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Lachende gezichten
bij Truckrun
Een stralende zon, lachende gezichten, toeterende chauffeurs en wuivende mensen langs de kant van de weg. De Truckrun reed zondag 12 april weer door de straten
van Horst aan de Maas. Deze jaarlijkse toerrit voor mensen met een verstandelijke beperking startte op het industrieterrein in Horst. Nadat wethouder Bob Vostermans het
startschot had gegeven, volgde de tocht door de dorpen.

Beter toegankelijk voor mindervaliden

Aanpassingen aan De Kruis
weide en De Smetenhof
De toegankelijkheid voor mindervaliden van sporthal De Kruisweide in Sevenum en de gymzaalvloer in
De Smetenhof in Lottum wordt verbeterd. Dat besloot de gemeenteraad van Horst aan de Maas op dinsdagavond
14 april.
In december vorig jaar wees
de gemeenteraad een voorstel van
wethouder Ger van Rensch voor de
verbetering van de toegankelijkheid
van sporthal De Kruisweide nog af.
De kosten voor de verbouwing, toen
vastgesteld op 130.000 euro, zouden
het budget overschrijden. In maart
deed het College van B&W een nieuw
voorstel aan de gemeenteraad. Voor

95.000 euro kan de sporthal volledig
toegankelijk gemaakt worden voor min
dervaliden. Daarnaast stelde het college
voor om het project te combineren met
soortgelijke aanpassingen aan gymzaal
De Smetenhof in Lottum. Gebruikers van
deze gymzaal verzochten het college
namelijk om de toegankelijkheid van
deze accommodatie te verbeteren. Door
het combineren van de projecten heeft

het college korting kunnen bedingen,
waardoor de totale kosten neerkomen
op 136.000 euro. Voor dat bedrag
wordt in sporthal De Kruisweide onder
andere een plateaulift, een traplift
en een gewone lift geplaatst. In
gymzaal De Smetenhof wordt een lift
aangebracht, zodat mindervaliden de
gymzaalvloer k unnen betreden.
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Nieuw Gemengd Bedrijf

Behoud de Parel vraagt gemeente te
stoppen met megastal
Behoud de Parel geeft de strijd tegen de komst van het Nieuw Gemengd
Bedrijf niet op. Naar aanleiding van recent wetenschappelijk onderzoek naar
de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van megastallen roepen zij nu de
gemeenteraad van Horst aan de Maas en de provinciale staten van Limburg
op om de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf niet meer te ondersteunen.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Stg. Menwedstrijden
voor de gehele gemeente
Rundje um ut Hundje
alleen voor Horst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne Schatorjé,
Victor Verstraelen, Rosanne
Vromen en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Uit onderzoek van NIVEL en univer
siteit Utrecht is onder andere geble
ken dat mensen in de buurt van een
megastal meer stankoverlast hebben
en daardoor meer gezondheidsklach
ten hebben zoals chronische stress.
Ander onderzoek heeft uitgewezen
dat omwonenden van veehouderijen
ook meer longontstekingen heb
ben dan andere Nederlanders. Ook
verwijst vereniging Behoud de Parel
naar onderzoek uit 2008, waarin werd
geconstateerd dat er tussen kip
pen- en varkensstallen minimaal een

afstand van één kilometer moet zitten
om uitwisseling van griepvirussen te
voorkomen. Tenslotte wijst Behoud
de Parel op de risico’s van ziekenhuis
bacteriën en ESBL. Al dit onderzoek
samen laat volgens Behoud de Parel
zien dat het Nieuw Gemengd Bedrijf in
Grubbenvorst slecht is voor de gezond
heid van de omwonenden.

Negatieve
gezondheidseffecten
Ook stelt Behoud de Parel dat de
gemeenteraad eerder heeft besloten
dat, indien onderzoek zou aantonen dat
het NGB toch negatieve gezondheids
effecten zou veroorzaken, er geen
bouwvergunning beschikbaar gesteld
zou worden. Vanwege deze uitspraak en

Dagelijks bestuur Waterschap

Twee kandidaten uit
Horst aan de Maas
De verkiezingen voor het Waterschap Peel en Maasvallei vonden 18
maart plaats. Na een aantal gesprekken is er een coalitie gevormd en zijn er
kandidaten voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Twee kandidaten
komen uit Horst aan de Maas.
De coalitie is gevormd door de
fracties Waterbelang, Ongebouwd en
Water Natuurlijk en Natuur. Vanuit de
fractie Waterbelang zijn bestuursleden
Ger Driessen uit Horst en Rein Dupont
kandidaat gesteld voor het dagelijks
bestuur. De fractie Ongebouwd (LLTB)
stelt Har Frenken kandidaat en Joke
Kersten uit Grubbenvorst wordt kandi
daat gesteld vanuit de gecombineerde
fractie Water Natuurlijk en Natuur. Op
woensdag 22 april is er een vergade
ring van het algemeen bestuur, waarbij
onder andere het coalitieprogramma

en de verkiezing van de leden van het
dagelijks bestuur besproken worden.
Centrale punten voor Waterschap Peel
en Maasvallei zijn de hoogwaterbe
scherming van de Maas, een goed
peilbeheer voor landbouw en natuur,
beekherstel en het verhogen van het
zuiveringsrendement en het terugdrin
gen van riooloverstortingen. Het water
schapsbestuur wil ook de kosten in
de waterketen voor de burgers en het
bedrijfsleven verder terugdringen door
samenwerking met gemeenten en
Waterleiding Maatschappij Limburg.

Maatwerk

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Inwoners praten mee
over accommodaties

Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Dient elk dorp een eigen gemeenschapshuis te hebben? Een gymzaal of
een kerk? Deze vragen en meer staan ter discussie op zaterdag 27 juni.
Gemeente Horst aan de Maas wil dan van de inwoners weten hoe zij de
toekomst van de accommodaties in hun dorp en gemeente zien.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Clubgebouwen met een minimale
bezetting of zelfs leegstand, sport
velden die nog maar weinig gebruikt
worden, maar die wel onderhouden
moeten worden en dus geld kosten.
Dat moet anders vindt gemeente
Horst aan de Maas. Daarom worden de
komende periode alle accommodaties
in de gehele gemeente tegen het licht
gehouden. Dat dit voor onrust zou
zorgen onder de gebruikers, daar had
de gemeente wel rekening mee gehou
den. “Er is zelfs wantrouwen ontstaan”,
zegt wethouder Ger van Rensch. “Door
de inwoners nu actief te betrekken
bij de plannen, willen we dat ombui
gen in vertrouwen.” Daarvoor is een
zogenaamd ontwerpteam, bestaand uit

inwoners, samengesteld. Zij gaan de
kaders stellen, waarmee de gemeente
vervolgens aan de slag gaat.
Tijdens de bijeenkomst op 27 juni
gaan zo’n 150 inwoners in groepjes
met elkaar in discussie. Zij krijgen
onder meer stellingen voorgelegd.
“We willen er zo achter komen wat zij
belangrijk vinden”, aldus Van Rensch.
“We hopen wel dat er niet alleen naar
de eigen kerktoren wordt gekeken,
maar gemeentebreed.” Het ont
werpteam gaat vervolgens met deze
gegevens aan de slag, waarna er na
de zomer gesprekken met de dorpen
volgen. “Het wordt wel echt maatwerk.
De problematiek is in Horst nu eenmaal
veel anders dan in Griendtsveen.”

de onderzoeksresultaten dringt Behoud
de Parel er bij de gemeenteraad op
aan om de realisatie van het Nieuw
Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst te
stoppen. De politieke partijen uit de
gemeenteraad geven allemaal aan
dat zij onderzoeken en publicaties op
het gebied van gezondheid nauwgezet
volgen en dat ze deze inzichten meene
men bij de besluitvorming.

Raad niet aan zet
De coalitiepartijen Essentie
en CDA stellen daarbij ook dat de
raad op dit moment niet aan zet is.
“Met betrekking tot NGB hebben we
met de raad, het college, de dorps
raden, Behoud de Parel en andere
belanghebbenden een zorgvuldig
proces doorlopen. De verdere

 esluitvorming ligt echter op dit
b
moment buiten onze raad”, reageren
zij. Coalitiepartij PvdA en oppositie
partijen D66 en SP laten weten dat
zij tegen de komst van het Nieuw
Gemengd Bedrijf hebben gestemd.
Anthony van Baal, fractievoorzitter van
SP Horst aan de Maas: “Er is inderdaad
in de raad geroepen, voornamelijk
door de PvdA, dat als onderzoek zou
aantonen dat het NGB negatieve
gezondheidseffecten zou veroorzaken,
er geen bouwvergunning beschikbaar
gesteld gaat worden. Nu wetenschap
pelijk onderzoek deze effecten wel
heeft aangetoond, zullen wij de andere
partijen binnen de raad dan ook oproe
pen te stoppen met het goedkeuren
van de plannen voor het bouwen van
een NGB.”

Auto in brand op A73
Nabij de afslag Grubbenvorst op de A73 richting Venlo stond op
 aandagochtend 13 april een personenauto in brand. Omstreeks
m
07.00 uur werd de brand gemeld.
De brand ontstond naar alle
waarschijnlijkheid door een technisch
mankement aan de personenauto.
De brandweer was snel ter plekke
om de brand te blussen en niemand
raakte gewond. De politie laat weten

dat bij hen over de identiteit van de
eigenaar van de personenauto nog
niets bekend is. Het verkeer onder
vond enige hinder. Doordat één rij
strook richting Venlo werd a fgesloten,
ontstond er file.

Ongeval op kruising
in Kronenberg
Op de kruising van de Americaanseweg en de Blaktdijk in Kronenberg
heeft op zondag 12 april een ongeval plaatsgevonden. Het betrof een
botsing tussen een personenauto en een motor. Het ongeluk gebeurde
omstreeks 17.00 uur.
De bestuurder van de perso
nenauto was een 26-jarige vrouw
uit Kronenberg. De motorrijder was
een 49-jarige man uit Sevenum.
De personenauto reed over de
Blaktdijk en naderde het kruispunt
met de Americaanseweg. Door de
laagstaande zon zag de bestuurster
van de personenauto de motor niet
van rechts aankomen.

De bestuurster van de
personenauto verleende de
motorrijder geen voorrang, waardoor
de motorrijder de personenauto aan
de rechterkant van de auto raakte.
De motorrijder liep bij de botsing
diverse botbreuken op en is naar het
ziekenhuis gebracht. De bestuurster
van de personenauto raakte niet
gewond.

Verras mama
met een mooie foto

€60,00

€22,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Gevaarlijke situatie

Alleen borden
Hagelkruisweg
De kruisingen van de Hagelkruisweg in Hegelsom met een verhard pad en de uitritten van sportpark Wienus zijn
onder andere de dorpsraad een doorn in het oog. Politieke partij D66 stelde onlangs vragen aan het College van
B&W over de verkeersveiligheid. Gemeente Horst aan de Maas plaatst binnenkort waarschuwingsborden.

Aardbeien vlaai

www.bakkerijbroekmans.nl

MAGAZIJNVERKOOP

Op zondag 19 april start om 12.00 uur onze rigoureuze
magazijnverkoop op Grotestraat 33 (voormalig pand Spetters).
Wij vegen de magazijnen schoon!

5.000 stuks DAMES + HEREN MERKKLEDING
De Hagelkruisweg verandert ter
hoogte van de kruisingen van een
60- naar 30-kilometerzone. Volgens de
dorpsraad wordt hier echter regelmatig
te hard gereden, omdat er geen snel
heidsremmende maatregelen geplaatst
zijn. “Sinds de aanleg van de graskeien
twee jaar geleden wordt hier nog har
der gereden”, laat dorpsraadsvoorzitter
Hay Arts weten.
De gemeente geeft aan idealiter
elke overgang van een 60- naar
30-kilometerzone te voorzien van

een verhoogd plateau, waardoor
auto’s minder hard gaan rijden. De
gemeente plaatst deze voorzieningen
echter alleen wanneer regulier
onderhoud gepland staat, om kosten
te besparen. Voor de locatie op de
Hagelkruisweg in Hegelsom, staat
voorlopig geen onderhoud op het
programma. De gemeente geeft ook
aan terughoudend te zijn met het
plaatsen van waarschuwingsborden,
maar in dit geval een uitzondering te
maken “gezien het pad verscholen ligt

en gebruikt wordt door fietsers naar het
sportpark.” De borden worden op korte
termijn geplaatst.
De dorpsraad geeft aan tevreden
te zijn met elke oplossing die bijdraagt
aan de verkeersveiligheid. “Op dit punt
komen veel kinderen die vanuit de kern
per fiets naar het sportveld gaan. Naast
deze waarschuwingsborden hadden wij
graag gezien dat er verkeersremmende
maatregelen worden genomen. Dit is al
verschillende keren aangekaart bij de
gemeente”, aldus Arts.

KORTINGEN 50-70%
START:
ZONDAG 19 APRIL
OM 12.00 UUR

ALLE
AFDELINGEN
OP
12 - 17 UUR EN
OP NIET AF

G
AANKOPEN EPRIJSDE
DEZE D
DUBBELE AG
SPAARPUNTE
N

Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Aanrijding?
HALLO in Fins Lapland
Luciën den Haan en Yvonne Vervoort uit Hegelsom zijn onlangs naar Fins Lapland op vakantie geweest.
“Het was een fantastische reis met vele indrukken in een prachtig witte omgeving”, vertelt Yvonne. Ze
maakten een huskytocht en een sneeuwscootersafari naar een rendierenfarm. Daarnaast zijn ze gaan
ijsvissen. Toch hadden ze nog even tijd om bij de amethistmijn in Luosto op de foto te gaan. “Het was die
ochtend heel grijs, maar dat maakte het extra mysterieus”, aldus Yvonne.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Oprichting actiecomité behoud Horster
zwembad
Er wordt een actiecomité opgericht voor het behoud van zwembad De Berkel in Horst. Gemeenten Venlo en
Horst aan de Maas zijn op zoek naar mogelijkheden voor de aanleg van een regionaal zwembad bij het
Floriadeterrein. Met een regionaal zwembad kan zwembad De Berkel overbodig worden.

Volgens initiatiefnemers van het
comité-in-oprichting Paul Geurts en
Aniet Fonteijne is het zonde als er
elders een nieuw zwembad wordt
gebouwd. Er is onder andere recente
lijk nog geïnvesteerd in zwembad De
Berkel en het trekt nog altijd bezoe

kers. Ook zijn er andere alternatieven
in de omgeving, zoals de subtropische
zwembaden in America. Het samenvat
tende geluid van het komende actie
comité is daarom ook dat zwembad De
Berkel nog goed functioneert en dat
een nieuw zwembad niet nodig is.

Man veroordeeld
voor ontucht
Een man uit Grubbenvorst is door de rechtbank Limburg op dinsdag 7
april schuldig bevonden aan het plegen van ontucht bij een minderjarig
meisje. De man is veroordeeld tot een voorwaardelijke straf en krijgt
verplicht psychiatrische hulp.

Uit een eerdere handtekeningen
actie van de SP Horst aan de Maas is
gebleken dat verschillende Horstenaren

niet willen dat zwembad De Berkel ver
dwijnt. De handtekeningenactie heeft
echter nog niet het gewenste resultaat

opgeleverd. Dit is de reden dat er nu
een actiecomité wordt opgericht: ‘’t
zwembad moet blîeve (’t is ván os)’.

De man maakte zich anderhalf
jaar geleden schuldig aan het plegen
van ontuchtige handelingen met zijn
toen 12-jarige stiefdochter. De dochter
woonde toen bij haar moeder en
stiefvader in huis. De man pleegde
de handelingen als de moeder van
huis was. De man werd al eerder ver
oordeeld voor seksueel misbruik van
zijn stiefdochter. Drie maanden na het
eindigen van zijn proeftijd verviel hij
in zijn oude gedrag. Volgens de recht

bank is de man echter verminderd
ontoerekeningsvatbaar vanwege een
geestesziekte. Hij kreeg van de recht
bank 540 dagen celstraf toegewezen,
waarvan 440 voorwaardelijk. Omdat
de man al honderd dagen in voorar
rest heeft gezeten, hoeft hij niet terug
in hechtenis. Wel eist de rechtbank
dat hij zo spoedig mogelijk begint aan
een behandeling in een psychiatrische
kliniek. Ook krijgt hij ditmaal een
proeftijd van zes jaar opgelegd.

Aanrijding in Tienray
Op de Spoorstraat in Tienray vond dinsdagmiddag 14 april rond
17.45 uur een aanrijding plaats. Hierbij waren drie auto’s betrokken.
Volgens een woordvoerder van
de politie ontstond de aanrijding
waarschijnlijk doordat een
automobiliste uit Meerlo te laat zag
dat een man uit Panningen voor
haar, remde voor een auto die linksaf
een oprit in wilde rijden. Deze auto

werd bestuurd door een inwoner
van Heemskerk. De Meerlose botste
achterop de auto uit Panningen die
vervolgens de wagen van de man
uit Heemskerk raakte. Volgens de
woordvoerder was er verder geen
sprake van letsel.

