelbreker.
Het bleef tenslotte bij deze saaie
0-0. Beide ploegen konden toch
enigszins tevreden vooruitkijken want
de concurrenten konden geen succes
boeken.

Het eerste elftal van AVV America
wilde meteen laten zien dat alleen een
overwinning telde en begon sterk aan
de wedstrijd. Het resulteerde in een
aantal kleine kansen maar bij de eerste
de beste tegenstoot van Grashoek was
het al raak. Een snelle uitval door het
midden werd prima ingeschoten door
Bas Gloudemans. De kwetsbaarheid
van de America-verdediging werd
duidelijk blootgelegd, 0-1.
America was even aangeslagen
maar herpakte zich toch weer snel
en was in de 35e minuut dicht bij de
gelijkmaker. Jens Kleuskens kopte net
over het doel na een mooie voorzet
van Bas Janssen. De daaropvolgende
tegenstoot van Grashoek was weer van

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

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

aanbieding van de week

Pistolet “asperge”
met soep van de dag
5.20

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

America lag op de rug en was
verslagen. Grashoek kreeg nog enkele
grote kansen maar sprong hier wel
erg slordig mee om. De 2-3 die Gerrie
Mulders maakte uit een strafschop kon
de nederlaag niet meer voorkomen.
Als je in het hele seizoen maar
één thuiswedstrijd wint, is degradatie
een logisch gevolg. Degradatievoetbal
vraagt om andere wetten. Bezieling en
over-mijn-lijk-mentaliteit, het zijn niet
de sterkste punten van America. Veel
spelers haalden dit seizoen niet hun
niveau.
De conclusie over afgelopen
voetbaljaar is heel simpel: niet goed
genoeg. Werk aan de winkel voor
trainer Van Asten.

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER MET
GRANDIOZE KEUZE AAN ZOMERPLANTEN,
PERKPLANTEN, KUIPPLANTEN.

Administratie Partners

Wij regelen het voor u!

AUTOBEDRIJF

grote klasse en America mazzelde dat
de bal naast werd geschoten.
In de 43e minuut was het toch
America dat de gelijkmaker scoorde.
Joey Derix kon van dichtbij intikken
na slecht wegwerken van de doel
verdediger. Dit doelpunt net voor
rust was een enorme opsteker maar
Grashoek dacht hier anders over. Nog
geen minuut later was het alweer 1-2.
Een aanval over links werd beheerst
ingeschoten door Benny van Berlo.
Een mokerslag voor America.
Na de rust was het niet veel
anders. America iets meer balbezit
maar Grashoek veel gevaarlijker. Na
weer zwak verdedigen scoorde Joep
Janssen in de 71e minuut de 1-3.

ACTIE ACTIE ACTIE!

3.95

geldig van 1 t/m 7 mei

Trainer Jan Lauers van Wittenhorst
kon op vier basisspelers geen beroep
doen. Wegens een blessure en schor
singen moesten deze verstek laten
gaan. Geen al te beste vooruitzich
ten voor de ploeg. De wisselspelers
deden hun plicht en zorgden ervoor
dat de mannen uit Rothem geen pot
ten konden breken. De wedstrijd ging
veelal gelijk op met geen noemens
waardige voordelen voor welk team
dan ook. De rust brak dan ook aan
zonder één enkele scoringskans.
Na de pauze liet RVU even zien
dat het een bres wilde slaan. Met de
snelle en gevaarlijke Tim van Geijn
had de achterhoede van Wittenhorst

Zondag geopend
van 11.00-17.00 uur

e0,80 • PERKPLANTEN*
e 1,50
e0,50
12 VOOR
e1,00 • KNOLBEGONIA’S
e 0,50
VANAF
• HANGVERBENA’S* e0,75
• GERANIUMS
• GAZANIA’S
• SURFINIA’S*

* = actie

VERDER MEER DAN 250 SOORTEN EN
KLEUREN VOORJAARSPLANTEN.
ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr 9:00 t/m 20:00 uur non-stop zaterdags 9:00 t/m 18:00 uur
zondags in mei van 10:00 t/m 15:00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

LORBAAN 12A,VEULEN nabij Center Parcs Het Meerdal
T: 06 14 21 76 97
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Dertigste editie men
wedstrijden
Zevenhonderd paarden en 240 deelnemers uit elf landen kwamen bijeen op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag
27 april op het ruiterterrein in Horst voor de menwedstrijden, het grootste menevenement ter wereld.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sportcarrousel
Sport aan de Maas organiseert op donderdag 8 mei een sportcarrousel
voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Tijdens dit evenement presenteren
sportverenigingen zich aan de hand van een clinic aan de jonge doelgroep.
De sportcarrousel vindt van 10.00
tot 13.00 uur plaats bij sportpark
ter Horst in Horst. Tijdens de sport
carrousel willen fuserende korfbal
verenigingen Erica America, ODOS
Hegelsom, Vonckel Girls Meterik en
Wittenhorst Horst kinderen van groep
1 en 2 kennis laten maken met de
kangoeroe-klup van SV Oxalis. Ook
de volleybalverenigingen van Horst

en Meterik presenteren zich, net als
voetbalvereniging Wittenhorst. Deze
verenigingen bieden na de sport
carrousel mogelijkheden om verder
kennis te maken met de club en de
sport. Naast voetbal, korfbal, handbal,
volleybal is er ook aandacht voor dans
en gymnastiek. Aanmelden kan tot en
met dinsdag 6 mei via
jelle.janssen@horstaandemaas.nl

Overwinning
Melderslo op RKDSO
Door: RKSV Melderslo
Op de jaarlijkse afsluitdag speelde het eerste team van RKSV
Melderslo haar voorlopig laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
RKDSO 1 uit Lomm. Wederom was een grote schare supporters aanwezig.

