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Naar Tadzjikistan
voor het goede doel
Horstenaar Hans Vervoort, zijn zoon Stephin Vervoort en Stephin’s Portugese vriendin Ana Rita gaan deze zomer duizenden kilometers reizen naar Tadzjikistan. Zij rijden in
een gedoneerde brandweerbus naar dit verre land om de kinderen daar te helpen met basisbehoeften en schoolmaterialen.

1,39

1.00
Mona
pudding 450 gram

www.ahhorst.nl

1+1
gratis

Alle Nivea

Hemelvaartsdag geopend van 11.00 - 17.00 uur

Het team van Hans, Stephin en
Ana heet Go Camel. Onder begeleiding
van de vrijwillige hulporganisatie
Go Help zijn zij van plan om een reis
door twaalf landen te maken om de
kinderen in Tadzjikistan te helpen.
De bedoeling is onder andere om een
brandweerbus, die gedoneerd is door
de Veiligheidsregio Limburg-Noord,
daar af te geven, zodat die gebruikt
kan worden om kinderen naar school
te brengen. Ook nemen zij speelgoed
en warme kleren mee voor de
mensen daar.

Lokale vrijwilligers
Voor het goede doel proberen zij
voornamelijk ook geld op te halen.
Zij moeten minimaal 1.000 pond
ophalen, zodat lokale hulpvrijwilligers
dat kunnen gebruiken. Het geld dat
daarboven binnenkomt, zal aan KiKa
geschonken worden, om zo ook in
Nederland mensen te helpen. Stephin
is namelijk zelf bezig met een studie

geneeskunde, doet onderzoek naar
borstkanker en gaat volgend jaar
onderzoek doen naar leukemie bij
kinderen. Voor deze reis betalen ze
het geld voor overnachtingen, benzine
en de terugreis met het vliegtuig zelf.
“Het geld dat mensen doneren wordt
echt alleen gebruikt voor het goede
doel. Achteraf presenteren we onze
inkomsten en uitgaven om zo transpa
rant mogelijk te zijn”, zegt Stephin.

Zij roepen mensen op om hun
goede doel te steunen. Volgens hen is
dat voornamelijk nodig omdat gebie
den als Tadzjikistan vaak vergeten
worden. “Alleen bij grote rampen gaat
er echt veel geld naar goede doelen.
Tadzjikistan heeft echter continu armoe
deproblemen en mensen missen vaak
ook basisbehoeften. Mensen hier verge
ten vaak zelfs dat Tadzjikistan bestaat.”
Lees verder op pagina 02

Outletdagen
TOT

70%
KORTING

14 - 17 mei
op onze
parkeerplaats

14 mei
Hemelva art
geo pend

op tuinmeubelen en parasols

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

02

nieuws

13
05

Geen extra verlichting
op fietsroute Meerlo naar
sportpark Wanssum
Er komt geen extra verlichting op de fietsroute tussen Meerlo en sportpark De Meulebèèk. De gemeente
Horst aan de Maas heeft in een brief het verzoek van Stichting De Meulebèèk hiertoe afgewezen. Het gaat om de
route via de Holstraat in Meerlo en de Postbaan in Wanssum.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
UVB
gehele gemeente

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.

De gemeente vindt dat er al een
alternatieve route is die voldoende
verlicht is. Ze doelt op de route via de
Helling. Hoewel deze route langer is, is
het volgens de gemeente een veilig en
aanvaardbaar alternatief. Ook geeft de
gemeente aan dat door de toekomstige
aanleg van een rondweg in Wanssum
het verkeer veiliger zal worden. Tot slot
wil ze voorkomen dat er een afwijkend
verlichtingsbeeld ontstaat met delen in
de gemeente Venray.
Deze argumenten brengt de
gemeente naar voren als antwoord
op een brief waarin Stichting de

Meulebèèk de gemeente vroeg een
eerdere afwijzing van het voorstel te
herzien. Daarmee lijkt het definitief
van de baan te zijn. Volgens de
stichting maken veel Meerlose
jeugdspelers gebruik van de route
via de Holstraat en de Postbaan. Hun
veiligheid zou door deze onverlichte
straten niet gewaarborgd zijn. De
gemeente adviseert, hoewel dit 700
meter langer is, de jeugdspelers om
via de Helling te fietsen. De stichting
vindt daarop dat de door de gemeente
voorgestelde route behalve langer ook
gevaarlijker is.

Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Beroving in Horst
Een jonge vrouw (18) is op maandagavond 4 mei op de Stationsstraat
in Horst met geweld van haar tas beroofd. De overval vond ter hoogte
van de rotonde naar Hegelsom plaats rond 23.20 uur.
De vrouw uit Horst fietste op de
rotonde toen een man haar van haar
tas beroofde. Ze heeft vervolgens zelf
de politie gebeld. Toen omwonen
den na gegil van de vrouw bij haar

aankwamen, was de dader al weg
gevlucht. De politie neemt de zaak
serieus en zoekt getuigen van het
incident. Deze kunnen zich melden
via 0900 88 44.

Oprichtingsbijeenkomst comité

’t Zwembad mót
blîeve
Het comité ’t Zwembad mót blîeve houdt op dinsdag 19 mei een
oprichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die
tegen de verdwijning van zwembad De Berkel is. De bijeenkomst wordt
gehouden in het gemeentehuis en start om 20.00 uur.
Door gemeenten Horst aan de
Maas en Venlo wordt gezocht naar de
mogelijkheden voor de aanleg van
regionaal zwembad bij het voormalig
Floriadeterrein. Met de komst van een
regionaal zwembad zou zwembad
De Berkel overbodig worden, stelt de

organisatie. Daarom is enkele weken
geleden besloten een actiecomité op
te richten. Tijdens de oprichtingsbij
eenkomst wordt meer informatie over
dit comité gegeven. Aanmelden voor
de bijeenkomst kan nog tot en met
zondag 17 mei bij Paul Geurts.

Vervolg voorpagina

Naar Tadzjikistan
voor het goede doel

Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer, Victor
Verstraelen, Rosanne Vromen en
Nicky Willemsen

Vader Hans werkt al 35 jaar bij
het onderhoud van het provinciale
wegennetwerk. Vanuit hier heeft hij
vele contacten opgebouwd, waaronder
met de brandweer die de bus
gedoneerd hebben. Verder zijn er ook
verschillende bedrijven die sponsoring
toe gezegd hebben. “Bedrijven
kunnen voor bijvoorbeeld 50 euro
een sticker van hun bedrijf op de bus
laten plakken. Zo is dat voor hen ook
interessanter. Voor particulieren doen
we ook verschillende acties. Zo is het

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

mogelijk om een foto te ‘kopen’. Dat
wil zeggen dat wij op een plek langs
onze route een foto maken voor de
koper”, aldus Hans.
Ze hebben er echt zin in: “Voor ons
is het natuurlijk ook een avontuur, maar
het belangrijkste is dat we er een hoop
mensen mee kunnen helpen. Over de
gevaren maken we ons niet al te veel
zorgen. We hebben gesproken met
mensen die deze reis al eerder gedaan
hebben en we bereiden ons goed voor
wat visa en dergelijke betreft.”

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vier generaties
Superoma Nel Smits-Beerkens (82) uit Meerlo is sinds kort de
oudste van vier generaties. In april werd baby Lyana Kersten geboren.
Superoma, oma Marion Cox-Smits (50) en mama Monique Cox (23) zijn
heel blij met de geboorte van Lyana.

Luxe 4-gangen
zomerkeuzemenu

€42,50

€19,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

Koop nu kaarten!
Donderdag | 21 mei 2015 | 20.00 uur | Mèrthal Horst | www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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Gebruikers beslissen mee
over bestemming ‘t Gasthoês
Gemeente Horst aan de Maas wil de gebruikers van ’t Gasthoês in Horst mee laten denken over de invulling van
het gebouw. Daarvoor wordt een zogenoemde kopgroep samengesteld, waarin onder meer ook de bibliotheek is
vertegenwoordigd.

Uienkruier

Heerlijk stokbrood
met Kaas en ui

www.bakkerijbroekmans.nl

WEEKAANBIEDING

Sunny Boy
van € 10,40 voo
Op dinsdag 12 mei vond een
informatiebijeenkomst plaats voor alle
huidige en potentiële gebruikers van
’t Gasthoês. De informatiebijeenkomst
werd georganiseerd om de gebruikers
te informeren over de huidige stand
van zaken.

Concreet concept
“Het gaat langer duren dan we
twee jaar geleden aanvankelijk
dachten”, laat wethouder Ger van
Rensch weten. “In eerste instantie
werd er gedacht aan een onderhouds
verbouwing. Omdat er een nieuw
bestemmingsplan op tafel gaat komen,
is er meer onderzoek nodig. We willen
er een bruisend cultureel centrum
van maken en aangezien we hierbij
afhankelijk zijn van meerdere partijen
is het ingewikkeld om een goed plan
samen te stellen.” Voor de informa
tieavond waren alle clubs uitgenodigd
die momenteel gebruik maken van
cultureel centrum ’t Gasthoês. Ook
potentiële nieuwe gebruikers, zoals
de bibliotheek, omroep Reindonk en
horeca Nederland, werden uitgenodigd.
Cultureel centrum ’t Gasthoês is

een pand van gemeente Horst aan de
Maas voor haar inwoners. De gemeente
wil dan ook de betrokkenen mee laten
denken, aldus de wethouder. “Er wordt
een kopgroep gevormd, waarin van
elke discipline een vertegenwoordiger
deelneemt. Ook de grote strategische
partners, zoals omroep Reindonk,
Herberg de Troost en de bibliotheek,
gaan deel uitmaken van de kopgroep.
Met deze kopgroep wordt gekeken naar
welke invulling zij graag willen geven
het cultureel centrum. We vragen dus
de verenigingen om mee te denken.
Deze ideeën moeten worden omgezet
naar een concreet concept”, legt Van
Rensch uit. “Dat de bibliotheek deel
gaat uitmaken van de kopgroep geeft
aan dat de bibliotheek niet per definitie
op haar oude locatie wil blijven zitten.
De bibliotheek wil meedenken, maar
stelt daarbij wel een aantal voorwaar
den zodat ze hun huidige taken kunnen
blijven uitvoeren. Hier kunnen we
bij de nieuwe plannen rekening mee
houden.”
“In het nieuwe concept kan niet
aan iedere vereniging plaats worden
gegeven. We moeten kijken naar de

ruimte die beschikbaar is. Als een
ruimte voor 70 procent van de tijd niet
in gebruik is, maar wel in beslag wordt
genomen door bijvoorbeeld sportat
tributen die moeilijk verplaatsbaar
zijn, moeten er andere oplossingen
gezocht worden. We willen namelijk
dat alle ruimte voldoende wordt benut.
Dat betekent niet dat sportclubs per
definitie zijn uitgesloten”, vervolgt de
wethouder. De verenigingen die in het
nieuwe concept geen deel meer uitma
ken van het cultureel centrum worden
niet op straat gezet. De gemeente
kijkt met deze verenigingen naar een
nieuwe locatie.
Als alles volgens plan verloopt, is
de kopgroep begin juni samengesteld.
Hierna volgt een traject van vier tot
vijf maanden van overleg. De architect
is nauw bij het proces betrokken en
bekijkt samen met verenigingen wat
de wensen en mogelijkheden zijn. Het
nieuwbouwplan, dat eerder dit jaar als
een van de opties genoemd werd, is
afgevallen. Mogelijke aanbouw is niet
uitgesloten. De gemeente wil eind dit
jaar of begin volgend jaar een concreet
plan op tafel hebben. (foto: archief)

Nieuwe directeuren Dendron
Het Dendron College Horst vormt vanaf 1 mei samen met het Raayland College in Venray en het Bouwens van
der Boijecollege Helden-Panningen een cluster van middelbare scholen, Cluster Noord. De school stelde
tegelijkertijd twee nieuwe locatiedirecteuren aan.
De drie scholen vormen het
zesde cluster van LVO (Limburgs
Voortgezet Onderwijs). Cluster Noord
wordt bestuurd door een centrale
directie. De directievoering op het
Dendron College bestaat uit een
directeur voor het vmbo en een

directeur voor havo/vwo. Zwanetta
Por is benoemd tot directeur van
het vmbo en Maurits Gommans tot
directeur van havo/vwo. Samen
met de teamleiders hebben zij de
dagelijkse leiding op het Dendron
College.