Vervolg voorpagina

Informatiepunt over asperges
In aspergedorp Grubbenvorst is sinds kort een informatiepunt te vinden met informatie van de teelt tot
het oogsten van het witte goud. Daarnaast worden er foto’s uit de rijke aspergehistorie tentoongesteld en is
er een kunstwerk geplaatst van een aspergekist. Het informatiepunt is te vinden op de route van het
Pieterpad en het Aspergepad, op de kruising van de Kloosterstraat en Wilhelminastraat. Gewoën Grubbevors
deelt door middel van dit informatiepunt de kennis van asperges waarover Grubbenvorst beschikt met de
bezoekers van het aspergedorp.

Aanpassingen aan De Kruis
weide en De Smetenhof
Alle partijen van de raad stemden
deze avond in met het voorstel van
maart, maar lieten nogmaals weten
dat ze in het geval van de verbouwing
van De Kruisweide liever gezien
hadden dat er vanaf het begin af
aan rekening was gehouden met de
toegankelijkheid voor mindervaliden.
Jos Gubbels van D66: “Wij stemmen in

met de kosten voor deze aanpassingen.
Beter laat dan nooit, zullen we maar
zeggen. Het is een troost dat we nu
meteen De Smetenhof in Lottum
kunnen aanpakken, maar wij willen het
college dringend verzoeken voortaan
in dit soort gevallen meteen naar de
toegankelijkheid van accommodaties
te kijken.”

Autobedrijf

Fer van Lin

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 18 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

BEZOEK ONS OP DE BEURS

17, 18 EN 19 APRIL

EVENEMENTENHAL VENRAY
Shoppen • lekker eten en drinken • inspiratie opdoen
noviteiten spotten • advies inwinnen

Hét evenement voor de vrouw van nu!
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Ondergedoken in Sevenum
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden veel onderduikers een veilige plek in Sevenum. Zo ook de Joodse
Hannie Groeneveld-Porcelijn. Zij dook onder bij de familie Wijnhoven aan de Horsterweg. De nu 85-jarige en in
Australië wonende Hannie heeft haar herinneringen op papier gezet.

Het Joodse gezin van Hannie
Groeneveld-Porcelijn werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit elkaar
gehaald. Gedurende de bezettingstijd
werd leven en overleven steeds zwaar

der voor Hannie, haar ouders en haar
twee zussen. Alle gezinsleden werden
meermaals verspreid over verschillende
onderduikadressen in heel Nederland
om uit handen van de Duitsers te

blijven. Hannie kwam als meisje uit
het westen van het land uiteindelijk
helemaal in Sevenum terecht. Hier wist
ze de laatste jaren van de oorlog te
doorstaan en kon ze na lange tijd weer

herenigd worden met haar gezin.
Voor de oorlog woonde het
vijfkoppige gezin in Blaricum. Haar
vader moest stoppen met zijn werk als
onderwijzer toen de oorlog uitbrak. In
april 1942 moest het gezin Blaricum
verlaten omdat Joodse gezinnen niet
langer meer in kleine plaatsen moch
ten wonen. “Wij trokken in bij mijn
moeders zuster die met haar man en
dochter woonde op een kleine boven
verdieping in Amsterdam Oost.”
Vanaf dat moment werd het gezin
langzamerhand uit elkaar gerukt. De
Duitsers begonnen in die tijd met het
deporteren van Joodse mensen naar
concentratiekampen. De ouders van
Hannie gingen naarstig op zoek naar
onderduikadressen. Hannie werd met
haar zusje Anita ondergebracht in
Bergen aan Zee. Haar ouders en haar
andere zusje kwamen op andere plek
ken in Nederland terecht.
Lang verbleven Hannie en Anita
niet in Bergen aan Zee. De Duitsers ver
klaarden dat Bergen aan Zee deel uit
maakte van een ‘Sperrgebied’, waar
door alle inwoners moesten verhuizen.
Zodoende kwamen Hannie en Anita in
een atelier op een landgoed in Brabant
terecht, maar toen het ook daar te
gevaarlijk werd om te verblijven gingen
ook Hannie en Anita uit elkaar. “Voor
Anita werd een plaats gevonden in een
kindertehuis in Heemstede en voor mij
bij een familie in Sevenum, de familie
Wijnhoven.”
Bij de familie Wijnhoven dook
Hannie onder tot het einde van de

oorlog. “Ik was gewend aan een klein
gezin en nu kwam ik ineens terecht
in een groot gezin met 7 kinderen. Ik
kwam daar als hulp in de huishouding.”
Hoewel de omstandigheden zwaar
waren, was Hannie in goede handen bij
de familie Wijnhoven. “Zover ik weet
kon ik vrij rondlopen, hoewel de buren
wisten dat ik een onderduikster was.”
Bij de familie Wijnhoven bleef
Hannie veilig tot het einde van de
oorlog. “Na de geallieerde invasie
in Normandië vroeg iedereen zich af
wanneer de bevrijding zou komen.
Rond oktober 1944 konden we in
de verte geluid van kanonnen horen
en laat in die maand ontploften er
regelmatig granaten in de omgeving.
Geleidelijk aan kwam het oorlogsgeluid
steeds dichterbij en de Duitsers begon
nen zich terug te trekken. Voordat ze
vertrokken bliezen ze kerktoren op,
iets dat ze in vele plaatsen deden. En
eindelijk werden we bevrijd, ik geloof
op 22 november, door Canadese troe
pen.” Hannie werd in Heemstede weer
herenigd met haar gezin. Alle gezinsle
den waren nog in leven. Na de oorlog
ging het gezin in eerste instantie weer
Blaricum wonen, daarna verhuisden ze
vrij snel naar Laren. Terugkijkend zegt
Hannie: “Mijn man en ik wisten niet
dat er zoveel mensen ondergedoken
waren in Sevenum en omgeving.  Wij
zijn allen die daarbij betrokken waren
zeer dankbaar, vooral de familie
Wijnhoven die mij onderdak ver
schafte met al het risico dat daar aan
verbonden was.”

BUFFET
AMBACHTELIJK

Vier generaties in Melderslo
Met de komst van Ize Alaerds is Melderslo weer een familie met vier generaties rijker. Ize is de dochter
van Franca Deckers (28). Oma is Marij Deckers-Weijs (54) en trotse superoma is de tachtigjarige Jo WeijsJanssen uit Horst. (Foto: Pieternel Clabbers Fotografie)

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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We willen

Geboren

Jan en Francien
Peeters-Jacobs

Giem

11 april 2015
Zoon van
Robin Tissen & Loes Derks
Broertje van Fem
Kanakker 37
5866 BD Swolgen

feliciteren met hun
50-jarig huwelijk.
Kinderen
en kleinkinderen
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.
Hortensia aanbieding! Pluim (2 srt).
en Annabelle 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Meer info
www.veld-tuinplanten.nl o.a.
lei-dak-zuil-bolbomen, buxus, taxus
v.a. € 1,50, coniferen, laurier, vlinder
struik, viburnum e.a. heesters (ook
op stam). Bodembedekkers. Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Dovens Meubelen, Milheeze. Meubelmakerij, meubelen en slaapkamers op
maat gemaakt. www.dovens.nl
Gezocht personeel cafetaria,
25 uren p/w, horeca ervaring, flexibel,
stresbestendig, info@eetwinkelbebo.nl
Voor groentenplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein fruit
en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Os pap & mam, opa & oma

Piet van Ooijen en
Mia Teegelbeckers
zijn 26 april
60 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd namens
alle kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Gastouder Donckie. Beste ouders. Ik
bied kleinschalige, flexibele opvang
in een veilig liefdevolle en natuurlijke
omgeving. Dit met veel persoonlijke
aandacht, voor meer informatie tel.
077 467 81 40 of ria.engelen@online.nl
Gitaarles Horst voor beginners en
gevorderden en speel liedjes die jij leuk
vindt. Leer bekende liedjes tokkelen
of speel de solo’s na van je idolen.
Vraag een gratis proefles aan op
www.gitaarleshorst.nl
Kleinschalige was-strijkservice.
Ik heb weer een paar plaatsjes vrij in
mijn kleinschalige wasserij. Ophalenwassen-drogen-opbergen, voor € 3,00
per kg. Woont u in een verzorgingshuis?
Bellen of mailen tel. 06 23 99 77 30.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Mooie gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Dovens Meubelen, Milheeze.
Senioren meubelen en slaapkamers op
maat. www.dovens.nl
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.

Gerrie
van den

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

Grafmonumenten

B24fitclub.nl zoekt 3 dynamische
sociale collega’s die willen (leren)
werken als welzijncoach.
Bel 06 10 29 17 21.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur Costa Blanca rustig gelegen
appartement aan de duinen,
vroegboekkorting 20% 06 15 96 14 55
www.bestemmingspanje.com
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Nieuw: Divogro diersuper. Diervoeders
voor alle dieren, tegen scherpe prijzen.
De Voorde 10 Oostrum (vlakbij de
Evenementenhal) Open: wo t/m vr
10.00-18.00, za 9.00-16.00 en zo
10.00-14.00. Tel. 06 33 58 46 03
www.divogrodiersuper.nl
Gezocht grotere partijen oude
veilingkisten. 06 21 23 88 89.
Voordelig klussen! Nu nog voordelig
klussen met 6% btw voor onderhoud
en reparatie in en rondom gebouwen
en de tuin. Fontaine Allround service
Kronenberg 06 46 25 76 40.
Valise & Lo Solé Arrangement. Nieuw!
Een compleet verzorgd uitje voor grote
en kleine groepen. Een creatieve work
shop en gezellig eten (lunch € 35.00,
diner € 42,50). Voor meer info
www.valise.nl of www.ijssalonlosole.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

urnmonumenten
en restauratie

Cas
11 april 2015
Zoon van
Bjorn en Nicole van Vught

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze prachtige zoon

De Pelslap 28
5961 LN Horst

Jayden
Geboren op 9 april 2015
in Quito - Ecuador
Marc & Paola Aerts
Zilverschoon 31
5975 TE Sevenum

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Huis+weiland bebouwde kom Horst.
Landhuis 935 m3 op perceel 3.375 m2
binnen bebouwde kom Horst,
Pr. Irenestraat 59, € 549.000 k.k.
Tel/sms 06 40 20 38 38.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Buschauffeur (D) gezocht.
Het Maasdal zoekt buschauffeur(s) m/v
in bezit van rijbewijs D. +/- 10u per
week. Voor info bel 06 52 64 64 44.
Verloren zondag 12 april tussen 15.0018.00 uur witte kleine motoraanhanger nummerplaat. Tel. 06 37 44 43 50.
Computerproblemen. Automation
Support voor al uw computer vragen.
Opschonen pc, internetproblemen,
verkoop van nieuwe pc/laptop en rand
apparatuur. Wij komen graag bij u aan
huis. René vd Sanden. www.autosup.nl.
06 40 28 36 49.
T.k. gevr. landbouwmachines
schudder/maaier/hark/ploeg/frees/
kipper/mesttank/weidesleep/maai
zaaimachine/tractor enz.en vee/
paardentrailer 06 19 07 69 59.
Coaching. Energetische coaching.
mayproosten@gmail.com of
077 398 61 14.
Zomerkleding. De rekken hangen
weer helemaal vol met zomerkleding.
Wees er snel bij want weg is pech.
Echt heel veel leuks. Kringloopwinkel
Twedde Kans Speulhofsbaan 7a,
Meterik. Van harte welkom.
Open dag Steyl-sieraden.
Aanstaande zondag 19 april van
12.00 - 17.00 uur. Loop gezellig binnen.
Kloosterstraat 18 Horst.
Problemen met tv-beeld?
Veel klanten klagen over blokkerig
beeld en missen zenders. Reden om
over te stappen naar een andere pro
vider. Vraag dan gratis advies en maak
een afspraak met JaVu Computers.
077 374 52 85 of 06 10 07 21 93.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Te koop potgrond – tuincompost
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad



Geboren

Angsten, blokkades of emoties?
NEI therapie is een eenvoudige
methode om onverwerkte incidenten,
trauma’s, angsten, fysieke of emotio
nele klachten snel aan te pakken
06 53 10 86 62 www.mclife.nl
Via-Rosa. Praktijk voor coaching en
counseling, mindfulness, meditatie en
reiki. info@via-rosa.nl www.via-rosa.nl
Gezocht woonruimte. Werkende
jongeman 20 jaar uit Twente zoekt op
korte termijn kamer/ woonruimte in de
regio. Voor tel. contact 06 24 60 74 70.
Te huur woning in Evertsoord.
Tel. 06 81 08 06 99.
Spiritueel consult. Vrijdag 16 april
inloopconsult 10 euro van 13.00 17.00u bij Juul’s kruidenhoekje in Horst.
Therapeute Silvia Haanen
06 41 15 64 81 www.silviahaanen.nl
Rijbewijskeuringen senioren. Wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum 0478 53 17 48.
Biodanza in Horst.
Biodanza, de dans van het leven. Vanaf
22 april elke woensdag in ‘t Gasthoes
in Horst van 20.00-21.30. Geef je op
voor gratis kennismakingsles.
www.biodanzainmotion.nl
Poetshulp gevraagd. Ik zoek een
poetshulp voor 1 x per 2 weken voor
3 a 4 uur. Tel. 06 18 35 85 66.
Troubadour Math Craenmehr.
Oh ja, een muzikaal cadeau mag ook
gerust tussendoor. U hoeft niet persé
te wachten tot iemand jarig is. Geef
het nu en leg dit unieke moment vast
op video. Herinnering voor altijd.
www.muziekenspel.nl
T.k. haagstruiken, laurier 1-2 m. vanaf
3 euro en Ligustrum struiken 0,6-1,5 m.
vanaf 0,50 euro. Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.
Te koop: div. soorten zand en cement.
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07.
Ik help u graag met het huishouden
en evt. met boodschappen doen.
Ik heb een aantal jaren ervaring in de
thuiszorg tel.: 06 16 06 15 71.
Bijbaantje op stal springpaarden,
America. Liefst v.a. 16 jr met ervaring.
Bel Karin: 06 53 71 73 41.
Te huur gevraagd!
Perceel landbouwgrond of weiland
Kellenaers-Vervuurt Bosstraat 63,
Hegelsom tel.: 06 49 35 99 96

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
EN

JUBILEUM
AKTIE

Dag en nacht bereikbaar

*T/M 2 MEI 2015 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

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
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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GEPLUKT Gerard Lok

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.

Gerard Lok (59) groeide op in Haarlem en Akersloot, waar hij een passie voor sport en muziek ontwikkelde.
De liefde bracht hem echter naar Horst, waar hij zich vandaag de dag met ziel en zaligheid inzet voor de organisatie
van sport in Horst aan de Maas. Deze week wordt Gerard geplukt.
Op 5 mei 1955 kwam Gerard, het
jongste lid van de familie Lok, ter
wereld. Samen met zijn ouders, twee
broers en zus woonde hij in Haarlem
en Akersloot. “Ik had een gelukkige
jeugd met veel vrijheid. We waren een
hecht ouderwets gezin, waarin men
mij ook echt benaderde als het jongste
telg van het gezin”, vertelt Gerard.
Naast zijn havo-opleiding hield hij zich
intensief bezig met voetbal en muziek:
“Ik luisterde veel naar de muziek van
The Rolling Stones en Pink Floyd en
ik ging ook geregeld naar concerten.

Ik ben in de zeventiger jaren nog
zelfs naar Engeland gegaan om onder
anderen Van Morrison te zien spelen.
Tegenwoordig ga ik met mijn vrienden
groep nog elke vrijdagavond naar miezD in Horst om naar nieuwe releases te
luisteren. Ik heb op die manier al veel
nieuwe bands ontdekt.” Na de havo
volgde Gerard verschillende praktijkcur
sussen en werkte hij bij het Amsterdam
Hilton Hotel, de ABN Ambro, binnen de
assurantiebranche en als zzp’er bij ban
ken en ziektekostenverzekeringsmaat
schappijen. In zijn loopbaan hield hij

zich voornamelijk bezig met de interne
(re)organisatie.

‘Sport zit in mijn
genen’
De liefde bracht Gerard naar Horst,
waar hij vandaag de dag samen met

zijn vrouw Diana en hun drie kinderen
Micha, Natascha en Martijn woont.
“Ik ben trots op mijn gezin. Het vormt
de basis voor alles wat ik doe. De dag
dat ik Diana leerde kennen en de
geboortes van mijn kinderen vormen
de mooiste momenten uit mijn leven”,
vertelt Gerard. Naast zijn gezin praat
hij ontzettend gepassioneerd over
sport: “Sport zit in mijn genen. Het
is echt mijn ding. Ik ben zelf echter
geen sporter, maar ik ben graag actief
bezig met alles wat er omheen komt
kijken. Ik wil graag mensen enthousi
asmeren om meer samen te werken
in de sport.” Deze passie uit zich in
zijn werk als v erenigingsondersteuner
bij de afdeling Sport aan de Maas van
de gemeente. In deze functie helpt hij
sportverenigingen met het oplossen
van allerlei vraagstukken. Daarnaast zet
hij zich in voor de sportzone rondom
de Kasteelse Bossen, waarbij hij sport,
cultuur, onderwijs en bedrijfsleven bij
elkaar probeert te brengen. Ook bin
nen zijn werkzaamheden als project
leider van de Nationale Sportweek
Horst aan de Maas probeert hij vele
uiteenlopende sectoren en doelgroe
pen te verbinden met sport. Zo wil hij
tijdens deze sportweek onder anderen
jongeren en ouderen samenbrengen
door middel van beweging. Naast al
deze werkzaamheden weet hij nog
tijd te vinden om vmbo-leerlingen van
het Dendron College te begeleiden bij
marketingcampagnes voor vrijwilligers
instanties. Ten slotte is hij bestuurslid
van RKsv Wittenhorst, maar hier gaat
hij in de nabije toekomst mee stop
pen. “Ik wil graag mijn objectiviteit
bewaren. Ik hecht veel waarde aan

een neutraal imago in verband
met mijn andere werkzaamheden.
Natuurlijk zal ik wel vrijwilligerswerk bij
RKsv Wittenhorst blijven doen”, aldus
Gerard.