Dit jaar werden de menwedstrijden
voor de dertigste keer georganiseerd.
Naast de wedstrijden bestond de
mogelijkheid om deel te nemen aan
verschillende activiteiten. Er waren
demonstraties zoals ganzendrijven
en hondendressuur. Ook werd er
een roofvogelshow gegeven, stond
er een springkussen en was er
voldoende ander vermaak voor de
kleinsten. Op zondag was er een
oldtimershow. Deze werd volgens Jan
van Schaik, voorzitter van Stichting
Menwedstrijden Horst aan de Maas,
goed ontvangen.
Van Schaik kijkt zondagmiddag
terug op het evenement. ”We hebben

een meer dan uitstekende editie
gehad. We zijn natuurlijk afhankelijk
van verschillende factoren zoals het
weer, het terrein en de vrijwilligers.
Dit is allemaal probleemloos verlopen.
De vrijwilligers hebben zich goed
ingezet. Ze hadden er zin in en dat
is mooi. Er zijn ook geen ongelukken
gebeurd. Helaas is er wel een paard
overleden aan een hartstilstand. Dat is
gewoon vreselijk. We hadden een
paardenambulance bij de hand, maar
de dierenarts kon niets meer doen.
Buiten dat incident klopte alles.”
Irene Veurink (38) uit Horst
bezocht samen met haar kinderen
het paardenevenement: “Het is erg

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

leuk hier en de kinderen hebben zich
ook goed vermaakt vanmiddag. We
hebben net gekeken bij de tweespan.
We stonden precies op de juiste plek,
waar je dus nat wordt. Het is gewoon
spectaculair om te zien wat de menners
allemaal kunnen. Je ziet dat ze het met
passie doen. Iedereen aan de zijlijn
gaat er helemaal in op.”
Ook Bets Joosten (82) uit
Horst bezocht zondagmiddag de
menwedstrijden met haar man Jan. Ze
vertelt: “Ik vind het erg gezellig hier.
Wij hebben zelf ook vier paarden, we
zijn er helemaal gek op. Het zijn zo’n
mooie dieren. Als er ergens paarden
zijn, dan zijn wij er ook.”

Melderslo startte goed, alleen
kon het veldoverwicht niet omgezet
worden in echte kansen. Het duurde
dan ook tot de 35e minuut voordat
voor de eerste keer het net gevonden
werd. Dit gebeurde uit een terecht
gegeven strafschop die overigens pas
in de tweede poging benut werd door
Bart Theeuwen. Getreiter en het zelfs
na waarschuwing nog steeds in de
zestien staan door de tegenstander
deed de scheidrechter besluiten om
de gemiste strafschop over te laten
nemen. Bart koos in zijn tweede
poging voor dezelfde hoek maar deze
keer was het wel raak.
In de 45e minuut werd de score
verdubbeld. Uit een fraai genomen
vrije trap van de afscheidnemende
Paul van Helden wist Bart Theeuwen,
Caspar de Swart te vinden voor het
doel. Hij schoot beheerst binnen: 2-0.
Na de rust werd een
onoplettendheid in de achterhoede
van Melderslo doeltreffend afgerond
door een beheerst lobje van de attent

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen
Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

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

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

HOUTHANDEL

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

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

www.mol-hout.nl

reagerende Daan van den Hombergh:
2-1. De overwinning van Melderslo
kwam hierdoor echter niet in gevaar.
In de 75e minuut werd er opnieuw
gefloten voor terecht stipwerk nadat
de doorgebroken Stan van de Pas
werd neergehaald. Bart Theeuwen,
dezelfde hoek, 3-1.
Drie minuten later wist Bart
opnieuw het net te vinden. Helaas
werd deze treffer afgekeurd wegens
vermeend buitenspel. Twee minuten
later was het wel raak en deze
treffer kwam op het conto van de
gebroeders Gubbels. Als in de 89e
minuut opnieuw een speler van
Melderslo wordt neergehaald in
de zestien van de scheidrechter
niet anders dan opnieuw naar de
elfmeterstip wijzen.
Jammer genoeg weet Paul van
Helden deze kans in zijn waarschijn
lijk laatste thuiswedstrijd niet te
verzilveren. Een mooie geste van
spelersgroep en kader is de applaus
wissel die volgt voor Paul.
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Verkoop
Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

Te koop!

verse
aardbeien
van ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
za 08.00 - 16.00 uur

aardbeiautomaat
elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. sijbers

Campagneweg 26 Meterik
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Jong Nederland Meterik jubileert
Jong Nederland Meterik bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei in de blokhut
Kabroekse Hut in Meterik.
De aftrap van het jubileumweek
end wordt op vrijdag 9 mei genomen
met een reünie voor iedereen die ooit
staflid voor Jong Nederland is
geweest of dat nog is.

Op zaterdag 10 mei vindt een
receptie plaats voor een ieder die de
club wil feliciteren of op een andere
manier een warm hart wil toedragen.
De receptie is van 19.00 tot 20.30 uur

en aansluitend aan deze receptie
wordt een feestavond georgani
seerd met optredens van bluesrock
band Green River, Da Ma Zoeë en
dj Unborn.

Opbrengsten collectes
De gezamenlijke collecte, die begin april gehouden werd, heeft in totaal 5.903,20 euro opgebracht in
Hegelsom. Dat is ruim 6 procent meer dan vorig jaar. Ook in America werd meer opgehaald. In Grubbenvorst
daalde de opbrengst iets ten opzichte van vorig jaar, maar daar werd toch 15.525.41 euro ingezameld.

Jubilarissen
Maaltijdservice
Vrijwilligers Harry Hopman (74) en Sraar van der Vight (82) zijn op
donderdagavond 24 april in het zonnetje gezet, omdat zij al 15 jaar vrijwilligerswerk doen bij De Maaltijdservice voor verzorgingshuis Sevenheym in
Sevenum.
Beide mannen zorgen al 15 jaar
zeven dagen per week voor warme
maaltijden voor de bewoners in
verzorgingshuis Sevenheym. Daarom
werden zij verrast met een zilveren
speld en een boeket bloemen vanuit
De Maaltijdservice in Venray.
Harry Hopman is blij met de
zilveren speld en de bloemen. “Ik doe
het vrijwilligerswerk heel graag. Het

speldje vind ik prachtig, maar het had
niet gehoeven. Ik doe het namelijk niet
voor mezelf, maar echt alleen voor de
mensen”, aldus Hopman. Ook Sraar
van der Vight is blij met de waardering.
“Het is heel goed werk. Ik doe meer
vrijwilligerswerk, maar het werken bij
de Maaltijdservice vind ik het mooist.
De mensen zijn altijd heel blij met mijn
hulp en maken graag een praatje.”