Voormalig rector Jos Bierman
bekleedt daarom sinds 1 mei niet
meer de functie van directeur. Tot aan
zijn pensioen, later dit jaar, is hij als
adinterim lid van de centrale directie
medeverantwoordelijk voor het
opzetten van Cluster Noord.
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Wilt u iets bestellen voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

It’s Clean

Woningstoffeerderij
R. van den broek

maakt schoon op uw wensen

TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

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

www.its-clean.nl

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

BROEKEN
WEKEN
2 BROEK
E

HALVE PRIJS *
*tenzij anders aangegeven

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

Ongelukje?

Stroomstoring in Melderslo
In Melderslo vond op vrijdagochtend 8 mei een stroomstoring plaats. Oorzaak van de storing was graafschade bij
werkzaamheden aan de Greenportlane.
Ook in delen van Horst en Grubben
vorst had een aantal huizen tijdelijk
geen stroom. In totaal zaten zo’n 450

huizen zonder stroom. Een woordvoer
der van energienetbeheerder Enexis
laat weten dat de eerste vierhonderd

aansluitingen rond 12.30 uur weer
van stroom voorzien waren en dat om
13.00 uur de hele storing opgelost was.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verenigd Horst aan de Maas
09/16

Vrouwenbeweging Evertsoord

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 Vrouwenbeweging Evertsoord.
het dagelijks leven met haar man
varkens hield. Ook zij kwam in 1973
bij de vereniging. Anny en Ciska zijn
daarmee van de actieve leden het
langst bij de vereniging.

Over tien jaar nog
Vrouwenbeweging?
“Toen wij erbij kwamen, dat
waren toch wel de hoogtijdagen van
de vereniging”, zegt Anny. De piek
van het aantal leden lag in 1980.
Toen telde de Vrouwenbeweging
maar liefst 53 leden. In 1993 waren
dat er nog 46, anno 2015 moet de
beweging het doen met 26 leden.
“Ik maak me wel een beetje zor
gen om de toekomst. Wij worden
ouder en er komen weinig nieuwe
leden bij”, stelt Ciska. “Ik weet
niet of er over tien jaar nog een
Vrouwenbeweging is hier”, voegt
Anny eraan toe.

Creatiever geworden
Het was 1953 toen in
Evertsoord het startschot klonk
voor de Limburgse Boerinnenbond,
tegenwoordig Vrouwenbeweging
Evertsoord. De paters Oblaten in het
voormalige Evertsoordse klooster
speelden een grote rol bij het ont
staan van de bond. Zij stimuleerden
de vrouwen om zich te verenigen. De
vereniging telde in 1953 negen
tien leden. De naam Limburgse
Boerinnenbond ontstond omdat veel
van de vrouwen actief waren in een

boerengezin. “Veel meer dan werken
in het boerenbedrijf deed ik toen niet”,
stelt Anny Lenders-Haenraets (64). Zij is
sinds 1973 actief bij de vereniging.
Voor haar was de Vrouwenbeweging
dan ook een vorm van ontspanning en
een mogelijkheid om andere vrouwen
te ontmoeten. “Veel vrouwen zaten
geïsoleerd thuis en waren alleen maar
met werk bezig. Ik had hetzelfde.
Ik weet dat ik wat afgehuild heb thuis”,
aldus Anny. Zij en haar man hadden
jarenlang een tuindersbedrijf.

- ZATERDAG 16 MEI TEGENOVER JUMBO SEVENUM

In de eerste jaren was de
Vrouwenbeweging voor bijeenkomsten
en vergaderingen aangewezen op de
refter van het klooster of een verga
derlokaaltje van Kamp A (wat later
groepsaccommodatie Korhoen werd,
red.). Toen daar echter de basisschool
gehuisvest werd, vertrok men naar
kamp B. Daar kon de vereniging tot
1963 gebruikmaken van de kan
tine. Dat was tot het moment dat ze
moesten plaatsmaken voor Spaanse
gastarbeiders.

Op de bijeenkomsten werden
spreekbeurten gehouden, waren
dialezingen en draaiden films.
Ook waren er kookavonden waar
rijstgerechten en koude schotels
werden gemaakt. Vanaf de jaren 60
was er ook ruimte voor uitstapjes naar
onder meer Amsterdam en Maastricht
en ging de vereniging de grens over
naar steden als Keulen en Antwerpen.
“Ook zijn de generaties voor ons veel
met toneel bezig geweest”, zegt
Ciska Dinghs-Theelen (68), die in

BAAS VAN
HORST AAN DE MAAS
SP OR T & SP EL

SL OT FE ES T

AANVANG: 11:00
ENTREE: GRATIS

AANVANG: 20:30
ENTREE: €5,-

BAAS VAN HORST AAN DE MAAS.NL
/BAAS VAN HORST AAN DE MAAS

Het sport en spel evenement
- gemeente horst a/d maas Hallo_Ad_209x129.indd 1

2-5-2015 12:49:35

Vooralsnog worden er nog
steevast maandelijks activiteiten
georganiseerd. Zo was er in januari
nog een informatieve avond over
nazorg bij mensen die te maken
hebben gehad met ziekte of
overlijden van een naaste. “Dat
was nou echt iets waar je wat aan
had”, zegt Anny. In juni staat er
een bezoek aan een wandeltuin op
het programma en in oktober gaan
de leden schilderen. “Als je een
ontwikkeling moet noemen, dan is
het dat onze vereniging is door de
jaren heen ook wel echt creatiever
geworden is”, zegt Ciska.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Lintje voor Hans Derks
Hans Derks (78) uit Grubbenvorst heeft op vrijdagavond 8 mei uit handen van burgemeester Kees van Rooij een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje in voetbalstation De Koel in Venlo.

PERKPLANTEN

.

DE GROOTSTE KEUZE

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

MOOIE SURFINIA’S NU €
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

0,95

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Superdeals:

Kies en Mix

Kalkoenblokjes, gehaktschnitzels, mager
rundergehakt, saucijzen of slavinken.
Ook te combineren met ons
BBQ-assortiment! 3 bakjes à 300 of 350
gram of à 4 stuks
6,27 – 9,87

Hans Derks is al 60 jaar vrijwilliger
bij voetbalvereniging VVV’03 en
VVV-Venlo. Tot aan zijn pensioen was
hij daar steward en daarnaast is hij
betrokken geweest als wedstrijdleider
en scheidsrechter. Sinds 1999 is
hij één dag per week coördinator
bij de lagere seniorenteams. Ook
is Derks als coördinator van het

onderhoudsteam en vrijwilliger
betrokken bij de speeltuin van Stichting
Roeffen Mart. Daar onderhoudt hij
de speeltoestellen en zorgt hij voor
het schoonmaken. Bij Bridge Club
Grubbenvorst is Hans Derks lid van
het organisatiecomité van het Rondje
Grubbenvorst. Tijdens de wekelijkse
bridgeavonden bereidt hij de zaal voor

en ruimt deze na afloop ook weer op.
Ten slotte was hij ook nog vrijwilliger
bij het onderhoud aan de schooltuin
van basisschool ’t Reuvelt en is hij
verkeersregelaar bij Stichting Gewoën
Grubbevors. Voor bovengenoemde
verdiensten wordt Hans Derks benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(Foto: VVV-Venlo)

Aanrijding fietser in Melderslo
Op de kruising van de Vlasvenstraat en de Meldersloseweg in Melderslo heeft in de nacht van zaterdag 9 mei op
zondag 10 mei een ongeval plaatsgevonden. Het betrof een aanrijding tussen een fietser en een personenauto.
Dit gebeurde omstreeks 23.50 uur.
De fietser was een 50-jarige
man uit Melderslo. Deze fietste
over de Vlasvenstraat. Hij wilde
de Meldersloseweg oversteken en
verleende hierbij geen voorrang aan

de personenauto die over deze voor
rangsweg reed. De bestuurster van de
personenauto was een 19-jarige vrouw
uit Meterik. Zij reed vanuit Lottum over
de Meldersloseweg naar Horst.

De fietser viel na de aanrijding op
de grond en is met een hoofdwond en
een hersenschudding naar het zieken
huis gebracht. De fietser heeft de nacht
doorgebracht in het ziekenhuis.

3 voor

NU OOK VASTE PLANTEN

6,00

Grolsch of Geen 18, geen
alcohol
Jupiler pilsener
Krat met 24 flesjes à 25 of 30 cl
Maximaal 4 kratten per klant
12,59 – 13,69

Geldig van wo 13 t/m di 19 mei 2015.

9,49

Gewijzigde openingstijd Hemelvaartsdag
donderdag 14 mei 10.00 – 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

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

HALLO op Sumatra
Marie-Joze en Gerard Janssen uit Melderslo hebben een rondreis gemaakt in Indonesië, door Sumatra,
Java en Bali. Daar bezochten ze onder andere de Bromo vulkaan, de Borobodur tempel, het Toba meer, de
orang-oetangs in het Nationaal Park Gunung Leuser en het strand van Bali. Tussendoor vonden ze ook nog
even de tijd om de HALLO Horst aan de Maas te lezen bij een Batak woning op Sumatra. “Een prachtig land
met heel vriendelijke mensen”, vertellen de twee.

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten
en troostende woorden tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van

John van Heugten
Dit heeft ons goed gedaan!

Zus, kinderen en kleinkinderen

Op 21 april 2015 waren
onze ouders, opa en oma

Jan en Riek
Weijs-Hoeijmakers
50 jaar getrouwd.
Dat gaan we vieren op
16 mei bij ons thuis op de
Lollebeekweg 29 te Castenray.
Gelegenheid om te feliciteren
van 17.30 tot 19.00 uur.

Met veel liefde terugdenkend aan alles wat zij voor ons heeft
betekend, hebben wij op dinsdag 5 mei 2015 afscheid genomen
van onze lieve mam en omi

Riek Stax-Linders
Sinds 20 februari 1990 weduwe van Lei Stax
Mam is 85 jaar geworden
Horst Jan en Annemie
Lisa
Sjuul en Carmen
Reuver Leo en Anita
Benzie
Niels en Fiona

Horst Anneke en Luc
Pascal
Lisanne en Thijs
Correspondentieadres: Gastendonkstraat 14, 5961 JX Horst.
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 11 mei.

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.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Elke dag te koop verse asperges.
Mts. van Lipzig Zwarteplakweg 59
America 077 464 14 29.
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.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Zzphorstaandemaas.
ZZP-ondernemers kunnen zich vanaf nu
gratis inschrijven op het nieuwe ZZPplatform www.zzphorstaandemaas.nl.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Voor groentenplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Rik Spreeuwenberg
& Carla Claassens

Geboren

Lindsy

We geven elkaar het ja-woord
om 14.00 uur bij het
Vredeskapelke aan de
Broekhuizerdijk te Melderslo.

5 mei 2015
Dochter van Giedo en Inge
Peeters-Vervoort
Justin
Blaktweg 19
5962 NG Melderslo

U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 tot
20.00 uur in MFC De Zwingel,
Beemdweg 4 te Melderslo.

Gebaore

trouwen!

Ties

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele bloemen en kaarten die
wij mochten ontvangen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Piet en Mia
van Ooijen-Teegelbeckers

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

Blitterswijck Nelly en Twan
Bram
Lotte
Dirk

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.

Kinderen en kleinkinderen Weijs

Op 22 mei 2015 gaan wij

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Kleinschalige wasserij.
Ophalen-wassen-drogen-vouwenopbergen € 3,00 p/kg. Strijken, alleen
als u dit wilt, tegen meerprijs. Ik kom
in verzorgings/bejaardenhuizen, maar
ook bij u thuis. Info Wendy Claassens 06
23 99 77 30.
Gevraagd scholieren voor vakantieen weekendhulp voor het oogsten van
courgettes in de kas. Hortus Avus B.V.
Tel. 06 39 45 17 63.
Kinderopvang = gastouderopvang.
Betalen per uur? Breng dan de kids
naar een gastouder. Voordelige en
persoonlijke opvang. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
Verse asperges te koop. Ze zijn er
weer. Heerlijke verse asperges!
Ook geschild. Ma t/m vrij 10-12 u
en 13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Mts Verhaeg Kranestr 38 Horst
tel. 077 398 65 90.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Gezocht binnenstalling camper
in Horst of nabije omgeving,
telnr. 06 22 08 92 20.
Poetshulp gezocht in Horst, ca. 4 uur
per week bij voorkeur op donderdag
ochtend. Tel. 06 55 11 62 21.