Positief én realistisch
Uit zijn werkzaamheden blijkt dat
Gerard saamhorigheid hoog in het
vaandel heeft staan: “Ik vind het zeer
belangrijk om er voor elkaar te zijn.
Samen kunnen we meer bereiken.
Maar je moet niet vergeten dat je ook
een eigen verantwoordelijkheid hebt.
Je moet op je eigen benen leren staan
en knokken voor je eigen positie.
Deze moet je niet uit het oog verliezen.
Ik vind het belangrijk om positief, maar
ook realistisch in het leven te staan en
doelen te bereiken.”

‘Het enige wat
ik hier eigenlijk mis,
is het strand’
Tijdens zijn beginjaren in Horst
moest Gerard flink wennen. “In de
Randstad is men harder en z akelijker.
Ik moest in Horst echt mijn plek
zoeken. Ik vind het heel fijn dat
Horst een bijzonder actief dorp is,
waardoor ik via vrijwilligerswerk een
plaats heb weten te vinden binnen
de gemeenschap. Ik zal denk ik altijd
‘de Hollander’ blijven, maar hier ben ik
trots op. Ik heb ook nooit dialect willen
spreken, want ik kom hier nu eenmaal
niet vandaan”, vertelt hij. “Het enige
wat ik hier eigenlijk mis, is het strand.
Als ik familie opzoek, gaan we altijd
nog een uurtje naar Zandvoort.”

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
of volgende week
in de HALLO.
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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winkel&bedrijf
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ACB schenkt aan hospice
ACB Solutions uit Horst vierde zaterdag 11 april haar 20-jarig jubileum.
In plaats van cadeaus, verzocht de organisatie om een donatie te doen
aan hospice D’n Doevenbos. Zij haalde hiermee 2.500 euro op voor de
stichting.
ACB werd in 1994 opgericht en
vierde zaterdag 11 april trots haar
20-jarig jubileum. De open dag trok
volgens de organisatie zo’n 1.500
bezoekers. Zij konden kennismaken
met het bedrijf en de mijlpaal mee
vieren. Commercieel directeur Albert
Vermeulen: “Het was een prachtige dag
waar we met een fijn gevoel op terug
kunnen kijken. We hebben vele
bezoekers een rondleiding mogen
geven en de ontwikkelingen die ACB de
laatste jaren heeft doorgemaakt
kunnen presenteren.” In plaats van
cadeaus, vroeg ACB haar bezoekers om
een donatie te doen aan het door hen
gekozen goede doel, Hospice D’n
Doevenbos in Horst, dat door stichting

Hospice Horst aan de Maas gerealiseerd
wordt. Initiatiefnemers Bep Vullings en
José Hoebers waren tijdens de open
dag aanwezig om vragen te beant
woorden.

Donaties
ACB en Stichting Hospice Horst
aan de Maas maakten bekend dat de
donaties een opbrengst van 1.696 euro
tot resultaat hebben. Ralph Wijnands,
financieel directeur vertelt: “Wij zijn erg
blij dat wij deze donatie aan hen kunnen
schenken en hen op deze manier kunnen
ondersteunen bij de bouw van hospice
D’n Doevenbos. Bovendien hebben we
besloten als ACB dit bedrag aan te vullen
tot een eindbedrag van 2.500 euro.”

José Hoebers, Ralph Wijnands en Bep Vullings

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

Ut Snoephuuske

www.anbise.com, Sevenum
15% korting op een hypnosesessie*

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

Kerkstraat 26, Horst
10% korting op het gehele assortiment*

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

VARG Outdoor & Travel

Venrayseweg 11, Horst
Geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,00

Beej Mooren
Groenewoudstraat 1, Horst
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Bootcamp Power
www.bootcamppower.nl, Horst
Voor nieuwe leden: 3 try-out credits van € 17,50 voor € 12,50*

Camps Optiek

Steenstraat 2, Horst
5% korting op het hele Huis van de Streek!-assortiment*

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

Maasbreeseweg 1, Sevenum
2 seizoenscoupes voor 9,95 euro*
(informeer naar de coupe van het seizoen)

Museum de Kantfabriek

Sint Lambertusplein 2, Horst
10% korting op een zonnebril*

Americaanseweg 8, Horst
Gratis kop koffie, cappuccino of thee
per betalende bezoeker

De Golfhorst

Praktijk Ik Leer

Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

Pieter Belsstraat 34, Horst
10% korting op de eerste 3 begeleidingsmomenten*

NIEUW DMS-Service

Staatsie 1866

Ulsheggerweg 2b, Lottum
10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum
10% korting op een haarverzorgingsproduct

Eethuis BRaM
Generaal Dempsystraat 11 Swolgen
vanaf 2 april Hallo-voordeelmenu*

Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Lambertusplein, Horst
wekelijks wisselend productvoordeel*

Toffedag.nl

Veemarkt 7a, Horst
10% korting op een fotosessie*

www.toffedag.nl
10% korting op een groepsuitje
v.a. 8 personen bij Beej Mooren of
Staatsie 1866*

Het LoopCentrum

TVI Computers

FotoID

Stationsstraat 137, Hegelsom
10% korting op hardloopschoenen, hardloopkleding en sport-bh’s.
En bij aankoop van wandelschoenen een paar gratis Falke-sokken*

Venrayseweg 10, Horst
25% korting op werkzaamheden in
de werkplaats*

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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Bob Noten en Zegers Bouwbedrijf

Adoptie toestellen
speeltuin Roeffen Mart
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst sluit adoptiecontracten voor speeltoestellen af met ondernemers uit
Horst aan de Maas.
Bob Noten, een jonge
ondernemer én vader van twee jonge
kinderen, adopteert het toestel ‘klim
schommel combi’ in de speeltuin
Roeffen Mart. “Ik kom hier zeer
regelmatig met mijn dochter spelen,
en bedacht me dat elk steuntje

waardevol is voor Roeffen Mart”,
aldus Bob.
Naast Bob Noten Uitvaart
begeleiding uit Grubbenvorst, heeft
ook Zegers Bouwbedrijf uit Horst een
toestel geadopteerd. In de toekomst
zal dit bedrijf garant staan voor

het jaarlijkse onderhoud van het
toestel met mandschommel. Zegers
Bouwbedrijf uit Horst heeft speeltuin
Roeffen Mart afgelopen december
al een warm hart toegedragen door
te helpen bij de verbouwing van het
toiletgebouw midden in de speeltuin.

Vijftien basisscholen

Koningsspelen start met
koningsontbijt
Vijftien basisscholen in Horst aan de Maas doen op vrijdag 24 april mee met de landelijke koningsspelen.
Als start van deze dag wordt er gezamenlijk ontbeten. De ontbijtpakketten worden aangeboden door Jumbo
Phicoop Sevenum.
De koningsspelen zijn een initiatief
van de Richard Krajicek Foundation en
de Johan Cruijff Foundation. De konings
spelen bestaan uit een koningsontbijt
en een koningssportdag. In totaal zijn
er ruim 5.400 scholen in Nederland en
de Nederlandse Antillen die hieraan

deelnemen. Het is dit jaar voor de
derde keer op rij dat de supermarkt
keten basisscholen voorziet van het
koningsontbijt.
Volgens ondernemer Jac Philipsen
wil Jumbo hiermee het belang van
(gezamenlijk) ontbijten onderstrepen.

“Wij zijn er trots op dat we basisscholen
in onze omgeving kunnen voorzien van
het koningsontbijt. Ontbijten is belang
rijk, niet alleen voor de energie, maar
het is ook een fijn moment om samen
door te brengen. Met het koningsontbijt
wordt dit nog eens benadrukt.”

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

Hoe beschermt u zich
tegen valse e-mails?
Door: Anjo Verbong, Adviseur Particulieren
Een valse e-mail, ook wel phishingmail genoemd, is soms bijna niet van een
echte e-mail te onderscheiden. Het is dus lastig om nepmails of nepsites te
herkennen.
Criminelen ‘vissen’ naar uw
persoonlijke gegevens. U ontvangt
bijvoorbeeld een mail van iemand
die zich voordoet als een bankmedewerker. Hij of zij probeert u te
verleiden om uw persoonlijke
gegevens achter te laten. Vervolgens
wordt u gebeld door ‘de bank’: een
oplichter probeert met een mooi
verhaal uw beveiligingscodes te
krijgen (de bekende babbeltruc). Blijf
continu bedacht op telefoontjes van
mensen die zeggen dat ze bij een
bank werken en u om inlog- en
signeercodes vragen. Geef deze
informatie nooit door! Uw bank
vraagt nooit om deze informatie.
Wat moet u doen om veilig te
bankieren?
Als u zo’n valse e-mail ontvangt,
vraagt u zich af wat er kan gebeuren.
Is mijn computer nog veilig? Wat kan
ik het beste doen?
Als u zich aan de vijf principes

voor veilig bankieren houdt, loopt u
minder kans om slachtoffer te worden
van fraude.
• Houd uw beveiligingscodes geheim
• Laat een ander nooit uw bankpas
gebruiken
• Zorg voor goede beveiliging van
uw apparatuur
• Controleer uw bankrekening
• Meld incidenten direct bij uw bank en
volg de aanwijzingen van de bank op.
Ik wijs u graag op deze vijf
principes voor veilig bankieren. Deze
zijn opgesteld door de Betaalvereniging
Nederland en de Consumentenbond.
Ze gelden voor particuliere klanten
van alle Nederlandse banken.
Hoe herkent u een phishingmail?
Ik geef u enkele tips waaraan u een
phishingmail gemakkelijk kunt
herkennen:
• Een onverwachte e-mail van uw
eigen of een andere bank waarin

gevraagd wordt naar beveiligingscodes en/of persoonlijke gegevens
• Taalkundig slecht geschreven
e-mails
• De e-mail is niet aan u persoonlijk
gericht
• Er wordt gedreigd met gevolgen als
u niet direct reageert
Meer voorbeelden van phishingmails en informatie over veilig
bankieren vindt u op de website:
www.veiligbankieren.nl
Heeft u twijfels over de inhoud,
echtheid en/of afzenders van
e-mails? Neem dan direct contact op
met uw eigen bank.

www.rabobank.nl/horstvenray

winkel&bedrijf 09
Informatieavond

Broodfonds
Lottum
Een groep ondernemers uit Lottum is bezig met het oprichten van een
broodfonds. Zij organiseren hier een informatieavond over op donderdag
30 april om 19.30 uur in Café-Zaal Harmonie in Lottum.
Bart en Joep Seuren van Bart
Seuren Bandenservice uit Lottum en
Erik Brouwers van Prosales uit Lottum
organiseren deze informatieavond
in samenwerking met de
BroodfondsMakers. Een broodfonds
is een alternatieve arbeidsonge

schiktheidsregeling voor en door
ondernemers. In een broodfonds
ondersteunen ondernemers elkaar op
vrijwillige en gelijkwaardige basis. De
avond is bedoeld voor geïnteres
seerden ondernemers uit Lottum en
omgeving.

Funk up your head

Suus Thijssen
wint haarontwerpersprijs
De Horsterse Suus Thijssen heeft de eerste prijs behaald in de
wedstrijd ‘Funk up your head’ van Pivot Point. De 17-jarige is werkzaam
bij Francis Poetry in Hair and Beauty in Horst en leerde het vak aan de
kappersopleiding in Venlo.
Funk up your head is een
wereldwijde wedstrijd voor crea
tieve haarontwerpers. Pivot Pointstudenten en young talents kunnen
aan deze wedstrijd deelnemen door
een foto van hun creatieve haaront

werp in te sturen. Suus Thijssen heeft
de eerste prijs gewonnen met haar
creatie Perfect Mermaid. Op donder
dag 23 april worden in deze wedstrijd
de internationale resultaten bekend
gemaakt.

Demonstratie
Fling Golf
Tijdens de Open Golfdag op zaterdag 18 april wordt op Golfcomplex
de Golfhorst in America Fling Golf geïntroduceerd. Demonstraties zijn
deze dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze dag vinden
er op gezette tijden golfclinics
plaats. Geïnteresseerden kunnen
zelf de techniek van het putten,
chippen en pitchen uitproberen
en daarnaast een hole spelen
op de Americabaan. Er worden
rondleidingen verzorgd over de

golfbaan. Nieuw dit jaar is de
introductie van Fling Golf, vanaf
15.00 uur wordt deze nieuwe sport
in Nederland gedemonstreerd. Net
als het reguliere golfspel wordt
Fling Golf op de golfbaan gespeeld,
echter de bal wordt niet geslagen
maar met een FlingStick geworpen.

Huis van de Streek

Sessie Gave
Dingen Doen
In het Huis van de Streek in Horst vindt op woensdag 22 april een
bijeenkomst plaats van Gave Dingen Doen. Deze bijeenkomst begint om
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Bij een Gave Dingen Doen sessie
kunnen mensen hun droom, idee of
project presenteren, ook wel pitchen
genoemd, aan een groep mensen
met de meest uiteenlopende
disciplines en achtergronden.
Mensen kunnen deelnemen aan
de sessie en hun kennis en kunde
vrijblijvend ter beschikking stellen

aan de persoon die zijn verhaal
doet. Een onderwerp inbrengen
kan, maar hoeft niet. De inbrenger
van een onderwerp voor de sessie
blijft eigenaar. Zowel deelnemer als
pichters kunnen zich voor de sessie
aanmelden.
Kijk voor meer informatie op
www.gavedingendoen.nl
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Voel me happy in mijn
eigen dorp’

Het is vijf jaar geleden dat de gemeente
Horst aan de Maas werd gevormd. Sindsdien
bestaat de gemeente uit zestien kernen en is
Horst aan de Maas qua oppervlakte de
grootste gemeente van Limburg. Een ruime
meerderheid, 68 procent, voelt zich inwoner
van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

is te groot geworden vinden sommigen. “Ik ben
kernen nog steeds het gevoel dat Horst aan de
geen voorstander van groot. Natuurlijk zijn er
Maas te groot is geworden en dat zij vergeten
goede dingen na de fusie gebeurd, maar daar
worden. “Het dorp dat het meest van de
was de fusie niet voor nodig”, zegt een derde.
samenvoeging heeft geprofiteerd is Horst. De
Toch zijn er
dorpen hangen er maar
wat bij. Er zou wat
‘Ik voel me nog steeds inwoner ook mensen die de
herindeling wel als een
minder geld uitgegeven
van Sevenum’
positief iets hebben
moeten worden aan
‘Het is toch eerst Horst en dan de ervaren. “Als ik naar de
de verfraaiing van het
andere dorpen’
dorpen kijk die bij Venray
centrum van Horst en
horen, ben ik blij dat
méér aan de leefbaarheid
‘De diversiteit in de gemeente Swolgen bij Horst aan de
en veiligheid van de
spreekt me aan’
Maas hoort”, zegt deze
dorpen”, vindt iemand.
Swolgenaar.
“Bestuurlijk zal het één
gemeente zijn, persoonlijk voel ik mij inwoner
Voor meer resultaten of aanmelden voor
van Horst en niet van Horst aan de Maas”, voegt
de volgende enquête, kijk op
een ander daar aan toe. “Ik woon in Horst en heb www.tiphorstaandemaas.nl
niet zoveel met bepaalde kerkdorpen omdat ik
daar zelden of nooit kom.” Horst aan de Maas
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

1% weet niet
16% neutraal
15% oneens
68% eens

Door de fusie telt Horst aan de
Maas inmiddels ruim 42.000 inwoners.
De meerderheid, 65 procent, zegt zich betrokken
te voelen bij de gemeente en 54 procent vindt
dat Horst aan de Maas één gemeente vormt.
“Een herindeling brengt natuurlijk nadelen met
zich mee, dat is duidelijk. Maar hopelijk wegen
de voordelen toch het zwaarst”, reageert deze
inwoner.
Toch overheerst bij inwoners van de kleine

Ik voel me inwoner van
Horst aan de Maas

Ook uw organisatie kan gebruik maken van het lezerspanel van Top Horst aan de Maas! Neem daarvoor contact op met Marianne Pirlo
marianne.pirlo@kempen-media.nl

Laat nu
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Wij willen u hartelijk bedanken voor het vertrouwen wat u stelde in onze winkel,
en hopen u snel weer in ons technisch magazijn te mogen begroeten.
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PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

Horst
A73

tandprothetische praktijk

Horst

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Vitelia
Vitelia

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

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

Jammer dat het sportgala wordt afgeblazen
Stichting Sportgala Horst aan de Maas maakte onlangs bekend dat de
editie van dit jaar niet doorgaat. Volgens de stichting is er te weinig draagvlak
voor het gala. Zo zijn er bijna geen sporters voorgedragen voor een nominatie.
De meerderheid van de stemmers, 64 procent, begrijpt waarschijnlijk de
keuze maar ligt er niet echt wakker van. Als er inderdaad geen kandidaten
voorgedragen worden, dan is het misschien maar beter dat het gala wordt
afgeblazen, is hun redenatie. Dan is het goed wanneer het bestuur daar haar

conclusies uittrekt en het een jaar overslaat. Een evenement moet wel genoeg
draagvlak hebben wil het een succes zijn.
De overige 36 procent vindt het wel jammer dat het Sportgala dit jaar
niet doorgaat. Het is altijd goed wanneer sporters eens in het zonnetje
worden gezet. Veel mensen weten niet dat in Horst aan de Maas diverse goed
presterende sporters wonen. Daar mag dan best eens aandacht aan gegeven
worden. Een Sportgala is daar een goede manier voor.