WOOD BROTHERS
blues folk jazz
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20.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

In America werd weer meer
opgehaald dan vorig jaar. Er werd
bijna 8.600 euro gecollecteerd.
Volgens de Americaanse organisatie
heeft ongeveer driekwart van de
Americaanse gezinnen gedoneerd.
In Hegelsom is de laatste jaren
een groei in de opbrengst te con
stateren. In 2013 werd ook al meer

opgehaald dan het voorgaande jaar. De
meeste bijdragen in Hegelsom zijn dit
jaar, net als vorig jaar, toegewezen aan
KWF Kankerbestrijding (901,39 euro),
de Nederlandse Hartstichting (623,58
euro) en Stichting Alzheimer Nederland
(551,52 euro). De gezamenlijke col
lecte in Grubbenvorst heeft een totale
opbrengst van 15.525,41 euro. Dat is

net iets minder dan vorig jaar, toen
ruim 16.000 euro werd opgehaald.
De meeste bijdragen in Grubbenvorst
gaan naar KWF Kankerbestrijding
(2.247,87 euro), de Hartstichting
(1.763,03 euro) en het Reumafonds
(1.369,42 euro). Voor meer informatie
over de Grubbenvorster collecte, kijk
op www.ggcollecte.nl

Afrika-project Onder de
Wieken start met sportdag
Stichting Kids Support uit Horst aan de Maas is een samenwerking aangegaan met basisschool Onder de Wieken
in Meterik. Met sport- en spelactiviteiten wil de stichting kinderen in Nederland bewustmaken van de situatie van
oorlogskinderen in Uganda. Op vrijdag 25 april vond de sportieve aftrap plaats onder de naam Uganda Spelen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sanne van Wegberg, verantwoor
delijk voor de PR van Stichting Kids
Support, legt het ontstaan van de
samenwerking uit: “Dirk Muysers,
voorzitter van onze stichting, en Rick
Houben, stagiair gym bij basisschool
Onder de Wieken, kennen elkaar. Ze
kwamen op het idee om een samen
werking te starten voor een Afrikaproject. De sportdag vormt de aftrap. In
juni is de afsluiting.”
Verspreid over sportpark De Vonckel
in Meterik zijn deze dag acht spellen
opgezet. Onder een aangenaam len
tezonnetje mogen de basisschoolkin
deren zich in het zweet werken. “Met
spellen zoals de blindenrun kunnen de
kinderen zich voor even verplaatsen in
het leven van een voormalig oorlogs
kind”, vertelt Rick. Maar voordat het
zover is, verricht Dominique Janssen,
ambassadeur Stichting Kids Support en
speelster van het Nederlands vrouwen

elftal onder de 19, de aftrap. “Via sport
activiteiten kunnen we oorlogskinderen
in Uganda een beter leven geven. Sport
is emotie en daar kun je veel mee
bereiken,” aldus Dominique.

Afrika-project
Dirk licht het doel van het project
toe: “Acht weken lang hebben we een
cultuurprogramma met Afrikaanse
muziek, dans en sport met basis
school Onder de Wieken opgezet. De
basisschool heeft hierin het voortouw
genomen. Zelf organiseren we ook
een aantal middagen activiteiten. We
willen de kinderen betrokken maken bij
Afrika. Wat speelt er zich daar af? We
spelen bijvoorbeeld een spel als ‘petje
op, petje af’. Eventuele vooroordelen
willen we zo wegnemen.” Tijdens de
afsluiting in juni maken ook ouders en
familie kennis met het Afrika-project.
Sanne: “Op deze dag worden waar

schijnlijk Afrikaanse hapjes en zelfge
maakte spulletjes aangeboden. De ver
koop komt ten goede aan de stichting.
En hiermee kunnen we de kinderen in
Uganda natuurlijk helpen.” Dirk vult
aan dat er ook spellen gespeeld kun
nen worden. “Middels sport willen we
zaken als Aids en gebrek aan schoon
drinkwater aan het daglicht brengen.”
Onder de Wieken is de eerste basis
school waarmee Kids Support een der
gelijk project organiseert. Uiteindelijk
wil de stichting in geheel NoordLimburg meer bekendheid genereren.
“Voor zijn minor ondernemerschap
binnen de opleiding SPECO zet Dirk
zich ook in voor onze stichting,” vertelt
Sanne. “Voor mijn marktonderzoek
heb ik verschillende scholen geïnter
viewd. Wanneer het project een goede
ervaring blijkt te zijn, mag ik gerust bij
ze aankloppen. Dit is dus heel positief,”
sluit Dirk af.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Miel Hoeijmakers
13 jaar
Horst
Dendron College

Wie is je grootste held?
Dat is Freddie Mercury, de zanger van
Queen. Hij was vroeger een hele goede
muzikant en heeft heel veel goede
nummers geschreven. Hij is echt een
voorbeeld voor mij, omdat hij heel
beroemd is geworden en ik zelf ook
best vaak zing.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dan mijn studie afgerond te
hebben, maar ik weet nog niet precies
wat ik wil gaan doen. Het zou leuk zijn
als het iets met muziek is. Ook hoop ik
dat ik dan een leuke vriendin heb, in
een leuk huis woon en ik zou nog graag
een hond willen, misschien een golden
retriever.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Freddie Mercury, omdat
ik wel benieuwd ben hoe het is om
voor zo’n groot publiek op te treden en
zo beroemd te zijn. Die dag zou ik een

heel groot concert geven met de band
Queen en daar een echt showtje van
maken.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van mijn vriendengroep.
We hadden het over mijn nieuwe
mobiel, die ik vandaag heb gekregen.
Ik reageerde eindelijk weer in deze
groepswhatsapp, want ik had al lang
niet meer gereageerd, omdat mijn
telefoon vier dagen geleden kapot
ging.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig omdat ik op
deze manier met vrienden in contact
kan blijven, ook al kan ik ze niet zien.
Maar ik vind het ook nadelen hebben.
Als je bijvoorbeeld teksten of foto’s
online geplaatst hebt die achteraf niet
zo slim bleken te zijn, dan blijven die
toch voor altijd op het internet.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Dat is denk ik op de maan. Ik denk dat
daar nog nooit iemand ten huwelijk

aan
Miel Hoeijmakers Mies

is gevraagd. Ik zou dan met een
ruimteschip daar naartoe vliegen en
dan zou ik ergens in de maan schrijven:
wil je met me trouwen?
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een Bugatti Veyron, omdat ik vaker met
die auto in GTA (het computerspel, red.)
rijd en ik vind het gewoon een coole
wagen om in te rijden, omdat het een
van de snelste wagens is.
Wat is uniek aan jou?
Veel mensen zeggen dat ik heel
muzikaal ben. Ik ben speel nu drie jaar
gitaar, ik zing best vaak en ik zit nu ook
in een carnavalsband. Misschien wil
ik later naar het conservatorium gaan.
Ook zeggen mensen dat ik sociaal
tegen iedereen ben.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Van de vele activiteiten. Carnaval is
bijvoorbeeld altijd heel gezellig. Ook is
het leuk dat je heel veel mensen kent,
dat komt vooral door het Dendron.
Ik vind het alleen jammer dat er geen
bioscoop is. Ik ga best vaak, maar dan
moet ik altijd naar Venray.

Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is spaghetti bolognese, maar ze
gebruikt niet echt een geheim recept of
zo. Het is gewoon altijd lekker, er zitten
altijd flinke gehaktballen in en dat vind
ik echt lekker.
Op welke manier verdien jij bij?
We hebben thuis een eigen komkom
merbedrijf. Daar werk ik elke zaterdag
en meestal in de vakanties. Ik snijd de
komkommers van de plant en soms
sorteer ik ze. Ik werk hier nog niet zo
heel lang, ik denk nu een half jaartje.
Op zich vind ik het wel leuk werk en
daarna heb ik nog keiveel tijd voor
andere dingen. Ik begin ’s ochtends om
07.00 uur en dan ben ik ongeveer om
13.00 uur klaar, dus dan heb ik nog de
hele middag.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,5 voor een SO voor
Nederlands. Nederlands is een van m’n
slechtere vakken, dus daarom was ik
hier wel heel erg blij mee.
Zon of sneeuw?
Ik houd meer van de zon, omdat het
dan meestal warmer is en het doet
me denken aan de zomer. In de zomer
ga ik vaak voetballen, barbecueën en
zwemmen, dat vind ik wel leuk. Met
sneeuw zijn de wegen meestal glad en
dat is heel irritant.
Discotheek of kroeg?
Rond mijn leeftijd gaan we meer naar
de discotheek, omdat ik de muziek
meestal wel leuk vind die ze daar
draaien. Maar later, als ik iets ouder
ben, ga ik denk ik wel naar de kroeg.
Omdat het daar wel knus en gezellig is,
het is er ook wat rustiger.
Stad of dorp?
Ik kies dan voor een dorp, omdat veel
mensen elkaar kennen en je bent ook
altijd goed op de hoogte van alles.
Meestal heb je ook veel meer vrienden
in een dorp dan in een stad, omdat je
meer mensen kent. Laatst gingen we
met de klas naar de stad en toen vond
ik de mensen daar niet zo leuk. In een
dorp begroet iedereen elkaar, maar in
de stad is dat niet echt.

cafÉ

Alles voor uw dak

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

www.siepdak.nl

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

F

Wij gaan ons volledig richten op ons spiritueel
centrum. Daarom vanaf 1 mei

grootscheepse opruiming.
Alle artikelen op de begane grond 30% korting
(ook Riviera Maison en Pip studio, uitgezonderd alle
spirituele en geurartikelen).
Alle artikelen op de 1e etage 50% korting

Wees er snel bij want op = op!

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Plaats tot wel 300
personen
• Alles uit eigen keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

Column

Georgani
seerde chaos
Het overkomt iedereen wel
eens: sleutels kwijt,
portemonnee zoek of schoenen
foetsie. Nu moet ik met mijn
chaotische karakter wel
toegeven dat het bij mij net
wat vaker gebeurt dan bij de
gemiddelde nuchtere Hollander.
Iedere dag opnieuw is het
weer raak: huissleutel kwijt –
kundig manoeuvreer ik me door
mijn eigen gecreëerde
hindernisbaan – yes gevonden –
te laat de deur uit – rennen – shit
mijn ov-kaart: waar is die? – o
nee, terug – opnieuw de
hindernisbaan in – o, daar is ook
nog mijn bankpas, zat blijkbaar
niet in mijn portemonnee – oké,
hup ov-kaart gevonden – go – etc.
De boodschap is wel duidelijk:
mijn kamer en hoofd zijn één
grote chaos, tot grote ergernis
van mijn vriendje. Vervelend, hij
wil maar niet begrijpen dat er
een toch een bepaalde vorm van
logica ergens verstopt ligt in deze
chaotisch hindernisbaan op mijn
kamer. Ik noem het mijn
Vertrouwde Georganiseerde
Chaos, VGC. Meestal weet ik
namelijk precies waar alles ligt.
Na een kleine oriëntatietocht, dat
wel. Vervelender is als iemand
(mijn lieftallige vriendje
bijvoorbeeld), vast goedbedoeld,
maar uiterst irritant, de spullen
gaat opruimen. Dan breekt de
chaos pas los: VGC verwoest en
hup ik ben gedesoriënteerd en
weet niets meer te vinden. Ik
dacht dat het aan hem lag, maar
het schijnt toch een mannending
te zijn: dit niet begrijpen en
erkennen van een VGC. Vandaag
bijvoorbeeld, de internetman op
school schoot meteen in de stress
bij het zien van mij bureaublad.
Binnensmonds mompelde hij dat
hij hoopte dat mijn kamer er niet
zo uitzag... Oef. Hij kon het niet
laten een aantal bestanden op
mijn bureaublad te verschuiven
zodat een iets opgeruimder beeld
ontstond... Nee, hè, hier ook al.
Het zal wel bij het
onbegrijpelijke gedrag van
vrouwen horen waar de mannen
het altijd over hebben... Doe de
volgende keer toch maar gewoon
alsof jullie het begrijpen,
mannen, in plaats van doen alsof
jullie de nette schoonmakers zijn,
want die kennen we nu wel...
Mies
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fysiotherapie
en fitness

Verruimde openingstijden:
Fysiotherapie:
Maandag tot en met Vrijdag
Van 8.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag
Van 8.30 uur tot 12.30 uur

Maandag tot en met Vrijdag
Van 8.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag en Zondag
Van 8.30 uur tot 12.30 uur

Keramische
Terrastegels
60x60x2cm
vorstvrij

Tussen 10.00 en 18.00 uur zijn
Amerikaanse, Japanse en Europese
motoren te bekijken. Ook worden
motoraccessoires zoals kleding ver
kocht. Kinderen kunnen geschminkt

worden en er is livemuziek. Een
gedeelte van de opbrengst van de
markt gaat naar de MA-Run, een run
voor mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking.

Kermis bij D’n Tap
Café D’n Tap in Horst presenteert tijdens de voorjaarskermis in Horst
een divers muzikaal programma. Onder andere meezingartiest Peter
Ryan, Horster classicrockcoverband Stunning Suzy en poprockcoverband
Flash betreden het podium.
band ging er zowel in de finale
van Popsport als in de Dutch Battle
of the Coverbands vandoor met
de publieksprijs. Covers van onder
andere Golden Earring, Coldplay,
U2, Foo Fighters en Greenday
komen voorbij in hun optreden, dat
begint om 20.30 uur. Café D’n Tap
organiseert op dinsdagmiddag 6
mei een kaartmiddag, kruisjassen,
vanaf 14.00 uur. Dinsdagavond en
woensdag wordt de kermis gevierd
met muziek van eigen bodem.
Toegang tot de optredens is gratis.