Biodanza, dans van het leven.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst
van 20.00 uur tot 21.30. Opgave voor
gratis kennismakingsles: 06 40 13 08 04
www.biodanzainmotion.nl.
Fontaine Allround Klus service
voor: metsel- en timmerwerken,
bestratingen, tuinoverkappingen
onderhoud en reparatie, nu nog
met 6% btw 06 46 25 76 40.
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.
Hemelvaartsdag geopend van 10.00
t/m 16.00 uur. Wegens enorm succes
wederom gratis pannenkoeken op
Hemelvaartsdag. 250 soorten en kleu
ren perk-, kuip- en hangplanten. Non
stop de beste planten tegen de laagste
prijzen. 12 Perkplanten voor 1,50 anjers
nu 12 stuks 1,50, geraniums 0,80 dahlia
0,75 hangplanten 0,50 knolbegonia’s nu
0,50 enz. enz. Alleen wij……….zetten
de prijs erbij. Kwekerij de Lifra, Lorbaan
12a Veulen 06 14 21 76 97. Open ma
t/m vr 9:00 t/m 19:00 za t/m 18:00.
Actie actie actie actie. De leukste
cadeauwinkel van het zuiden.
Wij verlengen onze actie alles voor
de helft tot einde van de maand mei.
Van harte welkom. Twedde Kans
Kringloopwinkel Meterik.
Atelier De Stal Sevenum hemelvaarts
dag 14 mei van 14.00-17.00 uur zijn in
en rondom Atelier De Stal diverse klein
schalige activiteiten. Schapen scheren,
presentatie van gebreide wandkleden
en schilderijen. U bent welkom!
Te koop 30 lavendelplanten en 1.66 ha
weiland. Tel. 077 398 45 22.

8 mei 2015
Zoën vá
Luuk Versleijen
en Loes Beckers
Schoëlstraot 29
5961 EG Hôrs
Troubadour Math Craenmehr.
Te laat voor moederdag 2015???
Het kan elke dag moederdag zijn.
Of vaderdag. Of oma- of opa-dag.
Of Troubadour Math-dag. Zorg dat je
er op tijd bij bent. Voor boekingen
www.muziekenspel.nl of 06 22 60 41 88.
Smartphone- en tabletreparaties bij
telefoonmaken.nl, gevestigd in de
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55. Meer info:
www.telefoonmaken.nl
Pedicure nodig? Likdoorn, ingroeiende
nagel of een ander voetprobleem?
Snel goede voetzorg nodig van een
gediplomeerde en gespecialiseerde
pedicure? Maak een afspraak met
Cisca Jansen: 06 19 96 96 48 /
info@voetzorghorst.nl
Gevraagd parttime oogstmedewerker
voor de oogst van courgettes in de kas.
Hortus Avus B.V. Tel. 06 39 45 17 63.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, internet, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te koop dagelijks verse asperges.
Fam. Wagemans Hombergerweg 21
Lottum Tel. 077 463 20 70.
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.

vrijdagmiddag 22 mei

SHAPE
SPECIALIST
AANWEZIG BIJ CLEOPATRA
• IN SHAPE deze zomer! Help de natuur een handje
• volop keus in corrigerende slips, hemdjes, rokjes, jurkjes
• ervaar wat shape-wear voor jou kan doen!
• kom en overtuig jezelf

Dag en nacht bereikbaar
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

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

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

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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winkel&bedrijf 07
Nieuw restaurant
aan de Maas voor
Broekhuizen

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

Broekhuizen krijgt een nieuw restaurant. Het tapasrestaurant heet
Bij Christoffel en zit naast Het Maashotel aan de Maas. De officiële opening
is zaterdag 30 mei.
Behalve het restaurant komen er
twee vakantiewoningen in het pand op
Veerweg 11a. “Vanaf donderdag 14 mei
zijn we tot de officiële opening twee
weken open om proef te draaien”, zegt
Femke Colbers, die de zaak samen met
haar man gaat runnen. Mensen kunnen
in het nieuwe restaurant tapas bestel
len. “We hebben voor tapas gekozen

omdat weinig restaurants hier in de
buurt dat aanbieden. Daarnaast zitten
we zo niet in het vaarwater van andere
restaurants hier aan de Maas”, aldus
Colbers. Ze voegt eraan toe dat ook
de lunchkaart anders zal zijn dan die
van haar collega’s. Tijdens de officiële
opening van zaterdag 30 mei zal het
restaurant voor iedereen open zijn.

Overname aannemers
bedrijf Jan Peters
Langste aardbeienslof van
Limburg
Echte Bakkers Derix uit Horst en Gommans uit Sevenum maakten in samenwerking met Het Aard
beienland in Horst op zondagochtend 10 mei de langste aardbeienslof van Limburg. Ter ere van
Moederdag mochten alle moeders in Het Aardbeienland gratis een stukje proeven. De aardbeienslof
werd gemaakt van zanddeeg, gebakken banketbakkersroom en verse aardbeien van Het Aardbeienland.
Met een lengte van ruim twintig meter is deze slof volgens de bakkers de langste van heel Limburg.

Aannemersbedrijf Jan Peters uit Horst wordt overgedragen aan
Stefan Jansen van Bouwgroep Zuiderbosch B.V. uit Kronenberg. Het bedrijf
gaat verder onder de naam Peters Bouw en Onderhoud en blijft opereren
vanuit Horst.
Aannemersbedrijf Jan Peters werd
35 jaar geleden opgericht en is een
specialist op het gebied van beton
werk, utiliteitsbouw en industriebouw.
Bouwgroep Zuiderbosch werd in 1994
opgericht in Kronenberg en is actief in
de fase van het huisvestigingsproces.

Na de overname blijft Jan Peters
nog geruime tijd betrokken bij de
onderneming. Het bedrijf wil zich in de
toekomst verder gaan ontwikkelen in
de utiliteitsbouw, waaronder bedrijfs
huisvesting, onderwijshuisvesting en de
onderhoudsmarkt.

Kiest u voor kwaliteit?

Oh, zit dat zo!

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

Beleggen:
iets voor u?
Door: Frank van Maaswaal, Accountmanager Private Banking
Je wilt wel, maar het is ook spannend. Het blijft toch geld.
Dan ga je liever niet over één nacht ijs. Maar wat is er mogelijk?
En waar begin je?
Sparen of beleggen?
Je wilt je geld graag meer waard
laten worden. Maar het gaat niet
alleen om rendement, want
zekerheid is ook belangrijk.
Net als sparen is beleggen een
manier om je vermogen te laten
groeien. Daarnaast zijn er ook
verschillen. Sparen staat namelijk
voor zekerheid. U krijgt uw geld in
principe altijd terug en u weet
hoeveel rente u ontvangt. Bij
beleggen heeft u die zekerheid
niet. Wat u bij beleggen wel heeft,
is een kans op hoger rendement.
Verstandig beleggen op een
manier die bij u past
Als beleggen u interessant lijkt,
overlegt u samen met uw adviseur
van de bank de kaders en op welke
wijze u wilt beleggen. Dat kan op
verschillende manieren. Welke
manier van beleggen het beste bij

iemand past, is een persoonlijke
keuze. U kunt uw geld laten beleggen
door ervaren specialisten, of u kunt
zelf beleggen. Er zijn verschillende
vormen mogelijk.
Een evenwichtig gespreide
portefeuille
Beleggen met beleid betekent
aandacht voor een goede en evenwichtig gespreide portefeuille,. Dat
wil zeggen: spreiding over verschillende types beleggingen, zoals
aandelen en obligaties. Ook de vraag
in welke regio’s en sectoren u wilt
beleggen is hierbij belangrijk.
Door te spreiden, neemt u niet meer
risico dan nodig. Bij de meeste
beleggingsvormen kijken wij met u
mee of de beleggingen nog op koers
liggen en of ze nog aansluiten bij uw
persoonlijke doelen. Zo houdt u grip
op de ontwikkeling van uw vermogen.

Beleggen: iets voor u?
Bent u geïnteresseerd geraakt door
dit artikel? En wilt u weten of
beleggen ook iets voor u is?
Dan kunt u daar natuurlijk over in
gesprek gaan met uw adviseur bij
de bank. Nog gemakkelijker:
doe de test op www.rabobank.nl/
beleggerstest. Wilt u daarna ook
nog weten welke beleggingsvorm
het beste bij u past, dan is ook
daarvoor een test beschikbaar op
www.rabobank.nl

www.rabobank.nl/horstvenray

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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Jongeren krijgen kijkje achter de schermen
De Rabobank Jongerencommunity werd in september 2013 opgericht voor en door jongeren. De bedrijvenmarkt INSPIRE werd vorig jaar september voor
het eerst georganiseerd en krijgt dit najaar een tweede editie onder de naam INSPIRE15. Daarnaast hebben de jongeren wederom iets nieuws bedacht:
Inhousedagen. Tijdens de Inhousedagen krijgt men bij bedrijven een kijkje achter de schermen.

De Rabobank Jongerencommunity
Horst/Venray werd opgericht om
jongeren meer bekend te maken met
de regio. Een van de leden van de
Rabobank Jongerencommunity, Cleo
Schatorjé (24) uit Meterik, vertelt:
“We willen jongeren laten zien dat
deze regio een prima regio is om in
te werken en wonen. Veel studenten
zijn van mening dat ze na hun studie

moeten blijven wonen in de grotere
steden, omdat daar meer werk te
vinden is. Wij willen laten zien dat dit
niet zo is en dat onze regio ook heel
veel te bieden heeft.”
De Jongerencommunity bestaat
inmiddels uit zeventien leden, allen
studenten of recentelijk afgestudeer
den uit Horst aan de Maas en Venray.
De leeftijd van de leden varieert van

vijftien tot midden twintig. Cleo is
zelf lid sinds februari 2015. “Ik zag er
vaker iets van voorbij komen en dacht
‘waarom ook niet?’. Het is een goede
manier om kennis te maken met de
regio en bedrijven, om te netwerken,
maar ook om van elkaar te leren.
Het is een community voor en door
jongeren.” Tweemaal per maand komt
de groep samen om te vergaderen.

Momenteel zijn ze druk bezig met het
organiseren van de Inhousedagen.
“Tijdens INSPIRE presenteren
bedrijven zich van hun beste kant.
We willen jongeren ook laten zien
wat de dagelijkse gang van zaken
bij deze bedrijven is. Dat doen we
tijdens de Inhousedagen. De eerste
staat gepland op dinsdag 26 mei bij
Kempen Communicatie. We hebben

sectoren uitgezocht die populair zijn bij
de hedendaagse studenten. De sector
‘communicatie’ is er hier een van”,
vertelt Cleo. De Inhousedag vindt
plaats op een doordeweekse dag.
“Er staat allereerst een rondleiding
door het bedrijf op het programma,
zodat we zien hoe het er op een echte
werkdag aan toe gaat. Vervolgens
krijgen we een presentatie van een
communicatiestrateeg en gaan we aan
de slag met een echte casus.”
Het doel van de community is om
dit jaar nog drie andere Inhousedagen
te organiseren. Op dinsdag 9 juni
kunnen jongeren voor de sector ‘zorg’
terecht bij de Rooyse Wissel in Venray.
Later dit jaar hoopt de community
ook Inhousedagen te organiseren bij
bedrijven in de sectoren ‘financieel’ en
‘recreatie’.
Net als bij de bedrijvenmarkt zijn
alle jongeren uit Horst en de Maas
en Venray uitgenodigd om deel te
nemen. Omdat bedrijven met beperkte
ruimte zitten, dienen belangstellenden
zich echter wel aan te melden.
De community hanteert het principe vol
is vol. Cleo: “We benaderen jongeren
op hun eigen manier. Omdat jongeren
vooral actief zijn op social media, willen
we hen ook op deze manier bereiken.
Via Twitter, Facebook en LinkedIn
proberen we zo veel mogelijk jongeren
aan te sporen zich aan te melden voor
de Inhousedagen.”

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET ONZE RUIME COLLECTIE!