Marieke
ment...

Zwembad De Berkel moet blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met de oprichting van een actiecomité is de volgende ronde van discussies
rondom het Horster zwembad De Berkel aangezwengeld. Gemeenten Horst aan
de Maas en Venlo onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal zwembad.
SP Horst aan de Maas vreest dan dat De Berkel overbodig wordt.
Eerder startte de SP een handtekeningenactie voor het behoud van het
zwembad. Dat had echter niet het gewenste effect, waardoor nu een actiecomité
genaamd ’t zwembad moet blîeve (’t is ván os) is opgericht. Volgens het actie
comité functioneert het zwembad prima en voorziet het dichtbij in een behoefte.

Zij vreest onder andere dat een zwembad verder weg het voor sommige mensen
onmogelijk maakt om te zwemmen. Daarentegen: dat lijkt op verkiezen van
nostalgie boven feiten. Als een zwembad jaarlijks flink op de gemeentelijke
begroting drukt en – laten we eerlijk zijn – ook behoorlijk gedateerd is, waarom
zouden we dan niet zoeken naar een beter alternatief? Een regionale samen
werking met Venlo kan de kans bieden om een groter bad te laten bouwen waar
meer mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor onze zwemvereniging.
Zwembad De Berkel moet blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > De zon verbetert mijn humeur > eens 89% oneens 11%

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

NERGENS GOEDKOPER
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

Wij zijn verhuisd!

op zondag 19 april
Kom kijken
van 13.00 tot 16.00 uur
www.kdvpoemelke.nl

Fresh Park Venlo, Venrayseweg 138 C
077-382 80 11 / info@kdvpoemelke.nl

Koop nu kaarten!
Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl

Solanum hangpot vol bloem en knop
27 cm pot. Onze eigen topkwaliteit!

Franse Geranium vol knop

p.st.
2,99

Alle kleuren, in 12 cm pot. Uit eigen kweek!

Potgrond 40 L Topkwaliteit
Onze eigen kwekersamenstelling!

Rhododendrons

5 stuks

p.st. 4,49

20-150 cm hoog
Keuze uit meer dan 100 soorten
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

Pluimhortensia ‘Limelight’
60 cm hoog, hele dikke plant°

p.st. 12,99

9,99
1,99
17,00
-20%
8,99

Aanbiedingen geldig t/m 21 april 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Plantencentrum Velden

Slagbal, duurloop, turnen,
volleybal of het ergste van
allemaal: trefbal. De gymlessen
vroeger op school waren voor
mij geen pretje. Elke keer dat ik
op donderdag, om de een of
andere reden had ik altijd op
donderdag gymles, de gymzaal
binnenstapte wachtte ik met
angst en beven af wat me nu
weer te wachten stond. Ik deed
wel altijd mee, maar niet van
harte. Handstandoverslag over
de bok? Halverwege mijn sprint
naar de springplank haakte ik af.
Ringzwaaien? Ik was al blij als ik
überhaupt bij de ringen kwam.
Hoger dan een 5 heb ik volgens
mij nooit op mijn rapport gehad
voor gymnastiek. Natuurlijk
hadden mijn klasgenoten al snel
door dat ik die volleybal of
voetbal niet kon raken, dus
kreeg ik van de tegenstander
altijd alle ballen toegegooid.
Ik heb er verder geen trauma
aan overgehouden, maar ik koos
liever een ander vorm van sport:
ballet, lekker veilig zonder
ballen of rekstokken.
Zaterdag start in Horst aan de
Maas de Sportweek. Een week
lang vinden er allemaal
sportieve activiteiten plaats.
En net als bij de Olympische
Spelen wordt er zelfs een vlam
ontstoken. En er is een heus
Sportlied dat door kinderen op
de basisschool wordt geleerd.
In het centrum van Horst zijn er
elke avond
beachvolleywedstrijden.
Ambtenaren gaan met elkaar de
strijd aan en ook bedrijven
kunnen meedoen. Nu had mijn
collega het lumineuze idee om
een Kempen-team te vormen.
Gelukkig meldden zich al snel
voldoende mensen aan en kon
ik met goed fatsoen afzeggen.
Maar ik heb wel toegezegd dat
ik ze zal aanmoedigen. En daar
wil ik dan nog best een stukje
ballet bij doen. Zolang er maar
niemand een beachvolleybal
naar mij gooit.

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

Verbindend
Na een jaar gemeenteraad kijk je wel eens terug en stel je jezelf de
vraag: En? Wat heb ik nu allemaal gedaan? Er zal een verschil in uitkomst
zijn als je deze vraag zelf beantwoordt of als iemand anders die vraag
beantwoordt.
Wat ik het afgelopen jaar heb
gemerkt is dat zich veel van het
werk buiten het zicht van de mensen
afspeelt. Nee: geen achterkamer
tjespolitiek, maar juist buiten het
gemeentehuis de inwoners opzoeken
en voor hen bereikbaar zijn. Dat is

de kracht van onze fractie. Allemaal
mensen die niet per se de ‘bühne’
opzoeken tijdens raadsvergaderin
gen, maar juist daarbuiten luisteren
naar de individuele inwoner, groe
peringen, v erenigingen en bedrijven
en hen helpen daar waar mogelijk.

Terugkijkend naar mijn eigen situatie
kan ik niet anders concluderen dan
dat veel mensen mij hebben weten te
vinden. Niet iedereen heb ik kunnen
helpen zoals zij en ik dat graag zouden
willen, maar het tenminste proberen
is het minste wat je kunt doen. Als je
vanuit het CDA ook een avond mag of
kunt organiseren voor de culturele- en
sportverenigingen en stichtingen uit
Grubbenvorst over samen werken aan
samenwerken en als er inmiddels een

geweldige ontmoetingsplaats is bij
de Baersdonck in Grubbenvorst waar
de inwoners, onder het genot van
drankje geserveerd door cliënten met
een verstandelijke handicap, gratis
tweedehands boeken kunnen lenen,
dan geeft dat een goed gevoel. Dan is
gewoon samen doen geen verkiezings
leus meer. Het is dát waar het CDA voor
staat in Horst aan de Maas. Verbindend.
John Jenniskens,
CDA Horst aan de Maas

’t Komt niet, niet vanzelf
Resultaten komen niet vanzelf. Dat blijkt maar weer, zoals ook
De Limburger in een artikel aangeeft. Het gaat natuurlijk over de Floriade.
Tegenvallers volgen elkaar steeds weer op. En de oorzaak? Blind optimisme van ook ons college en een ongezonde afkeer om oorzaken te
onderzoeken.
Natuurlijk, de Floriade is voor een
aantal mensen een leuk uitje geweest.
Maar het ging toch om naamsbekend
heid van de regio en extra werkge
legenheid? Zeker, de kredietcrisis
hielp niet mee, maar als je bij de les

bent en heldere doelen hebt, stuur je
onderweg bij. O ja, toch een doel: twee
miljoen bezoekers, alleen een beetje
slordig dat er niet bij gezegd was dat
het betalende bezoekers moesten zijn.
Geen helder doel en geen sturing? Dan

krijg je dus het lid op de neus. Er is niet
van tevoren gemeten hoe de naams
bekendheid was en nu hoeft het niet
meer. Geen succesvolle plannen om
gedurende de Floriade het bedrijfsleven
warm te maken voor de regio. En Villa
Flora? Is het niet vreemd dat Venlo de
winst in heel andere verhoudingen
wilde delen dan naar rato? Een grote
winst werd zomaar gedeeld. Ieder
krijgt één vijfde deel. Alleen, omdat de
huurcontracten niet meer waren dan

onverbindende toezeggingen wordt het
een verlies. Ook verdeeld op een voor
Venlo plezierige manier. Hoe kan dat
nu? Als je niet weet wat de risico´s zijn
en niet vooruit kijkt, wordt het steeds
niets. Adviezen in de wind slaan (zie
kantoren), blind optimisme, geen helder
doel en bij tegenvallers (Greenport)
gewoon nieuw gemeenschapsgeld pom
pen en weer zonder heldere doelen. Als
je blijft doen wat je altijd deed, blijf je
krijgen wat je altijd kreeg, te weinig of

niets dus. Het komt niet, niet vanzelf.
D66 wil graag heldere plannen zien
met heldere en meetbare doelen,
gebaseerd op een goede analyse van
de huidige situatie. Waarbij ook naar
onze eigen gemeente wordt gekeken
en de verantwoordelijke wethouder
niet blind achter de provincie aanloopt,
maar zelf nagaat welke voordelen ook
onze gemeente daaruit kan halen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Een bieb is niet hetzelfde als een gemeenschapshuis
Enige tijd geleden schreef de SP een brief aan het college met een
aantal vragen en een voorstel voor een nieuwe bestemming van het
bibliotheek gebouw in Sevenum. Niet lang er na kregen we een antwoord
van het college.
Het antwoord verbaasde mij
niet, want het goed nadenken en
lezen van de brief hadden we niet
verwacht. Wij hebben immers al een
gemeenschapshuis, De Wingerd.
Klopt, maar dit is geen ontmoetings

plek zoals bedoeld in onze brief. In De
Wingerd kun je elkaar ontmoeten door
er een kopje koffie te drinken, lunchen
of een hapje eten. De ontmoetingsplek
die de SP en de Sevenumse mensen
bedoelen is een plek waar je vrij in

en uit kunt lopen zoals vroeger in de
bibliotheek.
De SP wil een ontmoetingsplek
organiseren in het leegstaande pand
van de bibliotheek. Vandaar ons
voorstel er een inloopspreekuur te
organiseren voor het wijkteam van de
WMO. Niet iedereen kan of wil zich
organiseren zoals een goedlopende
KBO. Er zijn veel Sevenumse mensen
die het fijn zouden vinden om een plek

te hebben waar ze als voorheen in
de bieb elkaar ongedwongen kunnen
ontmoeten. De SP kan zich voorstellen
dat er meerdere spreekuren van
organisaties gehouden zouden kunnen
worden. Het zou goed zijn als er in de
kernen van Horst aan de Maas een dag
in de week mensen terecht zouden
kunnen met hun vragen in plaats
van altijd naar Horst te moeten. Een
spreekuur waar je met diverse vragen

terecht zou kunnen, bijvoorbeeld
over vergunningen, rijbewijs of je pas
aanvragen.
Het pand staat nog steeds leeg.
Ik nodig iedereen uit die een idee
heeft voor herbestemming van het
pand dat zo mooi centraal ligt in
Sevenum om zijn of haar idee naar
mij te lanceren.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 april 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsthemabijeenkomst
21 april 2015
Openbare raadsbijeenkomst over het thema
“Evaluatie Decentralisaties Sociaal Domein
1e kwartaal 2015”.
Na de opening door de voorzitter, de heer
C. van Rooij, volgen een tweetal inleidingen
over de eerste financiële en inhoudelijke resultaten van de decentralisatie van het Sociaal
Domein in het 1e kwartaal van 2015.

De bijeenkomst
vindt plaats in
de raadzaal van
het gemeentehuis
van Horst aan de Maas,
aanvang 20.00 uur. U bent
van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via www.horstaandemaas.nl

Wij bestrijden de
eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van
vooral eikenbomen legt. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de
specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes
met brandharen en uitwerpselen.
Tussen begin mei en eind juni krijgen de
rupsen microscopisch kleine brandharen.
De brandharen van de eikenprocessierups
kunnen vervelende gezondheidsklachten
geven. Om de overlast te beperken gaan
wij de komende tijd de eikenprocessierups
bestrijden. Kijk voor nadere informatie over
de bestrijding en aanpak van de overlast op

onze website: www.horstaandemaas.nl
Ook kunt u informatie vinden op de website
van GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl). Indien u dan nog aanvullende
vragen heeft over de eikenprocessierups
kunt u contact opnemen met team Milieu (tel.
077 - 850 48 48) of mailen naar:
info@ggdlimburgnoord.nl

Meer treinverkeer Horst-Sevenum
In de periode van 20 april tot en met 26 juni kan er wat meer goederenvervoer over het spoor
Eindhoven - Venlo komen. Dit in verband met de werkzaamheden aan de Betuweroute.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanpassing van de
Betuweroute en de gevolgen voor de Brabantroute, of heeft u vragen? Kijk dan op:
www.rijksoverheid.nl/derdespoorduitsland

of www.prorail.nl/derdespoorduitsland.
Of bel Informatie Rijksoverheid op 1400
(lokaal tarief).
U kunt ook contact opnemen met Prorail
Publiekscontacten op 0800 - 776 72 45.

Wijziging
papierinzameling America
In de kalendergids is opgenomen dat het oud papier in America op 25 april wordt opgehaald.
Dit moet echter zaterdag 18 april zijn. Op uw afvalkalender staat wel de juiste datum.

Veilinghof te Lottum

Woningbouwplan centrum
Lottum

In het plangebied van Veilinghof zijn diverse kavels beschikbaar, welke bebouwd kunnen
worden met o.a. vrijstaande, tweekappers en patiowoningen. Met een groep in eigen beheer
een woning realiseren is ook mogelijk.
Bij de aankoop van deze kavels kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en
is tevens te bereiken via 077- 260 00 00
of info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu.
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Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.

Evertsoord
Kerkkuilenweg 2

Horst
De Afhang
Herstraat 45
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 50

Kronenberg
Blaktdijk 44

Grubbenvorst
Ericaplein 59

Meerlo
Hogenbos 10

America
Saarweg 19

Sevenum
Maasbreeseweg 85
Horst aan de Maas
Benoeming lid van de
gemeenteraad

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Workshop Elektrisch rijden
en laadpalen
Op vrijdag 24 april om 15.00 uur organiseren de gemeenten in Noord-Limburg de workshop
Elektrisch rijden en laadpalen. Bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd in Hotel
Asteria in Venray. In de workshop krijgt u informatie over elektrisch rijden en verkennen we
samen mogelijke locaties voor laadpalen in de regio. En u kunt zelf eens ervaren hoe het is om
elektrisch te rijden door mee te doen aan de Ride & Drive.
De gemeenten in Noord Limburg werken samen
in een onderzoek naar de beste locaties voor
een laadpaal om elektrische voertuigen op
te laden. Het aantal elektrische voertuigen in
Nederland is de laatste jaren toegenomen. Het
aantal laad-mogelijkheden is in verhouding
echter niet meegegroeid.
Door deze situatie ontstaan er kansen voor
ondernemers. Denk aan het bieden van
laadmogelijkheden voor e-voertuigen van

klanten, bezoekers en medewerkers. Daarnaast
kunnen de laadpalen - en eventueel elektrische
bedrijfsvoertuigen - een bijdrage leveren aan
een duurzaam en innovatief imago van uw
bedrijf.
De workshop vindt plaats op vrijdag 24 april
van 15.00 tot 17.30 uur in Hotel Asteria,
Maasheseweg 80a in Venray. Heeft u vragen of
wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een e-mail
naar rkroon@fier.net
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Crist Coppens

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

alleen op dinsdag 21 april

Half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Karten op het schoolplein
De een houdt zijn spreekbeurt over zijn huisdier, de ander over zijn lievelingsboek. Zo niet Kris Haanen uit
Meterik. Hij hield vrijdag 10 april zijn spreekbeurt over zijn hobby karten. Een demonstratie mocht natuurlijk
niet ontbreken. De achtjarige Kris is eind vorig jaar gestart met zijn nieuwe hobby karten. Hij mag nu het
Open Nederlands Kampioenschap gaan rijden in zijn klasse, 2-takt Micromax, de snelste klasse voor zijn
leeftijd. Hierbij worden topsnelheden van 110 kilometer per uur gehaald. Zo hard ging het niet vrijdag op het
schoolplein van basisschool Onder de Wieken, al leverde de demonstratie wel veel bewonderende blikken
van zijn klasgenootjes op.

zondag

19 april
10.00 - 16.00 uur

Keuzecursus
VERKOOP BIJEN EN IMKERBENODIGDHEDEN VANAF 09.00 UUR
Rondom ‘t Zoemhukske en Kasteelruïne te Horst / Kasteellaan 3, 5961 BW Horst
Meer informatie en deelnemerslijst op www.zoemhukske.nl en facebook

Krullevaar Sevenum bouwt
insecten- en vlinderhotel
De leerlingen van basisschool Krullevaar in Sevenum hebben op vrijdag 10 april gewerkt aan een insecten- en
vlinderhotel. Deze opdracht werd gemaakt in het kader van een keuzecursus.

Levende etalages,
muziek, theater en sport
zondag 26 APRIL

HORST CENTRUM

LEEFT
Koopzondag
13.00 - 17.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!