The Wood Brothers

Team FysiQ fysiotherapie en fitness

FysiQ

Vrienden van MA Run Venlo organiseren een MA Motormarkt op
zaterdag 3 mei. De markt vindt plaats in manege De Pijts in Grubbenvorst.

Peter Ryan zingt het liefst
onder het motto ‘u vraagt, wij
draaien’. Populaire Nederlandstalige
liedjes, grote Engelse evergreens
en Duitstalige schlagers zorgen
op zaterdag 3 mei voor een hoog
meezinggehalte. Zijn optreden begint
om 21.30 uur. Zondag 4 mei is het
de beurt aan Stunning Suzy. Tot het
repertoire behoren nummers van
Queen, The Who, Dooby Brothers
en The Police. De band begint om
19.30 uur. Maandag 5 mei komt
Flash haar kunsten vertonen. De

Fitness:

fysiotherapie
en fitness

Motormarkt Grubbenvorst

Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
077- 467 23 28

The Wood Brothers staan zondagavond 4 mei op het podium van
Cambrinus in Horst. De muzikale chemie tussen Chris en Oliver Wood en
drummer Jano Rix levert muzikaal vuurwerk op.
Driestemmige vocale harmo
nieën, jazz- en bluesgeïnspireerde
contrabasimpulsen, een slidegitaar,
goed drumwerk en sterke composities
maken hun show bijzonder. The Wood
Brothers toert voor de tweede keer in
Europa, nu met een nieuw album dat
in Amerika al lovend is ontvangen.
Sinds het ontstaan van de band,

met in haar midden de legendarische
bassist Chris Wood, is het geluid van
The Wood Brothers verfijnd. Bovenop
een swing slaagt dit trio erin om met
elementen uit folk, blues, jazz en
klassieke R&B haar muziek te spelen
met een scherpe zin voor melodie.
Het concert begint om 20.00 uur, na
de dodenherdenking.

Kermis bij De Buun Horst
vanaf

€34,95
pe
r m2
incl. btw

4 mei Koopzondag van 11.00 tot 17.00 uur
Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen

Tijdens de kermis in Horst vinden in café De Buun in Horst van vrijdag
2 tot en met zondag 4 mei verschillende optredens plaats. Flapjack en
John Swinkels, Predilection en The Pontiacs en Armand betreden dit
weekend het podium van de Buun.
Het optreden van de Zwitserse
band Flapjack begint vrijdag 2 mei
om 22.00 uur. Deze band bestaat al
sinds 1986 en is al meerdere malen
geboekt als support act bij interna
tionale bands. Flapjack was jarenlang
een geliefde band in de bikerscene.
De coverband viel in 2009 uit elkaar,
maar pakte in 2012 de draad weer
op. Ook de in Zwitserland wonende
Nederlander John Swinkels speelt
mee in deze band. Het gezamenlijke
optreden van de Limburgse band
Predilection en The Pontiacs uit GrootBrittannië vindt plaats op zaterdag
3 mei om 21.00 uur. De Pontiacs
hadden in 2011 al een tournee in

Nederland en komen opnieuw naar
Horst voor een optreden samen met
de coverband met de oudste leden
van Limburg: Predilection. In een
afwisselend optreden brengen zowel
The Pontiacs als Predilection covers uit
de jaren 60 en 70 ten gehore.
Kermiszondag 4 mei speelt
Armand om 19.00 uur in De Buun.
Deze Nederlandse Bob Dylan werd in
1965 ontdekt en had een jaar later
zijn grote doorbraak met zijn hit Ben
ik te min. Armand speelde met veel
bekende bands, zoals The Rolling
Stones, Frank Zappa en nog vele
anderen en is op het moment bezig
met een nieuwe elpee.

Lenteconcert Tienray

Spoorstraat 61 Tienray • Tel. 0478 - 69 12 12
www.tegel-outlet.com

In het parochiehuis in Tienray vindt op donderdag 8 mei een lenteconcert plaats. Het concert begint om 20.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u

Gemengd Koor Tienray, popkoor
Bravoure uit Velden, AMC Zangers
uit Horst en het Gemengd Zangkoor

Levenslust uit Schinveld treden op
tijdens dit lenteconcert. Het concert
duurt tot ongeveer 22.30 uur.
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Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

De eerste Koningsdag werd ook in Horst aan de Maas gevierd: door de hele gemeente werden kindermarkten, fietstochten en Oranjefeesten
georganiseerd. Kinderen lieten zich schminken of leefden zich uit op een springkussen en overal traden muzikanten op. HALLO Horst aan de Maas
nam een kijkje bij de vieringen in Horst, Hegelsom en Sevenum.

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Horster Mannenkoor

Zaerumse kunst
verzameld in boekje Vierde in landelijke
finale KNvz
Langs verschillende fiets- en wandelroutes in Sevenum staan vaak
kunstobjecten en monumentjes. Vele hiervan zijn in het boekje ‘Zaerumse
Kunst en Monumentjes met een verhaal’ opgenomen, dat begin mei
verschijnt.
Jaarlijks verschijnen er in Sevenum
of het buitengebied nieuwe objec
ten. De Groengroep en Stichting
KnopenLopen leveren hieraan een
bijdrage. Van veel Sevenumse kunst
objecten en enkele monumentjes
staat in het boekje vermeld waar het
te zien is, wie de maker is, in welk
jaar het geplaatst is en wordt verdere
achtergrondinformatie gegeven. Ook
worden enkele objecten onder de loep

genomen die niet of niet meer in het
openbaar te zien zijn, maar waaraan
een bijzondere herinnering verbonden
is. ‘Zaerumse Kunst en Monumentjes
met een verhaal’ is de zesde uitgave
in de serie Zaerum Vrujer, een reeks
boekjes waarin de Sevenumse volks
cultuur beschreven wordt. Voor meer
informatie, neem contact op met Nel
Verstegen-Maessen via 077 467 18 09
of nelverstegen@kpnmail.nl

Het Horster Mannenkoor heeft zaterdag 26 april een vierde plek behaald
op het landelijke concours van de KNvz in Zwolle.
Met twee meegereisde bus
sen keerden de leden van het koor
huiswaarts met in totaal 302,5 punten,
goed voor een gemiddelde van 8,4.
Ze kwamen net drie punten tekort
om tweede te worden op dit hoog
ste landelijke A-klasse niveau. Onder
grote publieke belangstelling voerden
zij een voorstelling op die door een
livestream ook thuis te zien was. Onder
de meegereisde supporters bevond zich

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

onder andere de beschermvrouwe van
het Horster Mannenkoor, Ria Oomen.
De jury beoordeelde de prestaties van
de negentien aanwezige koren. Het
concours werd winnend afgesloten door
het Venrays Mannenkoor. Typerend
was de deelname van veel Limburgse
koren.
Het Horster Mannenkoor, dat eind
dit jaar 120 jaar bestaat, start na de
zomer weer met inlooprepetities.