7.695,Incl. composieten werkblad,
combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast
en afzuigkap.

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

HEMELVAARTSDAG

GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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15 VRAGEN

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

Naam
Iris Verlinden
Leeftijd 	
17 jaar
Woonplaats 	Melderslo
School 	
Dendron College
Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Vroeger draaide ik alle nummers van
K3 en Kinderen voor Kinderen grijs.
Ik had geen lievelingsliedje, ik vond
alle nummers helemaal geweldig!
Samen met mijn zusje Britt playbackte
ik altijd mee in de woonkamer.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
De McDonalds natuurlijk. Daar zou ik
dan met een aantal vriendinnen heen
gaan en lekker eten halen.
Maar waarschijnlijk ben ik dan nog 17,
dus dan moet mijn moeder wel mee.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik had graag in de jaren 60 willen
leven. Dit is de tijd van de hippies.
Iedereen was anders, maar toen was
het ook juist gewoon om anders te zijn.
Het lijkt me heel speciaal om deze cul
tuur te beleven en het lijkt me ook tof

Zondags
geopend

om mee te maken hoe het is om zelf
een hippie te zijn.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Naar Afrika, het liefst naar Zuid-Afrika.
Ik heb geen speciale reden waarom
per se Zuid- Afrika, maar het lijkt
me gewoon heel mooi om de ZuidAfrikaanse cultuur te ontdekken.
Dan zou ik sowieso een safari gaan
doen, zodat ik alle wilde dieren die
Zuid-Afrika rijk is zou kunnen zien.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik gaan shoppen in New York
met mijn vriendinnen. En dan ‘s avonds
lekker uitgaan. Dan zou ik naar hele
dure merkwinkels gaan en alles voor
mijn vriendinnen betalen natuurlijk,
haha.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik ga de opleiding sociale studies
doen, dat houdt in dat je mensen uit
verschillende doelgroepen helpt die
geen goede positie in de maatschappij

aan
Iris Verlinden

hebben. Erg leuk hieraan vind ik dat
je zowel ouderen als kinderen kunt
helpen en de opleiding is heel breed
georiënteerd. Ik weet namelijk nog
niet specifiek wat ik later wil gaan
doen. Maar wat ik wel zeker weet is
dat ik mensen wil gaan helpen die het
niet zo goed hebben. Dus dat wil ik de
komende jaren graag gaan leren.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik graag oma Van Der Sterren
willen ontmoeten. Zij was al overle
den toen ik geboren werd. Dus ik heb
alleen mooie verhalen gehoord en
foto’s gezien. Ik zou haar graag willen
ontmoeten en kennis willen maken.
Dat lijkt me heel mooi.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen. Ik bouwde altijd hutten
en deed vaak aan touwtje springen.
Ik deed dat vooral met kinderen uit de
straat en met vriendinnen. Ik vond het
heerlijk om altijd buiten te zijn.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?

Een vlinder, omdat je dan echt vrij
bent. Je kunt overal heen en niemand
zegt wat je moet doen. Ik zou gewoon
overal heenvliegen en kijken waar ik
terecht kom. Als vlinder kun je ook echt
je eigen weg gaan.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Gelukkig getrouwd met een man,
kinderen en wonend in groot landhuis
in de ‘Melderse’.
Verder hoop ik in de toekomst een
leuke baan in de maatschappelijke zorg
te bemachtigen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Tijdens een safaritocht in Zuid-Afrika,
op een olifant bijvoorbeeld. Ik zou het
dus in de natuur doen en het gewoon
klein houden.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriendin,
maar wel meerdere goede vriendinnen.
Met hen heb ik het altijd heel gezellig.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou dan een kleine tatoeage nemen.
Verder zou het mooi zijn als het een
symbool is voor een bepaalde persoon
of gebeurtenis. Het zou dus niet zomaar
een ‘plaatje’ zijn, maar een tatoeage
met een diepere betekenis. Ik zou het
dan op mijn enkel of pols laten zetten.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag willen vliegen. Zo kan
je de hele wereld overzien en ontdek
ken. Ik zou dan bijvoorbeeld naar de
VS vliegen of in ieder geval naar een
plaats buiten Europa, omdat ik daar
nog niet geweest ben. Ik zou hem dan
zo vaak mogelijk gebruiken, zodat ik
zoveel mogelijk kan ontdekken van de
wereld.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Shit, ik moet nog leren voor mijn
examens. Ik ben al begonnen en ik lig
goed op schema. Maar toch ben ik wel
zenuwachtig voor de examens. Hopelijk
slaag ik en heb ik binnenkort mijn
havodiploma op zak!

Paprika ’Tinkerbell’ 80 cm hoog
Terraspaprika vol rode, gele of oranje vrucht

Reuze hangpotten gemixt beplant
Pot Ø 30 cm, vele combinaties uit eigen kweek

Tibouchina en Lantana XXL
110 cm hoog! Vol knop en bloem

Oleander

50 cm hoog
Super! Vol knop in wit, roze of rood

Bio keukenkruiden 13 cm pot

7,99
9,99
12,50
6,99
4,99
-20%

3 stuks
Bieslook, tijm, basilicum, peterselie, etc. p.st. 1,99

Rozen meer dan 150 soorten
Alle stam-, struik- of klimrozen

Aanbiedingen geldig t/m 19 mei 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Hemelvaartsdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur
Hemelvaartsda

Plantencentrum Velden

De wedstrijd
Aan de rand van een veld
vol rennende kinderen was ik
twee weken geleden te vinden
tussen de juichende toeschou
wers. Voor het eerst sinds
lange tijd aanschouwde ik
weer een wedstrijd van mijn
broertje, die speelt bij
Wittenhorst.
Normaal gesproken draai ik
me nog eens om op het tijdstip
dat hij op zijn fiets springt naar
het voetbalveld en zijn voetbalspel dat hij speelt op de
Playstation kan ik onderhand
wel ritueel verbranden.
Daarnaast vind ik het voetbal op
televisie maar vaag. Het begint
met een voorbeschouwing,
dan de eerste helft, tussen
beschouwing, tweede helft,
nabeschouwing en daarna soms
nog de samenvatting (die óók
nog eens wordt nabesproken).
Waarom?! Ik snap er geen bal
van.
Maar hemeltje, wat was het
boeiend om naar zijn wedstrijd
te kijken. Het begon om
09.00 uur, maar de tegenstander
strompelde nog halfslapend over
het veld. Hun trainer maakte
zich duidelijk meer zorgen dan
de spelers. Hij liep stressend
langs de lijn en probeerde hen
tevergeefs ‘aan te moedigen’
met uitspraken als “godverdomme, opletten!” en “wakker
worden jongens!”. Ook ging het
er soms vrij lomp aan toe. Een
rivaal ging met zijn buik op de
grond liggen zodat een rennend
jochie dat de bal had, onderuit
ging. Tackelen leek wel de
grootste hobby van de tegenstander. Het scheelde niet veel
of de zaterdagmiddag zou voor
de ploeg van Wittenhorst
eindigen in een rondje radio
logie en gipskamer. Toen bleek
dat de tegenstander aan het
verliezen was, was een speler zó
gefrustreerd, dat hij begon te
schelden tegen de scheidsrechter
en acuut van het veld werd
gestuurd. Uiteindelijk won
Wittenhorst de wedstrijd met
6-3. Of ze de Champions League
ooit gaan halen, durf ik niet te
zeggen. Maar gemotiveerd
waren ze zeker!
Rosanne
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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.

Het belang van de boer en tuinder
In de vijf jaar dat ik raadslid ben in onze mooie gemeente, is er ontelbare malen in de raadszaal over gediscussieerd: de land- en tuinbouwsector.
uitdrukking in de prijzen die zij krijgen
voor hun producten. Vaak verdienen de
supermarkten veel meer aan een kilo
vlees, komkommer of paprika dan de
producent.
Vanuit CDA Horst aan de Maas bren
gen wij regelmatig signalen over naar
onze nationale en Europese politieke

Vaak gaat het over schaal
vergroting, volksgezondheid en
milieu. Minder aandacht wordt
meestal besteed aan de cruciale
rol die boeren en tuinders spelen
bij onze voedselvoorziening, nu de
wereldbevolking maar blijft groeien.
Helaas komt dat meestal niet tot

vertegenwoordigers. Zij kunnen werk
maken van een landbouwbeleid dat de
concurrentiepositie van Nederlandse
agrariërs verbetert. Als wij onze boeren
en tuinders strenge eisen opleggen,
dan moeten die ook gelden in de
rest van Europa. Een gelijk speelveld
zorgt voor eerlijke prijzen. Voor de
glastuinbouw, die het momenteel erg
zwaar heeft, is er in Limburg onlangs
een Versnellingsagenda opgesteld.

Als gemeente hebben we daar ook een
rol in. We kunnen bijvoorbeeld met
slimme ruimtelijke ordening zorgen dat
ondernemers in deze uiterst belangrijke
sector nieuwe perspectieven krijgen.
Als CDA volgen wij de ontwikkelingen
kritisch, brengen voorstellen in of
bevragen het college op de voortgang.
In het belang van onze boeren en
tuinders.
Henk Weijs, CDA Horst aan de Maas

Al is het praatje nog zo snel…
Het spreekwoord ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt
haar wel’ staat als een huis. Laat het hier maar het praatje zijn.
De volgende zin zegt alles: ‘Een goede aanpak hoe deze belangstelling te
vertalen in zakelijk resultaat ontbreekt echter nog.’ Een opvallende
bekentenis van onze burgemeester.
Het sloeg op de Floriade. Geen
heldere doelen, geen organisatie voor
de potentiële kandidaten die werk
gelegenheid konden brengen. Vooraf
geen naamsbekendheid gemeten
en gerealiseerde werkgelegenheid
als gevolg van de Floriade achteraf
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evenmin. Dat hoefde niet. In de debat
ten was het vooral de coalitie die vond
dat het allemaal prima verlopen was
en alles keurig was begeleid. Een groot
succes volgens de coalitie. Kritiek was
niet mogelijk, het was vakwerk. Maar
nu dan toch die zin: ‘Een goede aanpak

hoe deze belangstelling te vertalen in
zakelijk resultaat ontbreekt echter nog.’
Nog steeds, en toch al ettelijke jaren na
afloop van de Floriade. De conclusie is
duidelijk. De bij de Floriade betrokken
colleges, gesteund door hun coalities
hadden niet nagedacht hoe de Floriade
tot waarde te brengen. Niet zozeer een
voorbeeld van ‘gewoon samen doen’,
maar veel meer: ‘we doen samen
gewoon maar wat.’ Die twee kreten
worden wel vaker door elkaar gehaald.
Het valt de burgemeester te prijzen

winkel&bedrijf
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dat hij de gebreken nu toegeeft. Dus er
was wel wat te onderzoeken, elemen
taire punten waren over het hoofd
gezien. Er zat wel iets fout. Nu nog de
erkenning waar het fout is gegaan en
het geheel is rond. Nog eenmaal de zin
waarmee onze burgemeester één van
de Floriade tekortkomingen aangeeft
in het eindrapport Tuinbouwversnelling
‘dat eigenlijk vol staat met soortgelijke
bevindingen, maar dan verscholen in
de tekst. Omdat de Floriade veel bui
tenlandse belangstelling heeft gewekt

en de regio veel buitenlandse dele
gaties ontvangt. Een goede aanpak
hoe deze belangstelling te vertalen
in zakelijk resultaat ontbreekt echter
nog. Niet het besluit om de Floriade
te organiseren zien we als een
probleem, maar het gebrek aan orga
nisatie en visie hoe dit tot waarde
te brengen. Eerlijke uitspraak van de
burgemeester, maar ook om te huilen
en het houdt maar niet op.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Advertorial

De beste geboortezorg onder één dak
Met de komst van het nieuwe Geboortecentrum tilt VieCuri Medisch Centrum samen met haar externe partners de geboortezorg in de regio Venlo naar een nog hoger plan. In het centrum
komt alle hoogwaardige zorg samen die nodig is voor, tijdens en na zwangerschap en bevalling. In het centrum - dat dinsdag 2 juni officieel haar deuren opent - draait alles om het welzijn
van het hele gezin.