De bouw van het insecten- en
vlinderhotel werd mogelijk gemaakt
door de Groengroep Sevenum en
de provincie Limburg. Basisschool
Krullevaar zorgde voor de uitvoering
ervan. De scholieren werden

geïnformeerd door een imker. Deze
imker bracht de kinderen kennis bij
over het belang van solitaire bijen
en insecten. Vervolgens gingen de
scholieren aan de slag om woonruimte
te creëren voor de insecten.

Groengroep Sevenum laat weten dat
het een leerzame middag is geweest
voor de kinderen. Ze hebben geleerd
dat insecten belangrijk zijn voor het
ecosysteem en dat insecten niet alleen
maar steken.

16
04
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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

Aniek Janssen
16 jaar
Kronenberg
Dendron College

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik rijd paard bij Ruiterclub Wittenhorst.
Toen we met ons viertal tweede
werden op het Nederlands kampioen
schap dressuur, stond mijn wereld echt
even stil. We hadden het namelijk niet
verwacht, dus dat maakte het moment
extra bijzonder.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me echt thuis als ik bij mensen
ben die ik honderd procent kan ver
trouwen, en waar ik gewoon mezelf bij
kan zijn. Ik hoef me dan geen zorgen
te maken over wat zij van mij denken.
Bij die mensen kan ik gewoon lekker
raar doen zonder dat ze dan meteen de
deur uit rennen, haha.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Als het na een lange week eindelijk
vrijdagmiddag is. Ik vind het heerlijk

om dan mijn tas in een hoek te gooien
en te beseffen dat het weekend is.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies krijg ik van mijn
ouders. Als ik bijvoorbeeld iets nega
tiefs zeg over iemand anders, dan zeg
gen zij vaak: ‘Behandel anderen zoals
je zelf behandeld zou willen worden.
Ik kan niet zonder…
Uiteraard mijn familie, maar ook niet
zonder mijn paard Zortin en mijn shet
lander Stippel. Paarden maken al sinds
ik mij kan herinneren een groot deel uit
van mijn leven en ik zou het heel raar
vinden als ze er opeens niet meer zijn.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer een rondreis
maken door Australië, dat lijkt me
zo’n mooi land. Dan zou ik echter niet
naar een resort of hotel gaan, maar
gewoon gaan backpacken. Ik zou de
peettante van mijn jongste broertje
gaan bezoeken, die woont daar met
haar gezin. Niet alleen natuurlijk, maar
met een vriendin bijvoorbeeld. Of met

Onze sprankelende
voorjaarscollectie
is compleet!
We hebben nu een heel

speciale actie:
tu
Bij aankoop v.a. € 75,- ontvang m
een mooie flacon eau de parfu
voor haar of hem!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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mijn broertjes, dat zou ik ook heel leuk
vinden!
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde altijd heel veel buiten. Dan
bouwde ik hutten met mijn buurjon
gens en buurmeisjes. Daar speelden we
dan de hele zomer in.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan eten natuurlijk, maar dat niet
alleen. Ik denk dat ik de rest zou schen
ken aan verschillende goede doelen.
Ook al is dat niet veel geld meer, alle
kleine beetjes helpen. Het zou dan mijn
laatste geld zijn en daarmee wil je toch
iets betekenen voor de mensheid.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had heel graag in de tijd van de
Grieken en Romeinen willen leven.
Vooral om te zien hoe keizers in die tijd
leefden. Het lijkt me ook heel interes
sant omdat ik het vak Latijn volg op
school en ik daarom voor een groot
deel weet hoe het eraan toe ging in
die tijd. Vrouwen hadden wel een stuk
minder rechten in die tijd, dus dat is
een minpunt.

Hoe wil je graag gezien worden?
Ik hoop dat mensen mijn zien als
iemand die zeker over zichzelf is.
Al weet ik wel dat dat soms niet zo
is. Ik ben namelijk best onzeker over
bepaalde dingen, terwijl ik weet dat
ik dat helemaal niet hoef te zijn.
Ook hoop ik dat ze mij ook zien als een
persoon die ze kunnen vertrouwen en
waar ze altijd naar toe kunnen komen.
Maar ik hoop vooral dat mensen mij
zien als een gezellig persoon waar ze
het leuk mee kunnen hebben.
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me eraan als mensen hun
oordeel al klaar hebben over iets
waar ze helemaal niets vanaf weten.
Zelf betrap ik me er soms ook op dat ik
dat doe, maar dan erger ik me ook aan
mezelf! Ik vind het leuk aan mensen
als ze open zijn. Met zo’n soort mensen
kan je gewoon makkelijk praten.
Verder vind ik het fijn als ik gewoon
met een persoon kan ‘flauwekullen’
maar er ook diepgaande gesprekken
mee kan voeren.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Als ik iets zou kunnen veranderen aan
mezelf, dan zou dat zijn dat ik iets
sneller dingen doe. Ik denk namelijk
altijd na over ‘wat als’. Het zou goed
zijn voor mezelf als ik sommige dingen
meteen zou doen en het dan gewoon
over me heen laat komen.
Aantrekkelijk of intelligent?
Intelligent. Als mensen intelligent zijn
maakt ze dat al vaak aantrekkelijk.
Als ik met iemand een goed diepgaand
gesprek kan voeren maakt dat die
persoon namelijk al aantrekkelijk.
Zonsopgang en zonsondergang?
Zonsopgang. Het is dan nog lekker
rustig, de volgens fluiten en er is wat
dauw. Dit maak ik best vaak mee,
omdat ik een ochtendmens ben.
Chatten of bellen?
Chatten. Bellen is ook wel handig, maar
ik vind het vaak stom om mensen op te
bellen. Ik chat het vaakst via Whatsapp.
Dat is iets afstandelijker en makkelijker
dan bellen. Er gaat dan ook geen dag
voorbij dat ik Whatsapp niet gebruik.

Vogelver
schrikker
Ik wilde net mijn tanden in
een lekker ontbijtje zetten toen
plotseling twee kwikstaartjes
tijdens hun paringsdans tegen
het raam aan vlogen. Dat had
ik niet voorzien. Mijn boterham
viel van schrik uit mijn handen,
maar de kwikstaartjes gingen
vrolijk door.
Toen ik vervolgens een slokje
van mijn thee wilde nemen, viel
mijn oog op een stelletje duiven
die elkaar innig aan het knuffelen waren bovenop het vogelhuisje. Een stukje verder voerde
een koolmees een acrobatische
vliegact op voor een andere
koolmees en trok een merel
fanatiek wormpjes uit de grond
voor zijn partner. Ik had opeens
niet zo’n honger meer. De lente
zit in de lucht. Het steeds langer
licht blijven heeft invloed op de
hormoonhuishouding van de
vogels: een explosie van
prolactineaanmaak in hun
gevederde lijfjes. Dat is te
merken. Normaal behoort een
gazon geverticuteerd te worden,
maar bij ons doen de vogels dat.
Alles wat los en vast zit, slepen
ze naar hun nestjes. Luidkeels
verspreiden ze liedjes om hun
territorium te verdedigen en
vrouwtjes te imponeren. Onze
tuin heeft veel weg van één
grote bunga bunga-party à la
Berlusconi, maar dan voor
vogels. En dan laat ik de
taferelen van de eenden bij de
vijver achter ons huis nog buiten
beschouwing. Het gezang van de
beestjes wordt op een gegeven
moment een beetje irritant. Elke
ochtend word ik uit mijn bed
gekwetterd door die mormels.
Gelukkig was daar afgelopen
zondag een oplossing voor: de
jaarlijkse Truckrun. De luid
claxonnerende vrachtwagens
verstoorden abrupt de rituelen
van de vogels. Ook al kwam de
stoet dit jaar niet langs ons huis,
alle gevleugelde schepsels in
een straal van vijfhonderd meter
waren binnen enkele seconden
verdwenen. Eindelijk rust. Nou
ja, uhm…
Rosanne
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SVEB
gedegradeerd
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Voor aanvang van de thuiswedstrijd van voetbalvereniging SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst tegen Vianen Vooruit op zondag
12 april wist iedereen al dat SVEB in de volgende voetbaljaargang vijfde
klasser zou zijn. Na de wedstrijd was dit een feit.
Dat het lopende seizoen een
moeilijk seizoen zou worden, hadden
velen reeds van te voren ingeschat.
Als zo veel ervaren spelers in een
lager elftal gaan spelen of gaan
verkassen naar een andere club dan
is het voor een kleine vereniging als
SVEB moeilijk op te brengen om nog
een vierde klasse-waardig elftal op
de been te brengen. Daar kwam nog
bij dat in het begin van de competitie
het geluk hen in meerdere wedstrij
den in de steek liet en als klap op de
vuurpijl nog een aantal langdurige
blessures van enkele dragende krach
ten. Degraderen is dan geen schande
maar een logisch gevolg.
Om van deze voorlaatste
thuiswedstrijd van SVEB in de vierde
klasse een meeslepend verslag te
maken heeft dan ook weinig zin.
De eerste kans van de wedstrijd
was dan weliswaar voor SVEB, maar

daarna kon Vianen Vooruit het
zich permitteren om erg slordig te
voetballen en toch heer en meester
te zijn op sportpark ’t Venneke.
Eindstand 0-4.
Volgend jaar dus in de vijfde
klasse. Met mogelijke tegenstanders
die de huidige generatie voetballers
alleen uit de krant kennen zoals
Griendtsveen, BVV ’27 en de Willy’s.
Bij de KNVB zullen ze wel gegronde
redenen hebben om de indeling op
z’n kop te zetten. Laten we er maar
van uitgaan dat de situatie over
enkele jaren weer is genormaliseerd
en dat SVEB daar staat waar het
moet staan. Of dit vijfde, vierde of
zelfs derde klasse is, de tijd zal het
ons leren. Aan de echte supporters
van SVEB zal het niet liggen. Deze
mensen komen al sinds jaar en dag
hun club steunen. Elke wedstrijd
weer en tot het eindsignaal klinkt.

Vrienden van de Veteranen
AVV America
Door: Thijs Camps, AVV America
Voorzitter Thijs Camps van de Veteranen commissie van AVV America heeft op zaterdagmiddag
11 april een T-shirt voor de groep Vrienden van de Veteranen overhandigd aan voorzitter Loek
Philipsen. Het voetbalteam Veteranen America heeft sinds twee jaar een heuse supportersschare aan
hun zijde. Op zaterdagmiddag zijn zij bij zowel uit- als thuiswedstrijden van de partij. De meeste
jongens van deze supportersclub gingen voorheen kijken naar de A1, waar ze zelf enkele jaren in
gevoetbald hadden. Aansluitend vond de wedstrijd van de Veteranen plaats en dit maakte zo’n indruk
op de jongens dat ze sinds die tijd zijn blijven komen. De groep Vrienden van de Veteranen bestaat
uit 38 personen. (Foto: Hay Mulders)

Agrariers/bedrijven opgelet!

GRATIS
ONGEDIERTE- Banden - Accu’s - Carwash
ANALYSE
Hét adres voor
Bent u al voorzien van een ongediertebestrijder?
Dan geven wij u graag een 2nd opinion.

www.vdh-plaagdierpreventie.nl
Tel. 0493 - 68 80 06

alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Heeft u lage rugpijn,
een sportblessure,
die elleboog of enkel
die maar pijn blijft doen?
Arnold promoot in onze winkel
het nieuwe brede assortiment
medische hulpmiddelen van
Uriel, zoals allerlei gewrichtbandages en lichaamsondersteuningen tot voetpleisters en
zooltjes.
Kom snel kijken in onze winkel en
laat u adviseren. Onze medewerkers
zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Kerkstraat 6-6 A, Horst 077 - 398 59 63

Winst brengt dames
Set Up kampioenschap
Door: volleybalvereniging Set Up Meerlo
De volleybaldames van het eerste team van Set Up Meerlo speelden op zaterdag 11 april tegen het eerste
damesteam van Luctor Rijkevoort. De wedstrijd werd gespeeld in Rijkevoort.
Het team van Luctor stond vierde
op de ranglijst, dus het zou geen een
voudige wedstrijd worden. De dames
uit Meerlo lieten echter van het begin
af aan al zien wat de bedoeling was.
Door geconcentreerd spel nam Set Up
in de eerste set direct de leiding. Deze
werd gewonnen via 7-17, 12-21 en
16-25. Het goede spel werd voortge
zet in de tweede set. Door de sterke
services en goede verdediging kregen

de dames van Luctor geen enkele kans.
Set Up wist hierdoor ook deze set via
6-12, 11-21 en 13-25 overtuigend te
winnen.
De derde set begon met het
wekelijkse dipje en hierdoor kwamen
de dames van Set Up op een achter
stand van 7-5. Deze achterstand was
van korte duur, want de derde set werd
uiteindelijk gewonnen door de dames
van Set Up.

In de vierde set werd het niveau
van de eerste drie sets vastgehouden.
Na tussenstanden van 6-10, 16-20
en 18-25, en dus de eindelijke
wedstrijdoverwinning met 0-4, barstte
het gejuich van de Meerlose dames
los. Hoewel er volgende week nog
een wedstrijd op het programma
staat, is het kampioenschap voor het
eerste damesteam van Set Up Meerlo
al zeker.

Overwinning voor
SV Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste team van SV Oxalis stond zondag 12 april tegenover SV Merselo, de nummer zes van de poule.
Merselo is altijd een lastige tegenstander.
Goed voorbereid gingen de
dames van start. Ondanks de harde
tegenwind werden er toch veel kansen
gecreëerd maar niet altijd goed
afgemaakt. Toch kwam SV Oxalis op
een 0-2 voorsprong door een mooi
afstandsschot en een doorloopbal van
Michelle Hermans.
Het tempo lag bij beide ploegen
hoog en er werd goed gespeeld, de
verdediging van SV Oxalis stond sterk.

Aanvallend duurde het echter te lang
voordat de doelpunten vielen en
daarom wist Merselo nog voor de rust
de aansluitingstreffer te scoren, 1-2.
Na de rust ging SV Oxalis scherp
verder en wist in de eerste aanval
meteen weer te scoren, 1-3. Met de
wind nu in de rug was het opzetten
van de aanvallen beter verzorgd.
Met een goed verzorgde afvang
creëerde SV Oxalis die de betere

kansen. Merselo wist nog wel een keer
aan te haken maar was niet bij machte
om het spel naar zich toe te trekken.
Naar het einde toe waren twee
doelpunten voorsprong voldoende
om de wedstrijd gecontroleerd uit te
spelen. Eindstand 4-6. SV Oxalis voegt
weer twee punten toe aan het totaal.
Hiermee zet SV Oxalis zich steeds
steviger op de tweede plaats van de
eerste klasse.
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Powerman voor het eerst
bij Parkhotel
Een bewogen weekend voor de organisatie van Powerman in Horst. Aan de ene kant waren er klachten van de
omgeving, met name rondom de verkeersafhandeling en de achtergebleven rommel. Daarentegen was het
evenement sportief gezien een succes, aldus de organisatie.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Sevenum in het
teken van Sportweek
Tijdens de Nationale Sportweek worden in Sevenum tal van sportieve
activiteiten georganiseerd, onder andere door de KBO en Sportdorp
Sevenum eo. Met de acties wil Sportdorp Sevenum onder andere nog niet
bewegende dorpsgenoten aanzetten tot sporten.
Tijdens de Nationale Sportweek
(NSW) houdt de KBO van Sevenum op
dinsdag 21 april een Open Sport- en
Beweegdag. In en rond De Wingerd
kunnen alle ouderen van Sevenum
sporten proberen en demonstraties
bekijken, bijvoorbeeld van coun
try- and linedancing of volksdansen.
Buurtsportcoach Miranda Haegens
geeft de ouderen sportadvies.
Daarnaast zijn er belastinginvullers en
vrijwillige ouderenadviseurs aanwezig.
Sportdorp Sevenum eo organiseert
een sportcarrousel op zaterdag 25 april
van 10.00 tot 16.00 uur in sporthal De

Kruisweide. Geïnteresseerden van alle
leeftijden kunnen gratis kennismaken
en meedoen met allerlei sporten en
bewegingsmogelijkheden. Onder de
sporten die in de sportcarrousel voorbij
komen, zijn bekende sporten als
badminton, korfbal of judo, maar ook
minder bekende sporten als rinkelbal,
speedminton of kinbal. Daarnaast
zijn in het sportcafé diverse infor
matiestands ingericht, bijvoorbeeld
over freerunnen, weerbaarheid of
sport en spel voor senioren. Het DéDé
danceballet geeft verschillende diverse
optredens.

De Merels verliezen
thuiswedstrijd
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalvereniging De Merels uit Melderslo
speelde op zondag 12 april tegen Prinses Irene 1 uit Nistelrode, op
sportpark De Merel in Melderslo. De Merels verloor de laatste wedstrijd
tegen Prinses Irene in de zaal nipt met 13-14, dus het team was dit keer
des te meer gebrand op de winst.
De Belg Kenneth Vandendriessche
en de Zwitserse Laura Hrebec werden
zondag 12 april Europees kampioenen
duathlon op de lange afstand. Op de
sprint gingen de titels naar de Italiaan
dalla Pasqua en titelverdedigster
Franziska Scheffler uit Duitsland.
Nederlands kampioen lange afstand
werden Mark Oude Bennink en Marina
van Dijk. Het was voor het eerst dat
een deel van het parcours rondom het
Parkhotel Horst was gelegd.