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

ramen
wassen

Kermis
programma
Zaterdag 3 mei

The Moonlights

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Aanvang 21.30 uur
Zondag 4 mei

Theo en Joop
Aanvang 19.30 uur
Maandag 5 mei

Jack en Jolanda
Aanvang 20.30 uur
Dinsdag 6 mei

Eigen muziek
Woensdag 7 mei

Eigen muziek
Wij wensen iedereen
een geweldige kermis
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE: GERANIUMS nu E 0,90
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964
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Excursie in Mariapeel
Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer organiseren op zaterdag 10 mei een excursie in de Mariapeel. Deze
excursie vindt plaats in het kader van de Europa om de hoek Kijkdagen 2014.
In onder meer de Mariapeel
worden werkzaamheden uitgevoerd
om het hoogveen te herstellen. Dit
gebeurt met een financiële bijdrage
van de Europese Unie. Tijdens de
excursie komen deelnemers meer te
weten over het hoe en waarom van
de werkzaamheden in deze gebieden.
De excursie in de Mariapeel start om
14.00 uur bij de ingang Zwarte Plakweg
(bereikbaar vanaf de Midden Peelweg).
De excursie duurt ongeveer ongeveer
twee uur.

Ooit lag er op de grens van Limburg
en Brabant een uitgestrekt hoog
veengebied. Hoogveen bestaat uit
een bovenlaag van vooral veenmos
en daaronder een laag met afgestor
ven plantenresten van soms wel zes
meter dik. Dit bleek prima brandstof:
turf. Aan de turfwinning kwam begin
twintigste eeuw een einde. Sindsdien
zijn De Groote Peel, Deurnsche Peel en
Mariapeel als natuurgebieden bewaard
gebleven. Hier krijgt de natuur weer
de ruimte zodat het hoogveen terug

kan komen. Water is hierbij de sleutel:
veenmos, de belangrijkste plant van
het hoogveen, houdt van een hoge
en stabiele waterstand en voedselarm
water. In het verleden zijn al maat
regelen uitgevoerd om het waterbe
heer te verbeteren. In de Mariapeel
starten in augustus werkzaamheden.
Plaatselijk worden waterlopen gedempt
of ondieper gemaakt en bos gekapt.
Ook wordt de trosbosbes verwijderd.
Kijk voor meer informatie op
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Profiteer tot 2015
Fer van Lin van de 6%-regeling
Autobedrijf

i.p.v. 21% btw-tarief

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

1
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Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl

Woonprogramma
“Dunjja”

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Toneelvoorstelling
Tot ik vlieg
za 2 en zo 3 mei 20.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging
De Vrije Spelers
Locatie: kerk

Broekhuizen

Wandelen door het
Schuitwater met natuurgids

zo 4 mei 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Niks

Optreden Velvety en
The Mothmen
zo 4 mei 22.30 uur
Locatie: Blok10

Boom Babouche met
De Kunstenaars en Stripe
zo 4 mei 20.00 uur
Locatie: café Babouche

wo 7 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen

Themabijeenkomst:
muziekbeleving bij mensen
met dementie

Grubbenvorst

ma 5 mei 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Horst
Locatie: Mikado

MA Motormarkt

za 3 mei 10.00-18.00 uur
Organisatie:
Vrienden MA Run Venlo
Locatie: manege De Pijts

Horst

Kantkloscafé
vr 2 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden poprockcoverband
Flash!
ma 5 mei 20.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden Jack en Jolanda
ma 5 mei 20.30 uur
Locatie: café Cox

Hollandse Kost

Optreden Flapjack

ma 5 mei 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Niks

vr 2 mei 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Hennies en Ariess Matineezz

Technobyll

di 6 mei
Locatie: Blok10

vr 2 mei 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kermis
za 3 t/m wo 7 mei

za 3 mei 21.00 uur
Locatie: café De Buun

Vitrinekast 2d
van € 1195.voor € 1105.-

zo 4 mei 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Tropical Trap

Optredens Pontiacs en
Predilection

Dressoir 2d3L
van € 1198.voor € 1108.-

Optreden Wood Brothers

Kaartmiddag:
kruisjassen
di 6 mei 14.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Karaokebar
di 6 mei 22.00-02.00 uur
Locatie: OJC Niks

Optreden Green River

Dj Paul Elstak en Distorted
Revelation

za 3 mei 22.00 uur
Locatie: café Babouche

di 6 mei 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Optreden Peter Ryan

Sportcarrousel

za 3 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

do 8 mei 10.00-13.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sportpark ter Horst

Optreden The Moonlights
za 3 mei 21.30 uur
Locatie: café Cox

Meerlo

Oude Maasarmwandeling
Megarommelmarkt

Salontafel 130*80*45
van € 495.voor € 470.-

zo 4 mei 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: evenemententerrein

Za 3 mei 10.00 uur
Locatie: start Raadshuisplein

Melderslo

Honingslingeren en opening Aspergedag
zo 4 mei 11.00-17.00 uur
bijenvolgsysteem

TV Dressoir 2d1L
van € 749.voor € 711.-

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

zo 4 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Eetkamertafel
200*100*78
van € 998.voor € 948.-

Optreden classic rockcoverband Stunning Suzy
zo 4 mei 19.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden Armand

meubel

zo 4 mei 19.00 uur
Locatie: café De Buun

Optreden Theo en Joop
zo 4 mei 19.30 uur
Locatie: café Cox

Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Dorpsraadvergadering
wo 7 mei 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Tienray

Lenteconcert
do 8 mei 20.00 uur
Organisatie: Gemengd Koor
Tienray
Locatie: Parochiehuis
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
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

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 mei 2014
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

Kronenberg
Lottum

112

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

Omlijst door passende muziek is er
die dag een groot aantal activiteiten
rond de koningin van de groente. Zo
is er een culinair preuvenement met
aspergegerechten van topkoks en een
gratis proeverij van aspergevelouté.
Het wijnmakersgilde Dionysos en
Confrérie d’Asperge laten de bezoekers
passende wijnen en bijzondere
drankjes proeven. Aspergekweker

Camps demonstreert het wassen,
sorteren en veilingklaar maken van
het witte goud. Ook aspergekoningin
Sharon Martens is aanwezig.
Bezoekers, die zelf een keer asperges
willen steken, kunnen dat doen onder
deskundige begeleiding op het eigen
aspergeveldje. Ook wordt de nieuw
ingerichte Floriade-aspergetunnel
voor de eerste keer voor het publiek

opengesteld. Hier kan men de wondere
wereld van het ondergrondse leven
van de aspergeplant zien. Voor de
kinderen is er een miniatuurkermis
en zijn er oudhollandse spelen. Ook
mogen zij zelf brood bakken.
Museum De Locht is op zondag
4 mei open van 11.00 tot 17.00 uur
en de demonstraties beginnen om
13.00 uur.

Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

wordt tussen 14.00 en 16.00 uur
een demonstratie honingslingeren
gegeven. Bezoekers kunnen zien hoe
de bijen honing hebben opgeslagen
in de raten en zien hoe de imker open
ramen in de honingslinger plaats en
deze handmatig ronddraait, zodat de
honing uit de raten tegen de wand
wordt geslingerd om dan in emmers
te worden opgevangen via een zeef.
De aanwezige imkers kunnen daarnaast
alles vertellen over het leven van de
honingbij en de drachtplantentuin is te
bezoeken. Toegang is gratis.

Museum De Locht in Melderslo staat zondag 4 mei geheel in het teken van de asperge. Bezoekers komen die
dag alles te weten over het witte goud.

Heilige mis

Venlo

op het vlieggedrag van de bijen.
In de toekomst kan het
bijenvolgsysteem gebruikt worden
om wetenschappelijke gegevens
te verzamelen om bijvoorbeeld
bestuivinggedrag te onderzoeken,
of oorzaken van bijensterfte.
´t Zoemhukske wordt hierbij gesteund
door de bedenker van het systeem,
softwarebedrijf Nspyre.
Het systeem wordt op 4 mei
officieel in gebruik genomen tijdens
de maandelijkse zondagopenstelling,
met het thema honingslingeren. Daar

18.00
10.30
09.00
09.00
09.25
09.00
18.30
18.30

zaterdag
		

Huisartsenpost

In ´t Zoemhukske in de Kasteelse
Bossen in Horst is een bijenvolk
aanwezig dat is aangesloten op
het bijenvolgsysteem. Door middel
van chipjes op een aantal bijen kan
men zien wanneer de bij uitvliegt
en wanneer hij terugkomt. Ook
het aantal vliegbewegingen dat de
bijen maken, wordt geregistreerd.
Behalve het bijenvolgsysteem is
er ook een weerstation geplaatst
bij ´t Zoemhukske. Met de data die
daaruit voortkomen, is te zien hoe de
weersomstandigheden van invloed zijn

Witte goud centraal in museum De Locht

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

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

Bij Praktijkcentrum Bijenteelt ´t Zoemhukske in Horst wordt op zondag 4 mei om 16.00 uur een bijenvolgsysteem officieel in gebruik genomen. Dit systeem heeft tijdens de Floriade in Venlo dienst gedaan in het bijenpaviljoen en is nu overgenomen door Imkervereniging Horst en omstreken.

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Bijenvolgsysteem bij ´t Zoemhukske

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

A d ve r to r i a l

Mijn kind online:
hoe ga ik hier mee om?
Er moet een verandering komen bij ouders in de benadering van hun
kinderen en internet. Om de grip op onze kinderen terug te krijgen is het
tijd de nieuwe media te omarmen en kinderen hier actief in te steunen en
te begeleiden. Hiervoor is geen diepe online kennis nodig, maar simpelweg
interesse en opvoedkundige tips. Maak de online wereld bespreekbaar!
Wat kunt u het beste wel en wat vooral
niet doen? Er zijn vele tips over hoe u
uw kind het beste kunt begeleiden op
het internet. We hebben er een aantal
voor u op een rijtje gezet.

soms controleert (bijvoorbeeld de
geschiedenis controleren) en maak
daarover afspraken. Doe dat niet
stiekem. Bespreek met uw kind: welke
gevaren de internetwereld met zich mee
brengt; dat hij of zijn via internet geen
Praat positief over internet
afspraken mag maken met vreemden;
Wees positief over internet. Maak naast dat hij of zij uw hulp vraagt wanneer er hardop na te denken over zijn eigen
de minder leuke kanten vooral ook de
twijfels zijn over iets op internet.
situatie of probleem, of dat van een
leuke kanten van internet bespreekbaar.
ander.
Vergelijk het met een sportclub: dan
Kies het juiste moment
Handige internet adressen:
vraag je ook aan je kind “Hoe was het”. Ga niet zitten voor een goed gesprek
www.mijnkindonline.nl,
Vraag dit ook bij internetgebruik “Hoe
over bijvoorbeeld het bezoeken van
www.waarschuwingsdienst.nl,
was het, wat heb je gedaan?”
sekssites op internet, maar grijp kleine
www.steffie.nl,
voorvallen in het dagelijks leven aan,
www.kennisnet.nl,
Ga zelf online
zoals een programma op tv, iets in de
www.dekinderconsument.nl,
Als je niet weet waar je over praat, hoe krant of een verhaal over school.
kun je dan iets goedkeuren of verbieVeroordeel surfen op sekssites overigens www.kijkwijzer.nl,
www.jeugdenmedia.nl
den? Ga daarom zelf ook online,
niet, maar bespreek wat wel en niet
Speciale zoekmachines voor kinderen:
bijvoorbeeld met Facebook als uw kinde- mag.
www.netwijs.nl, www.meestersipke.nl
ren dat ook doen. Hoe kun je ingrijpen
als er iets mis gaat als je niets van
Neem vragen serieus
Petra Claessens,
internet af weet?
Neem vragen van kinderen altijd serieus
Sociaal verpleegkundige
en geef altijd antwoord. Maar probeer
Jeugdgezondheidszorg GGD
Maak de gevaren bespreekbaar
niet ten koste van alles het altijd beter
Limburg Noord en consulente CJG
Leg uit waarom u uw kind op internet
te weten, maar stimuleer een kind zelf

Priesternooddienst

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00

T

(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28
077 354 88 88 (Sensoor)
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Dodenherdenking Tienray
Ook in Tienray wordt stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking waarbij alle oorlogsslachtoffers worden
herdacht die zijn gevallen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog of als gevolg van oorlogshandelingen op
andere plaatsen in de wereld.
Op zondag 4 mei staat men stil
bij alle oorlogsslachtoffers die zijn
gevallen in de strijd om vrijheid. Een
herdenkingsdienst wordt gehouden
op zondag 4 mei om 19.00 uur in de
kerk in Tienray en wordt opgeluisterd
door fanfare Eendracht Meerlo en
Meerlo’s Gemengd Koor.
Jan van Dijk en Martijn Rongen

uit Meerlo, leerlingen van basis
school Megelsheim en pastoor Ruud
Verheggen leveren ook een bijdrage
aan de herdenkingsdienst. Het thema
van de 4 mei-herdenking dit jaar is vrij
heid geef je door.
Na een stille tocht naar het oor
logsmonument op het Hanna van de
Voortplein wordt de herdenkingsdienst

afgesloten met een kranslegging,
twee minuten stilte en het spelen van
The Last Post en het Wilhelmus.
Aansluitend kan een kop kof
fie of thee gedronken worden in
dienstencentrum Zonnehof in Tienray.
De herdenking wordt georganiseerd
door Comité 4 mei Tienray-MeerloSwolgen.