Neem een kijkje
tijdens de open middag!
Wil je een kijkje nemen in het nieuwe
Geboortecentrum? Kom dan zaterdag
30 mei tussen 12.30 en 16.30 uur naar de
open middag. Behalve het Geboortecentrum,
kun je ook de nieuwe Spoedpost, nieuwe
poliklinieken en de apotheek van VieCuri
bekijken. Meer informatie: www.viecuri.nl

het gezin toe voor het bieden van de benodigde
zorg. Deze zorg wordt afgestemd op de wensen
en behoeften van de baby en zijn ouders.

Van verloskundigenpraktijk tot
echocentrum, van gloednieuwe kraamsuites
en couveusesuites tot de spreekkamers van de
gynaecologen: het Geboortecentrum bundelt
alle zorg rondom zwangerschap en geboorte.
Het centrum is gevestigd in een gloednieuw
gebouw bij VieCuri in Venlo, boven de
Spoedpost en met een ingang aan de Professor
Gelissensingel. Het feit dat alle deskundigen
in één centrum zijn gevestigd, zorgt voor nog
betere overlegmogelijkheden en korte lijnen.

Verloskundigen
Vanaf 2 juni kunnen vrouwen met
een positieve zwangerschapstest zich in
het Geboortecentrum melden voor een
eerste gesprek met de verloskundigen van
Verloskundigenpraktijken Astrea, Venlo/Blerick
en Tegelen. Naast deze eerstelijns
verloskundigen heeft ook de afdeling
gynaecologie van VieCuri een plek in het
centrum, voor vrouwen die onder behandeling
zijn bij de gynaecoloog.

Maatwerk
Als na negen maanden eindelijk het moment
van bevallen is aangebroken, kan het gezin
terecht in een van de zestien ruime kraamsuites.
In deze suites vindt de bevalling plaats. Hierna
wordt de eventuele medische apparatuur zoveel
mogelijk verwijderd, waardoor de kamer wordt
‘omgetoverd’ tot een soort van huiskamer in een
rustige, warme sfeer. Hier kan de partner blijven
slapen en ook het kindje blijft vanzelfsprekend
dichtbij de moeder. Alle specialisten komen naar

Couveusesuites
Op de bovenste bouwlaag van het nieuwe
Geboortecentrum is de afdeling neonatologie/
couveusesuites gevestigd. De baby’s die hier
verblijven hebben extra bewaking en zorg
nodig, omdat ze te vroeg geboren zijn of
medische problemen hebben. Er zijn negen
couveusesuites waar het hele gezin, net als op
de reguliere kraamsuites, op dezelfde kamer
kan verblijven. Dit is essentieel voor de band
tussen ouders en kind en bevorderlijk voor
een spoedig herstel en het aansterken van de
pasgeborene. Na ontslag uit het ziekenhuis
zijn de lijnen met het
Geboortecentrum
nog steeds kort.
Een zo plezierig
mogelijke
zwangerschap,
bevalling en
kraamtijd, dat is
het doel!
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Gemeentehuis gesloten
op Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
14 mei en vrijdag 15 mei 2015 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden
kunt u op maandag 18 mei a.s. weer terecht.
Hebt u een dringende vraag over de burgerlijke
stand voor Burgerzaken, die niet kan wachten
tot maandag 18 mei, dan kunt u tussen 9 en 10
uur bellen met 06 - 53 35 59 73.
Let op: het gaat alleen om dringende vragen

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

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op
14 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 16 mei (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. Dit geldt voor adressen in
Grubbenvorst, Horst, Hegelsom en Sevenum.
Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aan de straat zetten. U kunt
uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas

Laatste periode

Gave activiteiten Padxpress
Na twee weken meivakantie is de laatste periode van schooljaar 2014-2015 alweer aangebroken.
Natuurlijk heeft de Padxpress ook in dit blok
weer enkele gave activiteiten ingepland waarvoor jij je kunt opgeven.
Jij laat de kans op een laatste keer knutselen,
sporten, tekenen of toneelspelen na school toch
niet lopen!?!

Ga naar de website www.padxpress.nl en schrijf
je in voor de activiteit naar jouw keuze.
Ken jij (of ben jij....) een potentiële aanbieder die
iets wil betekenen binnen de Padxpress?
Twijfel dan niet, en neem vrijblijvend contact op
met gemeente@horstaandemaas.nl

Strandbad met Pinksteren weer open
Vanaf het pinksterweekend kun je weer zwemmen in strandbad Kasteelse Bossen. Vanaf 25 mei
wordt het strandbad bij goed weer geëxploiteerd door Rendiz. Tot die tijd zijn er dus geen voorzieningen en is er geen toezicht. Rendiz is een maatschappelijke onderneming die in Horst aan de
Maas o.a. ook Beej Mooren en Staatsie 1866 exploiteerd.

Sportweek in Sport aan de Maas
Horst aan de Maas stond van 18 tot en met 25 april volledig in het teken van de Nationale
Sportweek. Rondom het thema ‘Wie neem jij mee?’ organiseerde de gemeente tal van sportieve
activiteiten voor alle inwoners.
Zo was het Wilhelminaplein in Horst omgetoverd tot een waar beachvolleybalveld, vond er
een inspannende bootcamprun in de Kasteelse
Bossen plaats en leerden jong en oud tijdens
sportcarrousels de meest uiteenlopende sporten
kennen.
Ook de basisscholen deden actief mee. Zo
werd er gevolleyd op het beachvolleybalveld,

gezwommen en geplonsd in de Berkel en
mochten de jongere groepen kennismaken met
nieuwe spellen. De grande finale was de avondloop Rundje um het Hundje. Met meer dan 800
deelnemers was het een mooie afsluiting van
een geslaagde week.
Voor het hele verslag van leerlingen van het Dendron College kijk op www.sportaandemaas.nl

Kermis Meerlo 16 t/m 19 mei
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Onderzoek onder inwoners naar
leefbaarheid Horst aan de Maas
In mei start een onderzoek naar de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Horst aan de
Maas. Een groot deel van de inwoners krijgt de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven
over zaken als veiligheid, het verenigingsleven, mantelzorg en het onderlinge contact tussen
buurt- en dorpsgenoten.
Enquête
Maar liefst 9.000 inwoners krijgen de komende
tijd een uitnodiging in de bus om deel te nemen
aan een enquête over de leefbaarheid in Horst
aan de Maas. Hiervoor wordt een willekeurige
steekproef genomen onder alle inwoners vanaf
12 jaar. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem ondersteunt de gemeente bij dit onderzoek.
Wonen en leven in Horst aan de Maas
We vinden het belangrijk dat alle inwoners
van de gemeente prettig in hun buurt en dorp
kunnen leven. Vandaar dat we graag van onze
inwoners horen hoe zij denken over het wonen
en leven in de gemeente Horst aan de Maas.
Zeker nu er van inwoners steeds meer verwacht
wordt dat zij zelf het initiatief nemen om hun
omgeving prettig en leefbaar te houden.
Met behulp van de resultaten gaan we als
gemeente, samen met iedereen die daarbij een
rol wil spelen, aan de slag om het wonen en
leven in onze gemeente nog prettiger te maken.
Het is dus belangrijk dat iedereen die een brief

Bekendmakingen

krijgt, meedoet aan de enquête en zijn of haar
mening geeft.
Start onderzoek
Medio mei ontvangen alle mensen in de steekproef een brief waarin staat hoe alles in zijn
werk gaat. Op 15 mei start het onderzoek en
kunnen de deelnemers de enquête op internet
of via een schriftelijke vragenlijst invullen.
Mocht u vragen hebben over het onderzoek,
neem dan contact op met Judith van de
Haterd van de gemeente Horst aan de Maas
(telefoon 077 - 477 97 77 of e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl).
Vijfjaarlijks onderzoek
Om goed zicht te houden op de leefbaarheid in
de dorpen en kernen voert de gemeente eens in
de ongeveer vijf jaar leefbaarheidsonderzoeken
uit onder de inwoners. De eerste twee onderzoeken vonden plaats in 1999 en 2005. In 2009
vond het onderzoek plaats in alle kernen van de
fusiegemeente Horst aan de Maas.

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.
America
Jacob Poelsweg 15
Evertsoord
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Grubbenvorst
Ericaplein 59
Hegelsom
Bosstraat 63

Horst
Kreuzelweg 13
Afhangweg 2
Venrayseweg 93
Lottum
Losbaan 44
Houthuizerweg 20
Melderslo
Vlasvenstraat 66

Meterik
Bergsteeg 1-3
Sevenum
Kerkstraat 1
Zeesweg 3a en 5
De Sondert 19
Tienray
Mackayweg 4
Spoorstraat 35a
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Van Herrieschuppers naar Reulsberger
Muzikanten
Ooit begonnen als joekskapel De Herrieschuppers proberen De Reulsberger Muzikanten uit Horst tegenwoordig een breder publiek te trekken door
blaasinstrumenten te combineren met zang en show. “Als joekskapel konden we één liedje helemaal spelen en nog een tweede half.”

We zorgden dat ze opleiding kregen.
Er waren mensen die les hebben
gekregen voordat ze überhaupt mee
deden”, zegt Rien. “We hebben het
langzaam uitgebouwd en zijn serieuzer
gaan repeteren. Vervolgens waren de
leden die er vanaf dan bijkwamen ook
allemaal muzikaal onderlegd”, zegt de
huidige voorzitter Harry Keijsers.

Zang en show

Het was 1982 toen een club vrien
den uit Horst die gezelligheid wilde
combineren met het maken van muziek

een joekskapel oprichtte: joekskapel
De Herrieschuppers was geboren.
Het waren de jaren dat overal in de

regio dit soort gezelschappen ontston
den die luister gaven aan carnaval.
In het eerste jaar telde de joekskapel
dertien jongens en twee meisjes.

Carnavalsmuziek
werd losgelaten
Toen oud-voorzitter Rien Gruntjens
er in 1990 bij kwam, was er binnen
het gezelschap al de neiging om de
muzikale invulling te veranderen.
“Een deel van de leden wilde wat
serieuzere muziek gaan maken. Toen
die koers definitief werd ingezet, zijn

er ook mensen afgehaakt. Zij konden
zich niet vinden in die andere koers”,
aldus Rien. Het was 1995 toen van
de naam De Herrieschuppers afscheid
werd genomen en deze plaatsmaakte
voor De Reulsberger Muzikanten.
De carnavalsmuziek, de basis van
een joekskapel, werd steeds meer los
gelaten. “Als joekskapel konden we
één liedje helemaal spelen, en nog een
tweede half. ‘Hier heb je een tientje
als je vertrekt’, zeiden de mensen wel
eens”, lacht Rien.
”Na zo’n ontwikkeling heb je ook
meer en betere muzikanten nodig.

Anno 2015 is er bij De Reulsberger
Muzikanten ruimte voor andere
elementen dan alleen blaasmuziek.
Zo zitten er in de optredens
tegenwoordig ook andere instrumenten
en is er sprake van zang en show.
“Dat is sinds een jaar of drie het
geval. We gingen bij elkaar zitten en
vroegen ons af wat voor ons nou echte
feestnummers waren. De vraag die
we ons daarbij stelden was hoe we
het publiek beter konden amuseren”,
zegt Harry. De Reulsberger Muzikanten
zijn nu zo ver dat ze verschillende
stijlen spelen. Bömische en Tsjechische
muziek en Duitse en Oostenrijkse
schlagers zijn onderdeel van het
hedendaagse repertoire. Maar de
muziekgroep speelt ook moderne
pop. Daarnaast wordt er aan de
uitstraling gewerkt door ook sketches
en attributen aan de optreden toe te
voegen.
De muziekvereniging hoopt
hiermee ook bij de jeugd in de smaak
te vallen. De aanwas is namelijk een
probleem. Volgens de vereniging is
blaasmuziek echter juist goed voor
kinderen. Meer informatie over de
vereniging is te vinden op
vwww.reulsbergermuzikanten.com

Nieuwe editie Ut Glaze Hoês
Dit jaar vindt er wederom een editie van Ut Glaze Hoês plaats. Van 18 tot en met 22 december worden dj’s
‘opgesloten’ in een glazen huis om radio te maken voor het goede doel. Om dit evenement goed te laten
verlopen, is de organisatie inmiddels begonnen met de voorbereidingen.

Agrariers/bedrijven opgelet!