Kritiek was er ook: aanwonenden
van de Herenbosweg, Mackayweg
en Tienrayseweg gaven aan al op
zaterdag hinder te ondervinden van
trainende deelnemers. Na de wed
strijd op zondag merkten zij op dat
langs de verreden routes wikkels van
energierepen, plastic zakjes en lege
flessen lagen. Een aantal inwoners
van Melderslo hoopt dan ook dat het
evenement volgend jaar ergens anders
wordt georganiseerd. “Hopelijk voor

de organisatie laten ze als het nog
doorgaat, Melderslo met rust, want de
tractoren staan paraat”, aldus één van
de inwoners. Gemeente Horst aan de
Maas geeft aan dat ze de bewoners op
eerdere informatiebijeenkomsten heeft
gevraagd hun bevindingen kenbaar te
maken. Tot nu toe hebben twee men
sen dit gedaan. Wanneer een evaluatie
tussen de gemeente en de organisatie
van Powerman plaatsvindt, is nog niet
bekend.

Beide teams begonnen heel
fel aan de wedstrijd. In het begin
scoorden beide ploegen en waren de
ploegen van ongeveer gelijk niveau.
Na een stand van 3-3 liep Prinses
Irene echter nog vóór rust uit naar
een voorsprong van 3-6. Na rust werd
het spel nog feller en fysieker en
kwam er steeds meer commentaar
vanaf de kant. Prinses Irene kon hier

door haar collectiviteit en ervaring
het best mee omgaan en het lukte
De Merels niet om de aansluiting met
Prinses Irene weer te vinden. De ploeg
uit Nistelrode liep uit tot een 3-8
voorsprong. De Merels creëerde wel
de nodige kansen, maar het lukte niet
om ze ook daadwerkelijk af te maken.
Een eindstand van 5-12 in het voordeel
van Prinses Irene was het resultaat.

Set Up meisjes C2 kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
In de voorlaatste competitiewedstrijd op zaterdag 11 april hadden de speelsters van volleybalvereniging Set Up
uit Meerlo uit het team C2 aan één setwinst voldoende om kampioen te worden. In de eerste set stelden zij het
kampioenschap al veilig.

Nieuw tenue voor
scheidsrechters
De zeven speelsters gingen vrij
relaxt naar Maasbree om aan te treden
tegen Asterix. Dat kon niet gezegd
worden van de wat gespannen coaches
Astrid en Nathalie. De spanning viel al

snel weg toen na het spelen van de
eerste punten het verschil in kwaliteit
zichtbaar erg groot was. Alle vier
de setjes werden vrij eenvoudig
gewonnen met respectievelijk 11-25,

13-25, 9-25 en 17-25. De coaches en
speelsters Rian, Romee, Jessie, Sara,
Jill, Juul en Fleur werden op het veld
gefeliciteerd door de vele meegereisde
supporters.

Alle scheidsrechters van RKsv Wittenhorst zijn sinds kort in een
geheel nieuw tenue gestoken. Hun vaste sponsor Van Essen Optiek uit
Venray verzorgde wederom de outfits. De scheidsrechters van RKsv
Wittenhorst staan hier met hun nieuwe tenue aan op de foto.
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Nationale Sport Hovoc ondersteunt Sport
week met beachveld
week in Horst
Tijdens de nationale sportweek van zaterdag 18 april tot en met
zaterdag 25 april vinden er verschillende sportieve activiteiten plaats in
Horst. De opening van de week is op zaterdag 18 april om 15.00 uur op
het Sint Lambertusplein. Op woensdag 22 april vindt er om 13.30 uur een
sportcarrousel voor ouderen plaats op Sportpark ter Horst.
Sport aan de Maas wil de jeugd
uit Horst aan de Maas enthousiast
maken om tijdens de opening van
de Nationale Sportweek op zaterdag
18 april samen met opa en oma
te bewegen op het lied ‘Energie’.
Veel basisschoolleerlingen leren op
dit moment de tekst en de bijhorende
dans op het lied ‘Energie’ dat is uit
gebracht ter ere van de aankomende
Koningsspelen. Sport aan de Maas
wil hier graag op inspelen door al
tijdens de opening van de Nationale
Sportweek op het Sint Lambertusplein
in Horst tot een gezamenlijke
uitvoering te komen. Groepen van
Samen Bewegen, een organisatie
in Horst die ouderen in de regio
begeleidt op het gebied van sport

en beweging, zullen hetzelfde lied
zingen en de dans instuderen. Sport
aan de Maas nodigt alle kinderen met
hun familieleden uit om naar het Sint
Lambertusplein te komen, het lied te
zingen en de dans uit te voeren.
Op woensdagmiddag 22 april
vindt er om 13.30 uur een sportcar
rousel plaats op Sportpark ter Horst.
Deze sportcarrousel is bedoeld
voor ouderen en wordt verzorgd
door verschillende verenigingen.
Ouderen kunnen met hun klein
kinderen als coach allerlei sporten
en bewegingsactiviteiten doen.
Voor de oud-voetballers is er een
Walking Football Toernooi, waaraan
naast de Wittenhorst Old Stars ook
VVV Old Stars mee doen.

WEEKAANBIEDING

on
Voordeelcoup

Sachervlaai
van € 15,60
voor

Tijdens de Nationale Sportweek van maandag 20 tot en met zondag 25 april staan sport en bewegen voor
allerlei groepen in onze maatschappij centraal. Verschillende verenigingen organiseren activiteiten, waaronder
volleybalvereniging Hovoc, die een beachveld neerlegt op het Wilhelminaplein in Horst.

Wilt u iets bestellen
voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag
voor 16 uur door!

12,50
Lucassen | Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Nu op alle gebruikte kasten:

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

2o5rt%
ing

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

k

We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf en een
marktconform salaris. Van jou vragen we dat je representatief, stressbestendig en flexibel bent.
Daarnaast beschik je over het vrachtwagen rijbewijs en een chauffeurs diploma.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Deze actie is van 20-4 t/m 02-5 m.u.v. lopende acties

Geopend: ma t/m vrij 08.30 – 18.00 uur
Zaterdag 08.30 – 17.00 uur

Kom gerust kijken in onze showroom!
Horsterweg 19 te Sevenum Tel. : 077-398 80 37

www.hagrokantoormeubelen.nl

Vanaf maandagavond tot en met
vrijdagmiddag worden er elke avond
(19.00 tot 21.30 uur) beachwedstrijden
gespeeld door allerlei groepen, zoals
gemeenteambtenaren, vriendengroe
pen, mensen uit de zorg, het bedrijfsle
ven en het onderwijs. Ook basisschool

kinderen en leerlingen van Dendron
College en Citaverde College kunnen
kennismaken met beachvolleybal.
Hovoc ziet dit evenement als mooie
gelegenheid om iedereen in Horst te
laten zien dat beachvolleybal voor alle
leeftijden een kans is om lekker te

bewegen en dat dit niet eenmalig hoeft
te zijn. Hovoc start namelijk samen met
het Dendron College in de eerste week
van mei met de aanleg van vier beach
velden achter de Dendron-sporthal. Zo
kan men het hele jaar met volleyballen
bezig zijn, zowel binnen als buiten.

Jubilarissen HZPC
Tijdens de jaarvergadering van de Horster Zwem- en Polo-club op donderdag 9 april werden vier jubilarissen van
de club gehuldigd voor al hun trouwe sportieve diensten. Ad Keijsers, Frans Sauren en Tjeerd Hiddema zijn alle drie
al 25 jaar lid van de club. Marièlle Martens is zelfs al veertig jaar bij HZPC.
Ad Keijsers is al jaren actief lid
van de afdeling waterpolo. Als teamlid
van Heren 1 neemt hij elke week deel
aan diverse trainingen en wedstrijden.
Frans Sauren is al heel lang supporter
van zijn eveneens zwemmende
kinderen bij het synchroonzwemmen
en wedstrijdzwemmen. Zelf is hij
actief zwemmer van de master
zwemafdeling.

Tjeerd Hiddema is als triatleet en
masterzwemmer verbonden aan HZPC
en heeft veel vrijwilligerswerk voor de
club verricht.
De laatste jubilaris, Marièlle
Martens, begon als wedstrijdzwemmer
en werd na haar zwemcarrière trainer
en coach van de HZPC wedstrijdgroep.
Ook heeft ze meegewerkt aan
de sponsorcommissie binnen de

club en organiseert ze jaarlijks het
trainingskamp. Verder is ze als
trainer verantwoordelijk voor het
masterzwemmen. In het jubileumboek
van 2009 van HZPC staat over haar
geschreven dat ze niet alleen trainer,
coach inspirator en kartrekker voor
veel zwemmers en activiteiten is,
maar dat ze ook een beetje geldt als
de moederkloek voor de jeugd.

Melderslo te sterk voor
Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op sportpark de Vonckel in Meterik speelden op zondag 12 april de voetbalclubs van Meterik en Melderslo tegen
elkaar. Meterik was vanaf het begin met name fysiek de mindere van Melderslo en kon geen moment waarmaken
dat ze voor hun laatste theoretische kans speelden om de nacompetitie te bereiken. Melderslo won zeer verdiend
met 0-3.
In het eerste helft werd de
wedstrijd al beslist. Stan van de
Pas won in de beginfase een
duel, kreeg vervolgens de vrije
doorgang en scoorde beheerst de
0-1. Trainer Gé Ummenthun moest
vanwege blessures al snel motor
Huub Kleuskens vervangen en ook
topscoorder Dirk van Rengs moest,
na een forse overtreding, in de rust
gewisseld worden. Dit was een
grote aderlating voor Meterik, de

overtuiging verdween daardoor
helemaal bij de groenwitten. Tom
Verbong had na ongeveer een half uur
voor een ommekeer kunnen zorgen,
maar na een goede combinatie en
een fraaie kapbeweging schoot hij
de bal in het zijnet. Melderslo werd
echter steeds gevaarlijker. Vlak voor
rust speelde Bart Verheijen na een
mooie combinatie met Stan van de
Pas zich vrij en scoorde de 0-2.
Meterik had in de tweede helft veel

balbezit, maar kon weinig gevaar
brengen voor het doel van keeper
Mike Gubbels. Tom Verbong leek
na een goede combinatie de 1-2 te
scoren, maar zijn inzet ging rakelings
voorlangs. Quincy Rubie raakte met
een voorzet nog de bovenkant van
de lat. Bart Verheijen maakte in de
slotfase nog dankbaar gebruik van
een fout in de Meterik verdediging
en bracht de 0-3 eindstand op het
scorebord.
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Hovoc-teams winnen
voor thuispubliek

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

Door: volleybalvereniging Hovoc
Zowel het eerste heren- als damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft op zaterdag 11 april voor
thuispubliek gewonnen. In de Dendron sporthal kreeg het Horster publiek twee aantrekkelijke wedstrijden voorgeschoteld. De heren, reeds kampioen in de eerste klasse, wisten Voerendaal met 4-0 opzij te zetten en de dames
stelden dankzij een overtuigende 3-1 overwinning handhaving in de derde divisie veilig.
Voor Hovoc dames 1 was het duel
tegen Bok dames 1 uit Kapelle een
belangrijke wedstrijd tegen een directe
concurrent. De Horster dames begon
nen matig, maar door een hoge fouten
last aan de andere zijde van het net,
werd de achterstand niet groot. Een
paar sterke servicebeurten verder werd
Bok onder druk gezet en sloeg Hovoc
de eerste set binnen (25-13). In het
tweede bedrijf werd het goede spel
gehandhaafd en met wederom veel
servicedruk had het team uit Kapelle
met 25-15 het nakijken. Toch wist Bok
zich in de derde set te herstellen en
kwam Hovoc niet tot scoren (17-25).

Maar dankzij de gedrevenheid van het
Horster vrouwenteam werd de vierde
set (25-20) en daarmee de wedstrijd
(3-1) vol overtuiging winnend afge
sloten. Na afloop werd Henk Berkhout
na zes jaar trainen en coachen van
Hovoc dames 1 met een daverend
applaus door zijn team en het publiek
bedankt voor zijn inzet, die ertoe geleid
heeft dat Horst zich met een achtste
plaats in de derde divisie heeft weten
te handhaven. De Hovoc-heren, al
twee weken kampioen, troffen thuis
Voerendaal. Coach Bob Soberjé moest
zijn laatste doelstelling, “Mannen, ik
wil die honderd punten”, nog even

kenbaar maken. Met honderd punten
kampioen worden is een ongekend suc
ces en weinigen in de volleybalwereld
krijgen dat voor elkaar. De wedstrijd
tegen VC Voerendaal heren 2 had zelf
niet echt een spectaculair verloop. De
tweede set kwam Voerendaal met
25-21 nog dichtbij, maar dat was meer
vanwege het ontspannende karakter
van de heren van Hovoc. De eerste set
was ruimschoots met 25-13 gewonnen
en de derde en vierde set met 25-18 en
25-20. Hovoc staat nu met 96 punten
bovenaan en de laatste wedstrijd speelt
de kampioen van de eerste klasse
komende zaterdag tegen Landgraaf.

Derde plek in zicht voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste team van RKsv Wittenhorst blijft verbazen. De wedstrijd uit in Meerssen winnen en zelfs met 0-3 zegt
genoeg. De strijd om de derde plek werd daarmee afgeslagen.
De ploeg uit Zuid-Limburg ligt
Wittenhorst in eigen huis wel. Vorig
seizoen 0-0, het eerste seizoen werd
het ook 0-3. Wittenhorst had er blijk
baar zin in. Vanaf de aftrap stond de
ploeg perfect te voetballen. De eerste
kansen hadden zomaar doeltreffend
kunnen uitpakken. Zo bleef de strijd in
de eerste helft spannend en bleef het
goed tegen elkaar opgaan. In de laatste
seconde kwam Wittemhorst toch goed
weg. Uit een voorzet werd de bal in de
rechteronderhoek gekopt, maar doel
man John Tissen kon redding brengen.
Na de pauze wilde Wittenhorst
duidelijk meer. De eerste uitgespeelde
mogelijkheid kwam van Rob Zanders.
Hij werd mooi gelanceerd en kwam
zodoende vrij voor doelman Lennart

Quaden. Echter de bal ging nipt naast.
Aan de andere kant moest collega John
Tissen zijn kwaliteiten tonen en hoe.
Twee reddingen achter elkaar zorgde
ervoor dat het nog steeds 0-0 bleef.
Wittenhorst schrok er niet van en
bepaalde binnen zeven minuten de
wedstrijd. In de 53e minuut ontsnapte
op rechts Rob Zanders en via een voor
zet op maat kon Willem Heijnen fijntjes
de 0-1 op het scorebord brengen. Direct
hierna ging Daan Verlijsdonk op avon
tuur. Pas op de rand van het strafschop
gebied werd hij gehaakt. De vrije trap
via Kevin van Asten verraste bijna de
doelman. De bal werd tot opluchting
van de thuisclub uit de bovenhoek tot
corner verwerkt. Dit was toch uitstel
van executie, want in de 60e minuut

ging Daan Hendriks met de bal aan de
haal. Binnen het zestienmetergebied
werd hij neergelegd. De pingel werd
door Bram Rubie omgezet in een doel
punt, 0-2. SV Meerssen moest hiermee
zijn meerdere erkennen, zeker toen
enkele minuten later Willem Heijnen
attenter reageerde door een hoge bal
te bemachtigen. De consternatie bleek
nog groter toen Willem ook de doel
man kansloos liet, 0-3. De wedstrijd
was gespeeld. Maar eerst moest John
Tissen met spectaculaire reddingen het
doel van Wittenhorst schoon houden.
Wittenhorst verzuimde hierna om nog
meer afstand te nemen, maar dit kon
de pret niet drukken. De 3-0 zege was
binnen en hierdoor blijft dus de derde
plek in zicht.

Sporting verliest
na discutabele strafschop
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De mannen van het eerste elftal van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray traden zondag 12
april aan tegen Lottum 1. Na het gelijkspel van vorige week, wilden de mannen de inzet van die wedstrijd meenemen. Het begin van de wedstrijd vond plaats onder luid getoeter van de Truckrun.
Er werd fel en agressief aan de
wedstrijd begonnen. Sporting pro
beerde met combinatiespel door de
verdediging van Lottum te komen. Dit
lukte helaas slechts zelden in de eerste
helft. Verder dan enkele schoten kwam
Sporting niet. Maar Lottum kwam ook
niet door de verdediging van Sporting
heen en zo viel er niet zo veel te bele
ven in de eerste helft.
In de tweede helft bestond
eigenlijk hetzelfde spelbeeld. Sporting
probeerde er voetballend doorheen te
komen terwijl Lottum met de lange bal
probeerde gevaar te stichten, zonder al
te veel succes. De mannen van Sporting

waren de sterkere ploeg en na een
goede actie bereikte Stan de achterlijn
en gaf de bal voor. Deze werd door
Ramon netjes binnengetikt.
Helaas had de grensrechter de vlag
omhoog voor buitenspel en nam de
scheidsrechter het signaal na overleg
over. Dat betekende alweer geen
doelpunt voor Sporting. Toch bleven
de mannen doorgaan en met enkele
goede steekballen ontstonden diverse
zeer goede mogelijkheden die niet
benut werden. Toen de laatste secon
den van de wedstrijd begonnen, werd
Stan nogmaals diep gestuurd maar
helaas voor hem en Sporting bracht de

keeper van Lottum redding.
De wedstrijd leek op 0-0 uit te
lopen, totdat een speler van Lottum in
de derde minuut van de blessuretijd na
een steekpass voor Bram kwam en zich
liet vallen. De scheidsrechter gaf voor
deze klassieke schwalbe een strafschop.
Bram had zich opgeladen en keerde de
strafschop in eerste instantie, maar was
in de rebound kansloos, 1-0. Niet veel
later was de wedstrijd ten einde.
Een zuur einde voor Sporting, dat
zelf de betere kansen had en voetbal
lend de betere ploeg was maar diep in
blessuretijd verloor door een versierde
strafschop.