Broekhuizenvorst en Broekhuizen

Dodenherdenking

Dodenherdenking
Zwarte Plak
Ook in America vindt op zaterdag 3 mei een dodenherdenking plaats.
Oud-verzetsdeelnemers van de Zwarte Plak en Brabantse Peel, nabestaanden en sympathisanten van deze groep organiseren jaarlijks deze plechtigheid om de gevallen (mede)strijders uit de Tweede Wereldoorlog en andere
oorlogen te gedenken.
Daarnaast heeft het organiserend
comité tot doel om bij de bewoners van
deze streek de herinnering levend te
houden aan de offers die in de bezet
tingsperiode werden gebracht door de
verzetsmensen van de Limburgse en
Brabantse Peel. Zij wilden zich niet bij
de onderdrukking en overheersing van
de bezetters neerleggen. Ook wil men
deze boodschap overbrengen aan de
naoorlogse generaties. Ook de slachtof
fers van ander oorlogsgeweld worden
herdacht.

Om 19.30 uur zijn deelnemers
welkom bij het Peelmuseum
in America. Daarna wordt er in
een stille tocht gewandeld naar
het verzetsmonument aan de
Griendtsveenseweg waar de
herdenking zal plaatsvinden, vanaf iets
voor 20.00 uur. Enkele sprekers voeren
het woord en er worden bloemen
gelegd. Om 20.00 uur worden twee
minuten stilte in acht genomen.
De avond krijgt nog een vervolg in
het Peelmuseum. Iedereen is welkom.

In Broekhuizenvorst en Broekhuizen vindt op zondag 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Tijdens deze
herdenking worden de vijftien oorlogsslachtoffers uit beide dorpen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog of
ten gevolge daarvan het leven lieten.

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

Daarnaast worden de drie
Nederlandse en 54 Britse militai
ren herdacht die in de strijd om
Broekhuizenvorst en Broekhuizen zijn
gesneuveld. Vooraf aan de herdenking
vindt in de kerk in Broekhuizenvorst
om 19.25 uur een korte herden
kingsdienst plaats. Daarna vinden bij
het monument op het dorpsplein in

Broekhuizenvorst de plechtigheden met
toespraken, kranslegging en bloemen
hulde plaats. Fanfare Broekhuizenvorst
en Ooyen zal deze plechtigheden met
gepaste muziek ondersteunen.
Na de plechtigheden in
Broekhuizenvorst vindt om 20.20 uur
de kranslegging en bloemhulde plaats
bij de monumenten in Broekhuizen.

“Ook al is het al enige tijd geleden,
deze gruwelijke ontberingen mogen
wij nooit vergeten. Wij willen stil
staan bij hen die als medeburger,
verdediger of als bevrijder voor ons
hun leven lieten, laten wij hen op
waardige wijze herdenken”, stelt het
Comité Dodenherdenking Broekhuizen/
Broekhuizenvorst.

Agenda Dodenherdenking
America
Herdenking

Kranslegging

za 3 mei 19.00 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 4 mei aansluitend
Locatie: oorlogsmonument bij
Koetshuis

Herdenking en krans
legging

Grubbenvorst

za 3 mei aansluitend
Locatie: monument
Griendtsveenseweg

zo 4 mei 19.30 uur
Locatie: parochiekerk

Herdenkingsmis en stille tocht

Kranslegging

za 3 mei 13.45 uur
Locatie: Oorlogsmonument

Herdenkingsmis en
stille tocht

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Camping • Bungalowpark
Dagrecreatie • Restaurant
Bowling • Feest- en
Vergaderzalen • Zwembad

(parttime, max. 32 uur) voor dagelijkse werkzaamheden én
het geven van sportieve groepslessen

zo 4 mei 19.00 uur
Locatie: cc ’t Gasthoês

zo 4 mei 19.00 uur parochiekerk

zo 4 mei 19.25 uur
Locatie: parochiekerk

Vanaf 1 t/m 7 mei € 7,00

Herdenking en
kranslegging

Tienray

Kranslegging

tube 50 ml. € 8,20

Ter versterking van ons zwembadteam zijn wij op zoek naar:

Horst

Herdenkingsdienst en
stille tocht

Gebruik de Adler crèmegel nr. 2,

zo 4 mei 19.15 uur
Locatie: parochiekerk

zo 4 mei 20.20 uur
Locatie: plein bij het oorlogs
monument

Broekhuizenvorst

Restless legs/
onrustige benen?

Kranslegging en vlag hijsen

Kranslegging

Bijeenkomst en stille tocht

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Sevenum

zo 4 mei aansluitend
Locatie: oorlogsmonument Pastoor
Vullinghsplein

Broekhuizen

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

zo 4 mei aansluitend
Locatie: oorlogsmonument

Herdenkingsdienst en
stille tocht
Kranslegging

zo 4 mei aansluitend
zo 4 mei aansluitend
Locatie: oorlogsmonument kerkhof Locatie: oorlogsmonument Hanna
Kloosterstraat
van de Voortplein

Medewerker zwembad
Jouw proﬁel:
• Ervaring dagelijkse
werkzaamheden en
groepslessen gewenst

m/v

• Flexibel
• Teamspirit en collegiaal
• EHBO-diploma is een pré

Wat kan De Schatberg u bieden?
• Een uitdagende parttime baan
• Je zult deel uit gaan maken van een enthousiast team
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u richten aan
De Schatberg, t.a.v. Karin Hoppzak, Midden Peelweg 5,
5975 MZ SEVENUM of via email, k.hoppzak@schatberg.nl

Kamperen, dineren en recreëren in Limburg!
Middenpeelweg 5 | 5975 MZ Sevenum | 077 467 77 77 | www.schatberg.nl