GRATIS
ONGEDIERTEBanden - Accu’s - Carwash
ANALYSE
Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden

Bent u al voorzien van een ongediertebestrijder?
Dan geven wij u graag een 2nd opinion.

www.bartseuren.nl

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

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Crist Coppens
4 gepaneerde schnitzels
€6,95

geldig t/m zaterdag
16 mei 2015

1 roompaté + 100 gram boterhamworst
samen €2,25

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Voor de editie 2015 is er
een nieuw bestuur geformeerd.
“Jan Nabben is aangesteld
als voorzitter en Ina Helden is
secretaresse. De heren Pieter-Jan
Camps, Pieter Janssen en Ger van de
Klashorst nemen zitting in het bestuur
met hun eigen disciplines”, laat de

organisatie weten. Daarnaast wordt er
samengewerkt met gemeente Horst
aan de Maas, de ijsbaan en JP/PA
Geluid & Licht.
Welk goede doel er dit jaar
gesteund gaat worden, is nog niet
bekend. Binnenkort wordt er via de
media een oproep gedaan worden

aanmelding van goede doelen.
Voor de zomervakantie worden vijf
goede doelen bekendgemaakt,
waarop inwoners van Horst aan de
Maas kunnen stemmen. Ook zijn
er contacten gelegd met dj’s. Zodra
deze namen definitief zijn, worden ze
bekendgemaakt.

Weinig meldingen op WMOMeldpunt
Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) Alert Horst aan de Maas heeft sinds 1 april van dit
jaar een meldpunt opengesteld. Tot nu toe hebben nog weinig gebruikers een meldingen gemaakt. Er zijn
slechts vier meldingen binnengekomen.
Eén van de meldingen ging
over Berkele Heem, wat volgens de
werkgroep los staat van de WMO.
Eén melding ging over het vervoer.
De overige twee meldingen waren
positief van aard. Bij een eerste
evaluatie binnen de commissie
Samenleving van de gemeenteraad
van Horst aan de Maas is gebleken
dat er in totaal vier klachten bij de
gemeente zijn binnengekomen en er

vier bezwaren tegen besluiten over de
toekenning van een WMO-aanvraag zijn
ingediend. De werkgroep gaat ervan uit
dat die klachten en bezwaren serieus
genomen worden. Desondanks zijn het
geen hoge aantallen.
Paul Geurts van de werkgroep con
cludeert hieruit dat de WMO-gebruikers
tot nu toe over het algemeen positief
zijn. “Vergeleken met vorig jaar, toen
we ook een meldpunt hebben openge

steld, zijn er aanzienlijk minder mel
dingen binnengekomen. Natuurlijk is
het meldpunt nog maar een maand
opengesteld, maar het lage aantal én
de positieve reacties die we ontvan
gen hebben, zouden erop kunnen
wijzen dat de uitvoering beter ver
loopt dan we aanvankelijk verwacht
hebben. Het meldpunt loopt nog tot
woensdag 1 juli. Hierna kunnen we
definitieve conclusies trekken.”
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GEPLUKT Anne van Rijswick

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.

een jaar Verpleegkunde in Nijmegen.
“Ik wist precies wat ik wilde: in de
ambulancezorg. Helaas moest ik
voor die studie me ook veel te veel
met andere zaken bezighouden en
daarom ben ik er na een jaar mee
gestopt”. Anne ziet wel raakvlakken
met haar huidige beroep. “Je hebt
in beide beroepen te maken met
crisissituaties. Alleen zit ik nu meer aan
de organisatorische kant.”

Niet ver weg
verhuizen
Anne woont met haar vriend
Rick (33) in een klein huisje aan het
Zonnehof in Tienray. Veel van hun
buurtbewoners zijn op leeftijd: de ring
waaraan ze wonen is van oorsprong
bedoeld voor senioren, maar
tegenwoordig wonen er ook jongere
mensen. Anne wil graag in Tienray
blijven. “Ik heb wel eens nagedacht
om buiten Tienray te gaan wonen,
maar met de huidige thuissituatie
van mijn moeder wil ik het haar niet
aandoen om naar een plek ver weg
te verhuizen”, aldus Anne. Ze doelt
op het feit dat haar moeder sinds het
overlijden van haar echtgenoot Henk
twee jaar geleden alleen met dochter
Eva woont.
Ze is een rasechte ‘Tienderse’, is werkzaam bij de veiligheidsregio en ze gaat graag naar buiten voor een potje
bootcampen. Deze week wordt Anne van Rijswick (24) geplukt.
Als in Noord-Limburg een crisis
of ramp uitbreekt, is Anne een van
de aangewezen personen om deze te
bedwingen. Ze zorgt in crisissituaties
onder andere er voor dat hulpverleners
ter plekke de juiste informatie krijgen.
“Je hebt bij een crisis vier gradaties
om de ernst van een situatie in te
schalen. In de tweede fase word ik
opgepiept”, vertelt Anne. “Een recent
voorbeeld is het incident met zoutzuur
door de gekantelde vrachtwagen

op de A73 eerder dit jaar. Ik zorg
als zoiets gebeurt dat de informatie
‘gestroomlijnd’ bij de mensen in het
veld komt.”

Organisatorische kant
Anne heeft altijd in deze sector
willen werken. Ze deed de opleiding
Integrale Veiligheid in Breda en
ging daar ook wonen. “Ik wilde wel
eens meemaken hoe het zou zijn
om op kamers te gaan”, zegt Anne.

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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www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
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Ze rondde haar opleiding binnen de
gestelde vier jaar af. “Ik heb zeker
gestapt. Alleen als ik een belangrijk
tentamen had niet. Ik kon het dan
niet over mijn hart verkrijgen om die
te verpesten”, zegt ze. Voordat ze in
Breda neerstreek, studeerde Anne

Ik maak me
minder druk
Het wegvallen van haar vader
kwam plotseling. Dat heeft haar
naar eigen zeggen wel veranderd.
“Het klinkt als een cliché, maar ik
maak me nu echt minder druk om
bepaalde dingen”, zegt Anne. Ze

heeft veel steun gehad aan haar
vriend Rick, die niet lang geleden
zijn moeder verloor. “Hoewel beide
gevallen anders zijn verlopen, is het
uiteindelijk wel iets wat je met elkaar
gemeen hebt. Het heeft ons zeker
dichter bij elkaar gebracht”, vertelt
Anne.

Bootcampen of
hardlopen
Anne is ook sportief. In haar vrije
tijd gaat ze graag naar buiten om te
bootcampen of een rondje hard te
lopen. Onlangs deed ze nog mee aan
de Army Run in Eindhoven. Ook was
ze zeventien jaar lang majorette.
Met haar team werd ze twee keer
Nederlands kampioen. Tevens heeft
ze nog even gevolleybald. “Maar dat
mag geen naam hebben”, zegt ze.
Haar ouders hebben haar altijd in
haar hobby’s gestimuleerd. “Toen ik
aan de middelbare school begon had
ik het er zelfs zo druk mee dat mijn
ouders toen hebben gezegd: ‘begin
maar een trapje lager’ ”, aldus Anne.
Zodoende begon ze niet op de havo
maar op vmbo-t. “Ik vind het best
dapper van mijn vader en moeder
dat ze dat toen gezegd hebben”. Na
vmbo-t heeft Anne overigens alsnog
de havo afgemaakt.
Over tien jaar ziet Anne zichzelf
nog steeds wonen in een huis in
Tienray. In haar werk heeft ze nog
genoeg ambities. “Ik wil over drie
jaar het liefste een specialistenfunctie
hebben binnen de veiligheidsregio”,
zegt Anne. “En over tien jaar ben ik
35, dus dan zullen er misschien ook
wel kinderen zijn.”

INFORMATIEAVOND 21 MEI 16.00 - 20.00 UUR

Liesbeth’s Grandcafe, Jacob Merlostraat 1, 5961AA Horst

“Zonder problemen alles kunnen eten en echt
weer kunnen lachen dat is onbetaalbaar!”
Kunstgebit Zorgcentrum organiseert op
donderdag 21 mei een informatieavond bij
Liesbeth’s Grand Café, Jacob Merlostraat 1,
5961 AA Horst.
Tijdens deze informatieve avond zult u
onder het genot van een kopje koffie en door
middel van presentaties en demonstraties
toelichting krijgen betreffende de oplossingen
op tandheelkundige implantaten en de
vergoedingen vanuit uw zorgpakket.
Er zullen specialisten aanwezig zijn welke
uw vragen kunnen beantwoorden en u
informatie verstrekken over onze praktijk
en mogelijkheden. Deelname aan deze
informatieavond is geheel vrijblijvend.

Tel. 077 - 398 88 45 • www.kunstgebitzorgcentrum.nl
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Baas van Horst
aan de Maas
Verschillende verenigingen en inwoners van Horst aan de Maas organiseren op zaterdag 16 mei de sportieve spellendag Baas van Horst aan de Maas
in Sevenum. Maar liefst zestien teams uit tien verschillende dorpen strijden
mee voor de titel Baas van Horst aan de Maas.
De teams vertegenwoordigen via
een kroeg of soos hun eigen dorp.
De volgende editie wordt in het win
nende dorp georganiseerd. De spellen
zijn bedacht door lokale verenigingen.
Baas van Horst aan de Maas wordt
afgesloten met een slotfeest: BAASpop.
Dit wordt muzikaal ingevuld door Kid

de Luca, De mannetjes van de Radio
en Sergio Silvano. Baas van Horst aan
de Maas en BAASpop vinden plaats
tegenover de Jumbo in Sevenum en zijn
voor iedereen toegankelijk. De compe
titie start om 11.00 uur en tickets voor
BAASpop zijn verkrijgbaar via
www.baasvanhorstaandemaas.nl

Kennismakingsavond minipupillen
Jeugdvoetbal RKVV Hegelsom organiseert in mei een tweetal voetbalavonden voor de minipupillen. Deze voetbalavonden vinden plaats op de woensdagen 20 en 27 mei om 18.30 uur op
Sportpark Wienus in Hegelsom. De voetbalavonden zijn bedoeld om kinderen van 5 en 6 jaar, of
kinderen die binnenkort 5 jaar worden, kennis te laten maken met de voetbalsport in Hegelsom. Ook
spelers van de D-, E- en F-teams mogen tijdens de eerste kennismakingsavond een vriendje of
vriendinnetje meenemen.

Wittenhorst bereikt
nacompetitie door winst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste voetbalteam van RKsv Wittenhorst speelde op zondag 10 mei tegen het eerste team van SV Someren.
Het betrof een thuiswedstrijd voor Wittenhorst, want de wedstrijd werd gespeeld op Sportpark Ter Horst. De winst
van 1-0 leverde Wittenhorst een periodetitel in de eerste klasse op

Dominique Janssen
in selectie WK
De uit Horst afkomstige Dominique Janssen is opgenomen in de
selectie van het Nederlands vrouwenelftal voor het WK in Canada.
Bondscoach Roger Reijners maakte zijn definitieve selectie zondag
10 mei bekend. Het Nederlands vrouwenelftal maakt haar debuut op
het WK dat van 6 juni tot en met 5 juli wordt gehouden. Oranje is
ingedeeld in poule A samen met Nieuw-Zeeland, Canada en China.
Op zondag 24 mei vertrekt het team naar Canada voor een trainingskamp. Op zaterdag 6 juni wordt de eerste wedstrijd gespeeld.

Wittenhorst had het lastig
tegen Someren. Vanaf het begin
liet SV Someren zien dat ze voor de
winst wilde gaan om hopelijk een
degradatiewedstrijd te verlopen.
Binnen enkele minuten lieten twee
spelers van Someren de verdedigers
van Horst schrikken. Hierna kwam
Wittenhorst beter in de wedstrijd.
Een van de aanvallen leverde succes
op. Door de mooie pass van Daan
Verlijsdonk kon Rob Zanders de bal in
het doel schieten en maakte hiermee
de 1-0.