Renovatie club
gebouw Apollo ’68
MVC Apollo ’68 uit Horst opende zaterdag 11 april het gerenoveerde en aangepaste clubgebouw. De officiële opening werd verricht
door wethouder Bob Vostermans. Het publiek kon niet alleen het
vernieuwde clubgebouw bekijken, maar ook enkele demonstraties met
de modelvliegtuigen zien.

Inloopavond
Op dinsdag 21 april bent u van
harte welkom op onze inloopavond
bij de Leste Geulde in Horst.
Af en toe heb je als mens moed nodig
om een stap te zetten. Het kan voor u de
start zijn van een boeiende vorm van vrijetijdsbesteding. En ontdekt u, zoals honderdduizenden mannen, de vreugde van het zingen in een koor.
U zult zeker niet de enige zijn die avond!
De inloopavond begint om 19.30 uur.

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

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Han Geurts nieuwe Interland op Sportpark
Wienus
voorzitter HZPC
Tijdens de algemene ledenvergadering van zwemvereniging HZPC Horst
op donderdag 9 april heeft Peter Speijcken afscheid genomen als voorzitter.
Han Geurts heeft het stokje van hem overgenomen.

Speijcken heeft in zijn afgelopen
vijf jaar als voorzitter de club een
stevige structuur gegeven, zowel
organisatorisch als op het gebied van
PR en sponsoring. Het komende jaar
blijft Speijcken nog betrokken bij de
organisatie van de boerenbruiloft die
tijdens carnaval in handen van HZPC
is. Naast de nieuwe voorzitter Geurts,
zijn Antoon Koster als penningmeester
en Arjan Jongenelen namens de PR/
sponsorcommissie toegetreden tot het
bestuur. Aftredend secretaris Jaan-Ype
Jansen wordt opgevolgd door huidig
bestuurslid Marianne Derks.
Een grote uitdaging voor het
nieuwe bestuur is de ontwikkeling
rondom het (regionaal) zwembad.

Unox soep in zak,
pak of blik
Alle soorten, 2 zakken à 570 ml,
2 blikken of pakken
1,58 - 5,98

1 + 1 gratis

Als grootste huurder ervaart HZPC
dagelijks de praktische beperkingen
en financiële lasten van het huidige
bad. Gebaseerd op ervaringen elders in
Nederland is HZPC ervan overtuigd dat
een goede zwemaccommodatie met
acceptabele lasten mogelijk is binnen
de gemeente Horst aan de Maas. Een
dergelijke accommodatie is van groot
belang volgens de nieuwe voorzit
ter Geurts: “Zwemmen is de meest
gezonde en minst blessuregevoelige
sport en wij zien het als onze plicht
om ervoor te zorgen dat deze sport
niet alleen door onze leden, maar door
alle inwoners van Horst aan de Maas
in de eigen gemeente beoefend kan
worden.”

Door: Thijs Lenssen, VV Hegelsom
Op Sportpark Wienus in Hegelsom vond op donderdag 2 april een interland plaats. Op die avond speelde
Hegelsom B1 een wedstrijd tegen een tweetal selectieteams van de Tuxford Academy uit Engeland.

Tuxford Academy is een mid
delbare school met 1.700 leerlingen
gelegen in de plaats Tuxford, vlakbij
Nottingham, een school vergelijkbaar
met het Dendron College in Horst. Op
deze school hebben zij in alle leeftijds
groepen selectieteams, die wekelijks
trainen en ook nog maandelijks twee
wedstrijden spelen tegen andere scho
len. Daarnaast zijn de spelers ook nog
lid van een eigen vereniging, waarbij
ze trainen en wedstrijden spelen. Een
aantal teams verbleven op het Meerdal
in America en deze wilden graag
wedstrijden spelen tegen verenigingen
in de omgeving, waaronder Hegelsom.
In de wedstrijd had Hegelsom
een zware dobber tegen de teams

van deze Engelse school. In de eerste
helft speelde Hegelsom tegen het
eerste selectieteam met een aantal
erg goede spelers. Al vanaf het begin
kwam Hegelsom onder grote druk te
staan en moest alle zeilen bijzetten om
de schade te beperken. Het lukte de
B1 niet om de tegendoelpunten tegen
te houden, hoezeer ze ook hun best
deden. Er waren een paar geweldig
mooie doelpunten bij. Ruststand 0-7.
In de tweede helft speelde Hegelsom
tegen het tweede selectieteam. Tegen
dit team konden ze beter partij bieden
en kreeg ze zelfs kleine kansjes, maar
uiteindelijk wist dit selectieteam ook
vijf doelpunten te scoren. De totaal
stand werd daardoor 0-12.

Hoewel dit resultaat niet meeviel is
het ook geen schande om tegen zulke
selectieteams te verliezen met spelers
die zo vaak trainen en spelen en die
zoveel kwaliteit hebben.
Na afloop was er nog een gezellig
samenzijn in de kantine, waarbij onze
spelers en gasten werden onthaald met
een consumpties en een lekkere frietjes
van Twannie. Daarnaast hebben zij ook
nog kunnen genieten van de beugel
sport, en sommige spelers hebben
zelfs nog een balletje mogen spelen.
De leiding van Tuxford was verrast door
de schitterende sportaccommodatie van
Hegelsom en het ontvangst, waar ze
niet over uitgepraat raakten.
(Foto: Jan Tros)

met
BEKRO
B.V.
Superdeals: Problemen
uw kunstgebit? Bronboringen & Bronbemalingen

Heineken

Geen 18

, ge e n a

Krat met 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 4 kratten per klant
13,69

Geldig van wo 15 t/m di 21 april 2015.

lcohol

9,49

Op vrijdag 18 april is er een diëtiste in onze winkel
aanwezig voor advies over gezonde voeding.

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

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

Taxi In ’t Zandt
Gevraagd

parttime taxichauffeur m/v
in bezit van complete taxipas.

Sollicitaties met foto en cv kunt u mailen naar taxi.in.t.zandt@planet.nl
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Taxi in ‘t Zandt Peter in ‘t Zandt, Horsterweg 56, 5971 NG Grubbenvorst
Tel.: 077 - 366 12 74 Fax: 077 - 366 21 65 Mobiel: 06 - 55 76 40 69

www.taxiintzandt.nl

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

zondag 19 april

KAKELVERS
Drie maal
aanstormend
cabarettalent
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Grootste motortreffen van Nederland

Motorzegening
Grubbenvorst

De jaarlijkse motorzegening vindt op zondag 26 april plaats in Grubbenvorst. De zegening, die om 12.30 uur
start, vindt dit jaar voor de 29e keer plaats.

verenigingen 21

Open dag KBO
Sevenum
De Katholieke Bond voor Ouderen Sevenum organiseert op dinsdag
21 april een open dag. De open dag vindt van 13.00 tot 17.00 uur plaats
in gemeenschapshuis de Wingerd in Sevenum.
Tijdens deze middag kunnen
bezoekers informatie inwinnen over
de KBO en kennismaken met de
activiteiten van de KBO. Onder andere
beugelen, biljarten, tafeltennis, wan
delen, volksdansen, kienen, kaarten
en het bijwonen van excursies komen

Ieder jaar komen zo’n 1.300
motorrijders naar Grubbenvorst, om
zich te laten zegenen door pastoor
Peeters. Daarbij is het nog steeds
het grootste motortreffen van
Nederland en is het ook bekend in

landen zoals België, Duitsland en
zelfs Denemarken. Vanaf 10.00 uur
worden de motoren rondom het plein
opgesteld. De motorzegening wordt
georganiseerd door motorclub ’t Murke.
“We verwachten wederom weer een

mooie opkomst”, aldus Bart Rievers, lid
van de organiserende motorclub. Rond
de klok van 12.30 uur begint de H. Mis
op het plein. Daarna worden direct
de motoren gestart en wordt iedere
motorrijder individueel gezegend.

Jubileumjaar

Imkervereniging Horst
bestaat 100 jaar
Imkervereniging Horst en omstreken viert in 2015 haar 100-jarig jubileum. Op diverse momenten wordt hier
aandacht besteed. Op zondag 19 april om 13.00 uur opent gedeputeerde Patrick van der Broeck het jubileumjaar
tijdens de grote Bijen- en natuurmarkt bij het ’t Zoemhukske en de Kasteelruïne in Horst.
Voor haar 100-jarig jubileum gaat
de Imkervereniging na de opening van
het jubileumjaar verschillende activi
teiten organiseren. Op zondag 19 april
is er een grote Bijen- en Natuurmarkt
in en rond ‘t Zoemhukske en de
Kasteelruïne in de Kasteelse Bossen
van Horst. Dit evenement is tevens de
opening van het jubileumjaar. Deputé
Patrick van der Broeck verricht de
openingshandelingen. Het speciaal voor

dit jubileum geschreven bijenverhaal
wordt dan gepresenteerd.
Op de Bijen- en Natuurmarkt is er
een keur aan bijenproducten, natuuren streekproducten, bloemen, planten
en dierbenodigdheden te vinden en
presenteren natuur- en educatieve
organisaties zich. Er zijn diverse
kinderactiviteiten en er is de hele dag
een muziekpodium. Horeca wordt
verzorgd door de Kasteelboerderij met

een lunchmenu. Er worden hier ook
doorlopend films over het leven van de
bij vertoond en is er een tentoonstel
ling van oude en nieuwe imkermate
rialen. Voor de imker zijn bijenvolken
en imkerbenodigdheden te koop vanaf
09.00 uur. Tijdens de markt worden
er exclusieve rondleidingen op de
kasteelruïne verzorgd. De Bijen- en
Natuurmarkt is te bezoeken van 10.00
tot 16.00 uur.

Feestelijke middag

Jeu de boules-vereniging
bestaat 20 jaar

aan bod. Er wordt tevens uitleg gege
ven over de begeleiding die leden
van de KBO kunnen ontvangen, zoals
hulp bij het invullen van belasting
aangifte en kook- of computerlessen.
Het bestuur is die middag aanwezig
om vragen te beantwoorden.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer
willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je méér te
bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken
mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Parttime melker – Vac.nr. P002178

Je melkt koeien in de avonduren tussen 22.00 en 00.00 uur. Je hebt
ervaring met melken en bent flexibel.

Machinebediener food – Vac.nr. P002198
Je stelt productiemachines in, bedient ze en zorgt voor schoonmaak
en onderhoud. Daarnaast zorg je voor een juiste toe- en afvoer van
producten.
Parttime schoonmaker varkensstallen – Vac.nr. P001287

Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van de dierverblijven. Je
hebt recente ervaring in de varkenshouderij en bent flexibel inzetbaar
in de ochtenduren.

Heftruckchauffeur productie – Vac.nr. P002746
Met de heftruck voer je grondstoffen aan. Ook bedien je productielijnen
en zorgt voor een schone werkplek. Je hebt ervaring in de productie en
op de heftruck.
Teeltmedewerker komkommers – Vac.nr. P002126
Je bent verantwoordelijk voor gewaswerkzaamheden als oogsten en
sorteren. Verder hou je je bezig met teelttechniek, plantenbiologie en
onderhoud aan machines.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

De jeu de boulesvereniging uit Grubbenvorst bestaat op 27 april twintig jaar. Ter ere hiervan organiseren zij een
feestelijke middag op zaterdag 2 mei met een receptie van 13.30 tot 14.30 uur op het jeu de boulesterrein aan de
Ericaweg in Grubbenvorst.
Omdat de vereniging samen
met de tennisclub verhuisd is naar
een nieuwe accommodatie aan het
Ericaplein in Grubbenvorst wil de
Jeu de boules-vereniging een feestelijk

tintje geven aan dit lustrum. Zo kunnen
ook de inwoners van Grubbenvorst
meegenieten van hun twintigjarig
bestaan, stelt de vereniging. Na de
receptie kunnen de bezoekers op de

nieuwe boulesbanen een balletje
komen gooien en kennis maken met
de sport pétanque. De leden zijn
aanwezig om de basisregels uit te
leggen.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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Verenigd Horst aan de Maas
05/16

Koninklijke Harmonie Lottum

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommigen al eeuwen oud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen, blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering Koninklijke Harmonie Lottum.
“Nol van Dijk woonde daar, was
lid van de fanfare en had geregeld
dat we samen een concert zouden
geven. Bussen waren er niet, dus
alles ging met vrachtwagens.”

Sterke verhalen

Sinds 1 juni 1851 staat de
Koninklijke Harmonie van Lottum
officieel geregistreerd, inmid
dels 163 jaar geleden. Het oudste
lid is op dit moment de 85-jarige
Lottumer Henk Hendrix. Hij is al zo’n
63 jaar muzikant bij de Koninklijke
Harmonie, net als Jeu Vergeldt. “De
prestatie van Sjeng Wagemans zullen
Jeu Vergeldt en ik wel nooit kunnen
evenaren. Sjeng Wagemans heeft
75 jaar fanatiek meegeblazen.”
Hendrix is vol anekdotes over zijn tijd

bij de Koninklijke Harmonie van Lottum.
Lottum was een dorp van niks,
volgens opa Van Leuven, grootvader
van Henk Hendrix. “Lottum had niet
eens een schuttersvereniging. Opa van
Leuven was dan ook lid van het schut
tersgilde van Geijsteren. Daar stond hij
in hoog aanzien. Hij was niet alleen
schutterskoning maar zelfs schut
terskeizer”, zegt Hendrix. “Maar laat
Lottum toch een gat zijn zonder
schutterij. De grote trots van het dorp
is de Koninklijke Harmonie, die al werd

opgericht in 1851. De meeste dorpen
hadden in die tijd geen Koninklijke
Harmonie, die kwamen niet verder
dan een fanfare”, vervolgt Henk het
verhaal.

Er is het een en ander
veranderd
“In de dertiger jaren, de crisistijd,
hebben onder anderen Dietz uit Tienray
en Wina gedirigeerd. Dietz kwam per
fiets naar Lottum en deed dat gratis.

Lottum was namelijk een harmonie,
geen fanfare.” In de loop der jaren is
er wel het een en ander veranderd.
Een dirigent werd vroeger directeur
genoemd. “Onderdirecteur was toen
Sef Keltjens. Deze mannen dirigeerden
de zaterdagse repetities en leidden ook
de leerling-muzikanten op.”
In de eerste jaren na de bevrijding
werd de harmonie nieuw leven in
geblazen en meldde Hendrix zich
aan. In die tijd ging de harmonie naar
Lindenheuvel, de harmonie van Geleen.

Felten werd opgevolgd door
Weerts en Weerts werd opgevolgd
door Nico van de Kronenberg.
Van de Kronenberg stond bekend
om zijn sterke verhalen. Hendrix:
“Met Van de Kronenberg zijn we naar
Amsterdam gegaan voor de lande
lijke wimpel. We moesten spelen in
het concertgebouw. Onderweg ging
er al van alles mis. Mijn baritonsax
viel uit de bus toen de chauffeur de
bagageklep opende, waardoor er
diverse kleppen scheef waren en
het instrument onbespeelbaar was.
Dit kwam de uitvoering niet ten
goede. Er is die dag ook geen wim
pel uitgedeeld. We hadden slechts
296 punten gekregen, terwijl we er
minimaal 300 moesten halen.”
Hendrix vertelt over de kracht
van de Koninklijke Harmonie.
“Het mooie aan de Koninklijke
Harmonie is dat we gezamenlijk een
gezonde sport beoefenen. Je raakt er
nooit bij geblesseerd en je kunt het
daarom veel langer beoefenen dan
andere sporten zoals voetbal. Niet
voor niets heeft Sjeng Wagemans de
75 jaar volgemaakt. Hij heeft vrolijk
en fanatiek meegeblazen tot hij eind
tachtig was.”

DAKDEKKERS & LEERLING DAKDEKKERS
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar dakdekkers
met ervaring in kleinschalige renovatiewerken en leerling dakdekkers.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
het renoveren van hellende en platte daken.
Leerlingen kunnen na gebleken geschiktheid
een opleidingstraject bij ons volgen om
opgeleid te worden tot dakdekker hellende
en/of platte daken.

Wij zoeken personen
•
die van aanpakken weten,
•
een ﬂexibele instelling hebben,
•
van afwisselend werk houden
•
en in het bezit zijn van rijbewijs B
(bij voorkeur ook E).

Voor onze afdeling DAKSERVICE zijn wij op
zoek naar een dakdekker met ruime ervaring
in onderhoud, reparatie en het inspecteren
van daken.

Wij bieden, naast een professionele en
uitdagende organisatie, ook een prima
arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Stuur dan je CV t.a.v. Monique Breijnaerts naar
personeelsfunctionaris@jacobsdak.nl
of per post naar Stayerhofweg 7, 5861 EJ Wanssum.
De sluitingsdatum van deze vacatures is 3 mei 2015.

Meer informatie vind je op www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Vrijdag 24 april

In ons ruime aanbod is altijd een scootmobiel die bij u past!