Na de pauze begon SV Someren
wederom fel aan de wedstrijd.
Wittenhorst ging slordiger spelen en
kon met moeite de bal in de ploeg
houden. Een van de tegenstanders
werd uit het oog verloren en leek de
gelijkmaker binnen te schieten. De bal
ging er maar net langs. Hierna ging
Wittenhorst weer beter voetballen.
Enkele mooie aanvallen werden niet op
waarde geschat en gingen uiteindelijk
mis. Er had veel meer in kunnen zitten.
De spanning werd opgevoerd en die
bleek af en toe te hoog te zijn voor

RKsv Wittenhorst.
Het eindsignaal van de goed
leidende scheidsrechter werd dan
ook opgelucht aangehoord door de
spelers van RKsv Wittenhorst. Met de
winst van 1-0 op SV Someren kan het
Horster team zich gaan opmaken voor
de nacompetitie. Dit is een prestatie
die genoemd mag worden. In de
eerste ronde van de nacompetitie
speelt RKsv Wittenhorst thuis tegen
DESO uit Oss. De wedstrijd vindt plaats
op zondag 17 mei, de return is op
pinkstermaandag.
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Domper voor Oxalis 1
Door: SV Oxalis
Het seizoen is bijna voorbij voor Oxalis 1, vorige week tegen de koploper
werd nog een punt binnen gehaald. Zondag 10 mei stond de nummer 8, de
Treffers uit Neerkant, op het programma, ook hier zou het moeten lukken
om punten te pakken. De praktijk bleek echter heel zuur te zijn.

Jeugdteams kampioen bij
De Merels Melderslo
Door: korfbalclub De Merels
Het C1-team van korfbalclub De Merels uit Melderslo werd onlangs al kampioen. Zaterdag 9 mei
waren de C2 en de A1 aan de beurt om ervoor te zorgen dat het kampioenschap binnengehaald kon
worden. Waar het A1-team dit vrij gemakkelijk afging en met een verschil van achttien doelpunten de
wedstrijd eindigde, moest de C2 tot het eind van de wedstrijd hard aan de bak. Maar ook zij konden
uiteindelijk de wedstrijd met winst afsluiten. Op de foto de A1.

De Merels verliest tegen
De Horst

Al vanaf het begin merkte Oxalis
dat het scoren moeizaam ging. Het spel
liep prima en de kansen waren er maar
er werd niet gescoord. De achterstand,
door twee afstandsschoten, was dan
ook al snel een feit. Halverwege de
eerste helft wist Oxalis dit wel weer
recht te trekken en nog op voorsprong
te komen maar overtuigend was het
niet. De Treffers kon vlak voor rust toch
nog enkele puntjes pakken en ging met
vier doelpunten voorsprong de rust in.
Ook na de rust wist Oxalis niet tijdig
te scoren waardoor ze de hele tweede
helft achter de feiten aanliep. De druk
op de aanval door de Treffers was groot

en met de lengte van de speelsters had
het ene aanvalsvak moeite. Met 12-8
op het scorebord was het voor Oxalis
hard werken om de koppies omhoog
te houden. Het lukte Oxalis nog om het
gat tot drie doelpunten te verkleinen
maar verder kwam Oxalis niet. Na zo’n
goede start van het seizoen is dit voor
Oxalis een flinke domper. Eindstand
15-9. Volgende week spelen de dames
hun laatste wedstrijd van het seizoen.
Hopelijk hebben ze dan meer geluk. Er
was ook goed nieuws. Oxalis 2 werd
zondag 10 mei veldkampioen in de 3e
klasse. Ze wonnen met 3-13 van Oranje
Wit uit Leunen.

Kampioenschap voor
Iris Gülcher en Splash
De NRPS (Nationale Rijpaard en Pony Stamboek) kampioenschappen
werden op zaterdag 9 mei gehouden in Ermelo. De 12-jarige Iris Gülcher van
PC Lottum deed met haar pony Splash mee in klasse B.
De NRPS kampioenschappen
zijn bedoeld voor combinaties die
staan ingeschreven in het NRPSstamboek. Iris eindigde in de
eerste proef op de derde plaats. In
de tweede proef behaalde ze de
eerste plaats. Bij elkaar opgeteld

was dit voldoende om het NRPS
kampioenschap in de klasse B
binnen te halen. Doordat ze het
kampioenschap behaalde, won ze
enkele prijzen, waaronder een beker,
prijzengeld, een statiedeken voor de
pony en een dressuurclinic.

Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
Het eerste team van korfbalclub De Merels uit Melderslo speelde zondag 10 mei haar wedstrijd tegen De Horst 1
op sportpark Hoge Horst in Groesbeek. De vorige wedstrijd tegen De Horst werd thuis verloren met 11-14.
Onder zonnige weersomstandig
heden begonnen de teams aan de
wedstrijd. Al in de beginfase was het
vooral De Horst dat de doelpunten
maakte. De Merels miste veel kansen,
waardoor De Horst na een kwartier
spelen op een 4-1 voorsprong stond.
Vóór rust zette deze lijn zich voor beide

ploegen door: De Horst bleef scoren en
De Merels bleef slordig in de afronding.
Met een stand van 8-4 gingen de
teams de rust in. In de tweede helft
leek De Merels scherper te beginnen.
Van afstand werd er direct een schot
ingeschoten, maar daarna wilde het
scoren weer niet lukken.

De Horst daarentegen bleef
doelpunten maken. In de slotfase, bij
een stand van 15-7, lukte het de ploeg
uit Melderslo om in korte tijd toch nog
drie keer te scoren.
De Horst had echter het laatste
woord. Bij een stand van 16-10 klonk
uiteindelijk het eindsignaal.

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

GFC’33 E1 voorjaarskampioen
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het E1-team van GFC’33 Grubbenvorst speelde op zaterdag 9 mei de regio bekerfinale tegen het
E1-team Vitesse ’08 uit Gennep. De finalewedstrijd werd op neutraal terrein gespeeld, op het terrein
van SV Blerick. De jongens van GFC’33 wonnen de wedstrijd met 5-1 en haalden hiermee het voorjaars
kampioenschap en de KNVB-regiobeker binnen. Met het behalen van deze winst is het team door naar
de KNVB district Zuid II Dag Der Kampioenen 2015, die op zaterdag 30 mei wordt gehouden in
Schijndel. De kampioenen Jasper, Jesper, Pim, Tuur, Rick, Mert, Ruben en Michiel en hun trainers
Jean-Paul, Mark en Joost zijn trots op de behaalde resultaten.

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Bespreking Poll week 18

Wachtminuut van brandweer verhoogt risico
Een kleine meerderheid, 59 procent, van de stemmers op deze poll vindt
dat de wachtminuut van de brandweer het risico bij brand verhoogt. De brand
weer heeft op vrijdag 1 mei een nieuwe maatregel geïntroduceerd: de 1-minuut
verificatie. Dit betekent dat de brandweer pas uitrukt als een automatische
brandmelding door de meldkamer gecontroleerd is. De bedoeling is het aantal
onnodige acties terugbrengen. Een meerderheid van de mensen is dus bang
voor een hoger risico door deze maatregel. Vuur verspreidt zich immers snel

en soms telt iedere minuut. Daartegenover staat dat 41 procent zich niet al te
druk lijkt te maken. De statistieken liegen er niet om: van de 120 automatische
meldingen vorig jaar was 97 procent loos. Ook zou de meldkamer in de meeste
situaties de onheilsplek gewoon kunnen bereiken via de telefoon volgens hen.
De meerderheid maakt zich echter zorgen om de 3 procent dat het niet onnodig
was uit te rukken. Wat als er ongelukken gebeuren die anders voorkomen had
den kunnen worden?

Houd rekening met de wensen van de burgers bij
verlichtingsplannen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat geen extra verlichting op de fietsroute
tussen Meerlo en sportpark De Meulebèèk aanleggen. Stichting De Meulebèèk
had hier om gevraagd omdat zij vindt dat door het gebrek aan verlichting de
veiligheid van de jeugd in gevaar is. Gemeente Horst aan de Maas heeft al eerder
verzoeken tot extra verlichting op fietspaden afgewezen, zoals het fietspad op de
Tienrayseweg. Het College van B&W liet toen weten dat extra verlichting geen
optie was, omdat dit alleen wordt geplaatst bij kruispunten, potentieel verkeers
gevaarlijke locaties of bij een clustering van woningen. De gemeente zegt dat

ze ook geen precedenten wil scheppen. Logisch, als er beleidsregels zijn voor
het plaatsen van verkeersverlichting, dan moeten die in acht worden gehouden.
Anders kan iedereen wel roepen dat hij een lantaarnpaal voor zijn huis wil omdat
het anders te donker is. Aan de andere kant zou het misschien beter zijn wanneer
de gemeente ook naar de gebruikers luistert. Zij ervaren tenslotte dagelijks de
situatie ter plekke en weten of een fietspad onveilig is doordat er geen verlichting
staat of een kruising gevaarlijk omdat er geen verkeersdrempel ligt. Houd reke
ning met de wensen van de burgers bij verlichtingsplannen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik stoor me aan kauwgum in het centrum > eens 68% oneens 32%

Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik heb nu een e-reader’
In Horst aan de Maas zijn de afgelopen jaren diverse bibliotheken gesloten. Daarvoor in de plaats
kwamen onder meer schoolbibliotheken, kleine bibliotheekpunten of particuliere initiatieven. Nog geen
kwart van de inwoners van Horst aan de Maas heeft een abonnement op de bibliotheek. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

‘Daar ben ik nog altijd heel blij mee’
‘Ga ik binnenkort nemen’
‘Gehad, totdat de bieb wegging’
Dat niet elk dorp meer een volwaardige
bibliotheekvoorziening heeft, vinden veel mensen
een gemis. “De bieb zit nu een in een school en is
daardoor minder toegankelijk. Wij missen de bieb
in ons dorp”, zegt deze lezer. Om in plaats daarvan
naar de hoofdvestiging in Horst te gaan is niet voor
iedereen een optie. “Ik had een abonnement tot de
bibliotheek in Grubbenvorst wegging, Toen heb ik het
abonnement opgezegd. Ik heb er geen tijd voor om
naar Horst te rijden.”
Van degenen die wel een abonnement hebben,
gaat 69 procent gemiddeld één keer per maand naar
de bibliotheek. Boeken kopen doet 60 procent van
de inwoners. “Boeken kopen vind ik handiger,” laat
iemand weten. “Dan kan ik in mijn eigen tempo

75%
Nee
Ja
23%
Heb jij een abonnement
op de bibliotheek?
lezen en hoef ik niet te letten op de inlevertermijn
van de bibliotheek.”

In Grubbenvorst werd onlangs op particulier
initiatief een leeszaal geopend. In Tienray en Meterik
kunnen mensen bij zogenoemde boekenbastions
gratis boeken meenemen. Leuk zulke initiateven
vindt de meerderheid, al is het afwachten wat dit
betekent voor de professionele bibliotheken. Het zou
misschien wel eens de doodsteek kunnen beteken,
denkt 18 procent. “Ik ben voorstander van profes
sionele bibliotheken. Hier krijg je meer waar voor
je geld en de continuïteit wordt (hopelijk) gewaar
borgd”, denkt deze persoon. De meerderheid denkt
dat internet eerder de ondergang wordt van biblio
theken. “Jammer voor de bibliotheken maar boeken
worden via internet besteld en gratis aangeboden.
Pure bibliotheken zullen sowieso verdwijnen.”
Anderen maakt het niet uit waar de boeken vandaan
komen. “Zolang mensen maar kunnen lezen.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor de vol
gende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

HEMELVAARTSDAG GEOPEND!
VAN 10.00 - 16.00 UUR

FIXET Sevenum
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Telefoon: (077) 467 14 06
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

nl

kris
kras!
Hemelvaart
Met Hemelvaart herdenken
we dat Jezus Christus na zijn
verrijzing op de veertigste dag
na Pasen naar de hemel is
gestegen naar zijn Vader.
Wist u dat? Ik heb het zojuist
namelijk even moeten
opzoeken.
Ik kan me niet herinneren
dat ik ooit Jezus’ opstijging naar
de hemel heb herdacht en
daarin ben ik niet de enige. Veel
mensen weten niet meer wat er
op al die katholieke feestdagen
ook alweer herdacht wordt en
zien deze enkel en alleen nog
als een welkome vrije dag. Deze
kerkelijke feestdagen/vrije
dagen zijn gelukkig nog niet
voorbij dit jaar. Pinksteren staat
ook weer voor deur. En voor
iedereen die het zich afvraagt:
toen daalde de Heilige Geest
neer uit de hemel op de
apostelen, waarna zij het geloof
van Jezus gingen verspreiden.
Weet u dat ook weer.
In een interview uit 2010 in
dit nieuwsblad, verwachtte
pastoor Clijsters uit America, niet
heel verrassend, dat de vervaging van de betekenis van
kerkelijke feestdagen te maken
heeft met een teruggang van
kerkbezoek. Ik dook de cijfers in.
Hoewel Limburg de provincie is
met het hoogste percentage
kerkelijke mensen (78 procent
van de bevolking, tegenover 37
procent in Groningen), gaat in
Horst aan de Maas minder dan
10 procent van de mensen
regelmatig naar de kerk. Dit in
tegenstelling tot de meeste
andere gemeentes in Limburg,
waar dit 10 tot 20 of zelfs 30
procent van de bevolking is. Dat
blijkt uit cijfers van het CBS uit
2013.
Geen wonder dus dat
sommige kerkelijke gewoontes
en betekenissen langzaam
vervagen. Hopelijk duurt het nog
lang voordat de feestdagen
helemaal afgeschaft worden.
Dan kunnen de gelovigen Jezus
blijven herdenken en kunnen de
niet-gelovigen, waaronder ik,
blijven genieten van een vrije
dag.

cultuur 17
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HALLO RECENSEERT
Quintella zowel swingend
als ontroerend
A-capellagroep Quintella uit Horst trad zaterdag 9 mei op in de Kasteelboerderij in Horst. Zij voerde hier haar
eerste eigen show A Cup of Tea op. Met niet meer instrumenten dan hun stemmen wisten zij hier een sterke show
neer te zetten.