Zorgcentrum La Providence
van 09:00 - 17:00 uur
Er staat koffie en thee met iets lekkers voor u klaar!
Maak een afspraak aan de balie, per mail via
behandelcentrum@laprovidence.nl of telefonisch via 077 - 355 56 66.
Aanmelden is mogelijk tot 23 april
La Providence, Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst, www.laprovidence.nl
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Museum de Kantfabriek

Twee zomer
exposities
Museum de Kantfabriek presenteert deze zomer twee nieuwe exposities
naast elkaar.

Uit

Horst
aan de
Maas

Michel
Hanssen

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: topkok Michel
Hanssen (62), geboren in Horst, maar inmiddels uit Hoorn.
ging ik nog steeds terug. Mijn verkering van toen,
Nelleke, waar ik nu nog steeds mee getrouwd ben,
woonde daar namelijk aan de Hoofdstraat.”
In 1975 trouwde Michel en ging hij met Nelleke
in de buurt van Mook wonen, waar hij toen ook als
kok werkte. In 1983 werd hij door prinses Margriet
geïnaugureerd als SVH Meesterkok, waarna hij als
chef-kok heeft gewerkt in onder andere het Kurhaus
in Scheveningen en het 5-sterren hotel Pulitzer in
Amsterdam. “In 2012 kreeg ik een hartinfarct, dus
tegenwoordig moet ik het rustig aan doen”, vertelt
hij. “Ook mag ik geen zout meer eten en dat is best
lastig voor een kok, want ik wil wel lekker blijven
eten natuurlijk. Toen ben ik combinaties gaan maken
van verschillende kruiden, om zo mijn maaltijden te
upgraden.” Met de kennis die hij al had als chef-kok en
die hij daarna overal in de wereld opdeed, schreef hij
het boek Spice Wise, om zo andere mensen te helpen
om lekker gekruid te koken zonder zout.

We speelden
veel buiten

Vanaf zondag 19 april toont
Suzanne Jongmans haar bijzondere
fotoportretten en vanaf zondag 3 mei
is er een selectie kantwerk uit de
omvangrijke kantcollectie van Jan
Geelen te bewonderen.
Bij het bekijken van de fotoportret
ten uit de expositie ‘Mind over matter’
van Suzanne Jongmans waant men
zich in eerste instantie in de Gouden
Eeuw. Wie wat meer de tijd neemt,
ontdekt de hedendaagse materialen
in het werk. Voor de kleding van haar
modellen gebruikt Jongmans namelijk
verpakkingsmaterialen, zoals foam en
schuimrubber. Ze gebruikt het materiaal
op een geraffineerde wijze, waar
door het op echte zijde lijkt. Naast de
fotoportretten worden er ook enkele
kledingstukken die voor de foto’s zijn

gebruikt, getoond. De expositie Mind
over matter is tot en met zondag 5 juli
te bezichtigen.
De expositie ‘Liefde voor kant’
toont kanten zakdoeken, schouder
doeken en hoofddoeken uit België,
Frankrijk, Spanje en Italië vanaf de
achttiende eeuw. Deze selectie is
afkomstig uit de omvangrijke kantcol
lectie van Jan Geelen, een kantliefheb
ber en -kenner in hart en nieren. Zijn
opgebouwde collectie is een van de
grootste en waardevolste in Nederland.
De stukken die in ‘Liefde voor kant’
worden tentoongesteld zijn grotendeels
nog nooit eerder getoond. Natuurlijk
ontbreken ook de door Geelen zelf
gekloste kanten niet. De expositie
‘Liefde voor kant’ is tot en met dinsdag
1 september te bezichtigen.

Michel Hanssen werd geboren in Roggel, maar
verhuisde toen hij ongeveer een half jaar oud was naar
Horst. Daar woonde hij zijn hele jeugd, tot aan zijn
diensttijd. Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw in
Hoorn. Michel: “Ik kom nog wel regelmatig in Horst,
op bezoek bij mijn broers en vroeger bij mijn moeder.”
Als tiener ging Michel iedere dag op en neer van Horst
naar Sittard, naar de Horeca Vakschool. “Ik wilde iets
met mijn handen doen, want ik ben een praktisch
persoon. Het koksberoep sprak mij heel erg aan, dus
daar ben ik mee verder gegaan.” Tijdens zijn diensttijd
stond Michel ook in de keuken. “Ik zei tijdens mijn
keuring: ‘Ik wil kok worden, ik kan niets anders!’
Daarna heb ik Horst verlaten, maar op mijn vrije dagen

Aan zijn jeugd in Horst denkt Michel nog vaak
terug. “Wat een mooie tijd heb ik daar gehad, echt
een prachtige jeugd. Als ik het er nu over heb, dan
flitsen alle beelden van toen weer door mijn hoofd.”
Michel woonde aan de Wervelstraat, waar in die tijd
heel veel gezinnen met jonge kinderen woonden.
“We waren heel veel buiten en deden verstoppertje
tot het donker werd. Samen met mijn vriend Hansje
Wijnands heb ik heel wat gespeeld en rondgelopen op
straat. Dan speelden we bijvoorbeeld cowboytje met
mijn wigwamtent.” Ook toen Michel niet meer in Horst
woonde, kwam hij er nog steeds geregeld. “Met onze
kinderen Mariska, Mischa en Ilona gingen we altijd
hier Sint Maarten vieren. We moesten de kinderen wel
eerst Sintermerte’s Veugelke leren, want zij praatten
geen dialect. Met mijn vrouw Nelleke praat ik wel nog
steeds Horsters natuurlijk.”

Het sociale gevoel
is heel belangrijk
Hoewel Michel op heel veel verschillende
plekken heeft gewoond in zijn leven, is hij blij dat
hij is opgegroeid in Horst. “In een middelgroot dorp
zoals dit is het sociale gevoel heel belangrijk, dat
heb je veel minder in een stad. Hier zijn nog veel
verenigingen en heb je nog een harmonie, iedereen
kent iedereen. Ik ben er trots op dat ik dit allemaal heb
meegekregen.”
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Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

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

Kinderconcert

Optreden Decennium

Dorpsraadsvergadering

vr 17 april 22.00-03.00 uur en za
18 april 19.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

zo 19 april 10.30 uur
Locatie: danserij en feesterij Froxx

ma 20 april 20.00-23.00 uur
Locatie: café Cambrinus

do 16 april 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Opening expositie
Mind over Matter

Workshops

Twork Friday
vr 17 april 23.00-04.00 uur
Locatie: zaal De Lange

zo 19 april 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Menwedstrijden

Veilingklok bezichtigen

vr 17 t/m zo 19 april
Locatie: Kasteelse Bossen

zo 19 april 11.00-17.00
Locatie: Museum De Locht

Akoestisch rocken met
Joep & Joep

Nationale Museumweek

Doe maar rouw

vr 17 april 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

za 18 april t/m zo 26 april
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 19 april 13.00-18.00 uur
Organisatie: Gertie Mooren
Locatie: zaal De Lange

Optreden Matt Jacobs Band

Ontsteken sportvlam

za 18 april 22.00-03.00 uur
Locatie: Station America

za 18 april 15.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: centrum

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Ondertekenen huurcontrac
ten Gezondheidscentrum
vr 17 april 17.00-19.00 uur
Locatie: huisartsenpraktijk

Evertsoord

Nationale Open Golfdagen
zo 19 april 13.00 – 17.00 uur
Locatie: De Peelse Golf

Lenteconcert Musical
Emotions
za 18 april 20.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: ‘t Gasthoês

Hegelsom

Dierentuin met Billy the Kit,
Toneelvoorstelling: Wanda’s Kid de Luca en Rik Crease
za 18 april 22.30-04.00 uur
Bonte Was
za 18, zo 19 en wo 22 april
20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Poespas
Locatie: zaal Debije

Locatie: zaal De Lange

Horst

zo 19 april 09.00-17.00 uur
Locatie: verschillende
accommodaties
Organisatie: Sport aan de Maas

Dorpsraadsvergadering
do 16 april 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Promotieteam en college
op bezoek bij sport
accommodaties

Livemuziek van Dirtbag
vr 17 april 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

Sportcarroussel
wo 22 april 12.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sportpark Ter Horst

Femme 2015
wo 22 april 14.00-23.00 uur
Locatie: De Lange

Gemeentecup
schietwedstrijd

Bootcamprun & ontbijt

zo 19 april 15.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: schuttersterrein

do 23 april 08.00-09.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Parkhotel

Optreden
Eugene Ruffolo

Melderslo
K-Style Market

zo 19 april 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

vr 17 april vanaf 13.30 uur
Organisatie: verschillende
basisscholen
Locatie: Museum De Locht

Kakelvers
zo 19 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

zo 19 april 10.00-16.00 uur
Org: imkervereniging Horst eo
Locatie: ’t Zoemhukske

Sevenum

Toneel: Sneeuwwatje
en de zeven erge
za 18 en zo 19 april
Organisatie: Toneelvereniging
Setokids 1

Open dag
di 21 april 13.00 uur
Organisatie: KBO Sevenum
Locatie: De Wingerd

Vrienden & vriendinnen
toernooi
wo 22 april 12.00-17.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Sportpark ’t Spansel

Swolgen

Lezing over familie
Schelbergs
do 16 april 19.30 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging MeerloWanssum
Locatie: zaal Wilhelmina

Muzikale show ‘Hoera, we
zijn 30!’

Ambtenaren in beweging
tijdens het werk

za 18 april 20.00 uur en zo 19 april
15.00 uur
Organisatie: vocalgroup Cantarello
Locatie: MFC De Zwingel

ma 20 april 09.00-17.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: gemeentehuis

Meterik

Beachvolleybal
Bijen- en natuurmarkt

di 21 april 11.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: diverse
sportaccommodaties

ONFK-concert

ma 20 april t/m do 23 april
19.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Centrum

do 16 april 20.00 uur
Org: muziekvereniging Concordia
Locatie: MFC De Meulewiek

SCHADE rolluik reparatie
HERSTEL Klein onderhoud thuis
al 50 jaar re
a
uw betrouwbt
specialis

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Ron van Gool 06 202 88 600

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

ORMINSPECTI
GRATIS HOUTW
06-22605746

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

●

E

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

Blitterswijck

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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

www.its-clean.nl

Kinderconcert
Koninklijke Harmonie
In danserij en feesterij Froxx in Horst vindt op zondag 19 april een
kinderconcert plaats. Dit concert begint om 10.30 uur.
Tijdens het kinderconcert kunnen
leerlingen van de basisscholen ken
nismaken met de blaas- en slagwerk
muziek. In de voorafgaande weken zijn
workshops door blazers en slagwerkers
gehouden op de basisscholen. Hierbij
worden de kinderen en hun ouders
uitgenodigd voor het kinderconcert.
Er zijn deze morgen verschillende
korte optredens van onder meer jeugd

slagwerk, samenspelgroep, jeugdorkest
en blokfluiters. Instrumenten kunnen
ook uitgeprobeerd worden. Na het
concert kunnen kinderen zich aanmel
den voor drie gratis proeflessen op een
instrument naar keuze. Wie wil kan op
meerdere instrumenten proeflessen
krijgen. De muzieklessen worden door
docenten van de Koninklijke Harmonie
gegeven.

16
04

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 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
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

Heilige mis

service 25

Platencontract voor MYLK
De band MYLK van bassist Geert Kuijpers uit Horst heeft een platencontract getekend bij het label Blues
Company. Binnen twee maanden komt de band waarschijnlijk met hun eerste EP met eigen nummers.

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

K-Style Market in De Locht

zondag

Heilige mis

09.30

De zeven basisscholen die hebben deelgenomen aan het samenwerkingsproject tussen Horst aan de Maas en
Korea organiseren op vrijdagmiddag 17 april een K-Style Market in Museum de Locht in Melderslo. Bezoekers
kunnen zo net als de leerlingen, kennismaken met de Koreaanse manier van leven.

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

De Horster bassist Geert Kuijpers
stond samen met de Blerickse zanger
en gitarist Dave James Hendrikse aan
de wieg van MYLK. De band speelt
naar eigen zeggen stevige bluesrock
‘southern style’, in een geraffineerde

balans met soms zelfs een melancholi
sche melodielijn. De band bestaat naast
Geert en Dave uit drummer Jan van der
Pluijm uit Roermond en gitarist Jan van
Haperen uit Venlo.
Het label Blues Company bood de

band een contract aan na het horen
van demo-opnames. Zij gaat de cd van
MYLK zowel in Nederland als in België
uitbrengen en de band bij vakbladen
en radiostations onder de aandacht
brengen.

Venray

Meerlo

(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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Na de openingsbijeenkomst met
een startschot van Guus Hiddink zijn
de scholen aan de slag gegaan met
een speciaal ontwikkeld lesboek. Dit
boek en de eigen inspiratie en ideeën
vormen de basis voor de presentaties
op de K-Style Market. Hier presenteren
de leerlingen wat ze geleerd hebben op
een interactieve manier. Vanaf 13.30 tot

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Eugene Ruffolo in Cambrinus

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
17 t/m 23 april 2015
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Alarmnummer

112

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

Melderslo

Meterik
Swolgen

15.30 uur is iedereen welkom om door
de leerlingen meegenomen te worden
in Koreaanse sferen. Tijdens hun presen
taties komt de bezoeker meer te weten
over de republiek Korea op het gebied
van kunst, cultuur, eten, bevolking,
gebruiken en andere wetenswaardighe
den. De K-Style Market staat daarnaast
in het teken van de band tussen Horst

aan de Maas en Buyeo. De Hollandse
cultuur en ambachten krijgen daarom
ook een plek op de markt. De bijzon
dere band tussen Horst aan de Maas
Buyeo is een gevolg van een samen
werkingsovereenkomst die sinds 2012
bestaat. Naast economische doelstel
lingen is ook samenwerking in educatie
een belangrijk onderdeel.

De Amerikaanse singer-songwriter Eugene Ruffolo staat op zondag 19 april op het podium van café Cambrinus
in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Eugene Ruffolo is een Amerikaanse
singer-songwriter van Italiaanse komaf
uit New York die al eerder in Cambrinus
was. Hij viel toen op door fraaie songs
en zijn glasheldere stem. Een verge
lijking met die van James Taylor werd

snel gemaakt en was ook anderen
niet ontgaan. Zo heeft hij voor diverse
soundtracks van filmmakers als George
Lucas en Brian de Palma liedjes geleverd.
Eugene Ruffolo heeft zeven eerdere
albums op zijn naam staan en voor zijn

achtste grijpt hij terug naar zijn Italiaanse
roots. Met een collectie Italiaanse songs
viert hij het Italiaanse erfgoed en zijn
liefde voor mediterrane folk en populaire
muziek. Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Veilingklok De Locht in werking
Bezoekers van Museum De Locht in Melderslo kunnen op zondag 19 april de veilingklok van het museum
in werking zien. Het museum is deze dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Het museum beschikt over een
traditionele veilingklok die vroeger
in Veiling ZON werd gebruikt.
Daarbij loopt de wijzer van hogere
prijs naar lagere prijs. Wie het eerst op

een knop drukt betaalt de prijs op de
klok.
Elders in het museum speelt
troubadour Mart Vervoort. Kinderen
mogen onder begeleiding buttons

maken van natuurlijke materialen.
Naast de vaste expositie is er een
aantal wisselexposities te bezichtigen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Kakelvers bij Kukeleku
Het theaterseizoen van Kukeleku wordt op zondag 19 april traditiegetrouw afgesloten met Kakelvers.
In ’t Gasthoês in Horst treden dan aanstormende cabarettalenten op.
Thijs van de Meeberg won in
februari zowel de publieks- als juryprijs
tijdens het Leids Cabaret Festival
2015. Hij vertelt een verhaal dat blijft
verrassen en doorgaans in absurditeit
ontspoort. Hij begint een zoektocht
die persoonlijk begint, maar zich laat

vormen door actuele gebeurtenissen.
Ook de Partizanen, Merijn Scholten en
Thomas Gast, wonnen al eens het Leids
Cabaret Festival, maar dan twee jaar
eerder, in 2013. De jury roemde hen
voor hun droogkomische en absur
distische humor. Daarnaast schrijven

de heren voor Dit was het Nieuws
en Spijkers met Koppen. Nu hebben
ze voor het eerst een avondvullende
show, waarvan ze bij Kakelvers een
voorproefje komen geven. Kakelvers
begint om 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.kukeleku.com
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10 dagen Laagste
Prijsgarantie, ook
op MediaMarkt
en BCC

10 40”
2c
m

Voorjaars TV-opruiming
GRATIS

Denver DVD-speler
met Natural World
filmpakket
t.w.v. € 79

4x Full HD beeldresolutie
= scherper dan ooit!
Vloeiende actiebeelden
Ultieme internetbeleving
Geïntegreerde WiFi
Uitgebreide Magic remote

GRATIS
DVD-speler

Virtual Surround geluid
Energielabel A

ULTRA HD SMART LED TV

899

499

40UB800V

Als u vandaag in de winkel of online bestelt, heeft u uw aankoop
morgen in huis. Als u wilt, nemen wij uw oude apparaat gratis retour.
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.
De beste service, daar staan we voor!

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

www.maxwell.nl

Voor alle vragen, storingen of bestellingen zijn wij bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur.
Tel: 077-3983021. Email: horst@maxwell.nl

H150415 Actie geldig t/m 22 april 2015

Alle producten worden gratis bezorgd