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

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

Geur en kleur in de tuin!
Aanbiedingen!
Seringen
vol bloem!

- 25%

Lavendel Hidcote
Van € 2,49
€ 1,75
Agapanthus
Van € 14,95 voor

€ 8,95

Volop keus:
zomerbloeiers
kuipplanten
groenteplanten en kruiden
Sfeer voor buiten en binnen

Hemelvaart open!
Aanbiedingen geldig t/m 19 mei

Op de Diep 9 Lomm
077-473 24 25
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00

Quintella een succes van.
Tot de pauze werd het publiek
getrakteerd op verschillende gevoelige
ballades als het Spaanse Hijo de la Luna,
het Schotse Oh Danny Boy en Liefde van
Rowwen Hèze en Chantal Janzen. Hier
blonken vooral Marjolein en Maaike
met hun hoge tonen en loepzuivere
stemmen uit. Het publiek was muisstil
om iedere toon tot het uiterste mee te
krijgen en liet tussen de liedjes onaf
gebroken van zich horen. De ballades
werden afgewisseld met jazz en andere
swingende muziek. Bij liedjes als Is she
really going out with him waren het
Jeroen en Karin die de show stalen.
Na de pauze ging de show met
onverminderde kracht verder. Wel bleek
opnieuw dat het podium eigenlijk
iets te klein is. De groep werd net
als in de eerste helft gedwongen om

de formaties en choreografie erg op
een kluitje uit te voeren. Desondanks
bleven de liedjes het publiek raken.
Er waren zelfs liedjes waar het publiek
enthousiast mee klapte. De formule
bleef hetzelfde als voor de pauze: alle
leden presenteerden hun eigen Cup of
Tea en werden ondersteund door de
stemmen van de anderen. Er werden
wel wat extra rekwisieten van stal
gehaald. Zo zorgde vijf gloeilampen
voor een mystieke sfeer bij liedjes als
Sound of Silence. Dat ook het publiek
deze sfeer zag zitten, bleek wel met
het oorverdovende applaus. De show
eindigde swingend met I wish van
Stevie Wonder. Het publiek wilde echter
nog meer en dwong een toegift af.
Dat werd het gospel liedje Go like Elijah
van Chi Coltrane. Zo eindigde Quintella
met een groot feest.

D’n Toerstop brengt rock
Motorcamping d’n Toerstop organiseert op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei een muziekweekend. Op vrijdag,
de dag na Hemelvaart, komt eerst Rectifire langs. Op zaterdag betreedt rockcoverband Koyle het podium. De deuren
van d’n Toerstop gaan beide dagen om 21.30 uur open.
Rectifire is een samenvoeging van
de resten van verschillende bands en
speelt naar eigen zeggen compromis
loze rockmuziek. De band speelt vooral

platen uit de oude doos. Het Belgische
Koyle brengt ook rockcovers ten gehore.
Het repertoire van de vijfkoppige band
kent muziek van onder meer AC/

DC, Led Zeppelin en Rage Against The
Machine. Koyle won in 2012 de Public
Favourite Awards. Dat is een wedstrijd
voor coverbands in de Benelux.

Weekend van het NMF in Meerlo
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) organiseert van vrijdag 5 tot en met 7 juni in samenwerking
met Erfgoedvereniging Heemschut de tweede editie van het ‘Weekend van het NMF’. Op 43 locaties in Nederland
wordt een concert geven. Zo ook in Het Kasteelke in Meerlo op zondag 7 juni.
Op de historische locatie Het
Kasteelke in Meerlo wordt een
concert gegeven door Detmar
Leertouwer. Hij speelt op cello
onder meer werken van Bach. Ook

op 42 andere locaties, verspreid
door heel Nederland, wordt
gedurende het weekend een
concert van een uur gegeven. De
concerten, gespeeld met klassieke

muziekinstrumenten, worden allen
gehouden in historische locaties.
Tijdens het weekend krijgen musici
een instrument in bruikleen van het
NMF.





























Ga jij dit najaar mee naar Ghana?
www.vriendenvanchristopher.nl
Peter: 06-12610060

Ga jij dit najaar mee naar Ghana?
Ga
najaar
www.vriendenvanchristopher.nl
Ga jij
jij dit
dit
najaar mee
mee naar
naar Ghana?
Ghana?
www.vriendenvanchristopher.nl
Peter: 06-12610060
www.vriendenvanchristopher.nl
Peter: 06-12610060
Peter: 06-12610060

BROEKENAKTIE
t/m zondag 17 mei

2e broek
½ prijs*
dames- en herenbroeken kunnen
onderling gecombineerd worden

zondag 17 mei open
van 12.00-17.00 uur

*tenzij anders aangegeven

Quintella bestaat uit Jeroen
Verberkt, Karin Jenneskens, Maaike
Kamps, Marjolein Kuenen en Nike
Derks. Deze twee mannen en drie
vrouwen hebben allemaal hun eigen
stijl en favoriete muziek. Vandaar dat
de show ook Cup of Tea heet: iedereen
heeft zijn eigen Cup of Tea. Om beurten
waren de leden namelijk frontzanger
of frontzangeres. Dat betekende dat de
zaal op een heel breed repertoire van
liedjes getrakteerd werd, van gevoelige
ballades tot swingende gospel.
De show ging van start met Stuck
van Caro Emerald. Een liedje dat zich
goed leent voor een a-capella-uitvoe
ring. Het nummer viel goed bij het
aanwezige publiek, dat de groep dan
ook met een applaus beloonde.. Direct
daarna volgde Somebody that I used
to know van Gotye. Ook hier maakte

www.edhegger.nl
zo: 10.30 - 16.00 (april en mei)

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Bijenexpositie bibliotheek Horst Agenda
De imkervereniging Horst en omstreken heeft sinds eind april een bijenobservatiekast staan in de bibliotheek
van Horst. De kast is onderdeel van een expositie over de honingbij en de wilde bij.
De vereniging wil kinderen inn
Horst aan de Maas vertellen over het
leven van de bij. In de bibliotheek
kunnen de kinderen de expositie over
de bij bekijken en op zoek gaan naar
de koningin in de observatiekast.

Bij de tentoonstelling staan boeken
die iets te maken hebben met de bij
en haar omgeving. Scholen in de regio
krijgen een bijenhotel die de kinderen
kunnen inrichten met materialen waar
bijen van houden. Ook komt een imker

vertellen over de bij. De expositie duurt
nog tot begin oktober.
Verder is in de bibliotheek in Horst
de week van maandag 18 tot en met
zondag 24 mei de week van het luis
terboek.

Tweetal optredens in De Buun
In muziekcafé De Buun staan twee optredens op het programma. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is het
de buurt aan Gadfly. De dag naar Hemelvaart, vrijdag 15 mei, treedt de Engelse band Sinnerboy op in De Buun.
De gelegenheidsband Gadfly bestaat
momenteel uit Jan van Rens, Roy
Verbeek, Bryan Bos, Stijn Vullings, Joep
Vullings en Peter Thijssen. Ook hebben
zij een gastmuzikant uitgenodigd. De
band staat bekend om de covernummers

uit de jaren 70 en 80. Onder andere
nummers van de Rolling Stones, Golden
Earring, Neil Young en Herman Brood
worden ten gehore gebracht. Het optre
den begin om 20.00 uur. De Engelse
band Sinnerboy is een Rory Gallagher

tribute band en is opgericht in 1996.
Rory Gallagher was een Ierse bluesrock
gitarist en overleed twintig jaar geleden.
Sinnerboy speelde op diverse festivals
over de hele wereld en treedt deze
vrijdag om 22.00 uur op in Horst.

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Cursus vissen voor kinderen
za 16 mei 16.00-18.00 uur
Organisatie:
Hengelsportvereniging De Put
Locatie: De Put

Broekhuizen
Wandeling
in het Schuitwater

wo 20 mei 14.00 uur
Organisatie:
Theetuin De Roode Vennen en
IVN de Maasdorpen
Startlocatie: parkeerplaats
Theetuin de Roode Vennen

Kronenberg

Zes tegen zes toernooi
zo 17 mei 09.30 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie:
sportpark De Heesbergen

Meerlo
Kermis

za 16 t/m di 19 mei
Locatie: centrum

Melderslo

Jan & Allemantoernooi
do 14 mei vanaf 10.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging
VC Olsredlem
Locatie: sportpark De Merel

Optreden Rectifire
vr 15 mei 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

Twee concerten in Cambrinus

Grubbenvorst

Dorpsraadsvergadering

Optreden Koyle

Café Cambrinus in Horst ontvangt zondag 17 mei en donderdag 21 mei twee bands. De 17e komt country- en
blueszanger Einfach Kurt uit Nijmegen langs. De 21e is het de beurt aan BJ’s Wild Verband.

wo 20 mei 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
’t Haeren

za 16 mei 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

De Nijmeegse Einfach Kurt speelt
duistere murderballads, broeierige
vooroorlogse blues en nachtclub
noir-songs. Zij wordt hierbij begeleid
door contrabas en percussie. Het
concert begint om 16.00 uur. BJ’s

Wild Verband bestaat uit multiinstrumentalisten BJ Baartmans,
Mike Roelofs en drummer Sjoerd van
Bommel. Zij doen een try-out van hun
nieuwe tweetalige album Later. Deze
try-out wordt vooral in het Nederlands

gezongen. De songs bevatten
elementen uit blues, soul, country
en rock ’n roll. Dit concert begint om
20.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op:
www.cambrinusconcerten.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

06-22605746

●

E

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

Blitterswijck

do 14 mei 10.00-13.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

do 14 mei 20.00 uur
Locatie: café De Buun

& kunststof kozijnen
ORMINSPECTI

Cursus natuurfotografie
voor kinderen

Optreden Gadfly

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW

Horst

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

alles voor tuin en moestuin

sdag
Hemelvaaert
geop nd

Optreden
Sinner Boy
vr 15 mei 22.00 uur
Locatie: De Buun

za 16 mei 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Ponyconcours en Bixiedag
zo 17 mei 09.00-17.00 uur
Locatie: Ruiterterrein Kasteelse
Bossen

Cash-and-carry voor consument en bedrijf
zie voor nog meer lage prijzen:

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

Dorpsraadsvergadering
do 21 mei 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske

Sevenum
Rommelmarkt

do 14 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie:
tafeltennisvereniging TTV Seta
Locatie: clubgebouw TTV Seta

Keepersdag
vr 15 mei 09.30-16.30 uur
Locatie: sportbark Het Spansel
Organisatie: voetbalvereniging
Sparta ‘18

Baas van Horst aan de Maas

zo 17 mei 11.00-14.30 uur
Organisatie: sportclub UVB
Locatie: terrein sportclub UVB

Optreden
Einfach Kurt

Tienray

wo 20 mei 09.30-11.00 uur
Locatie: Biblionu Horst

Super grote perkplanten € 1,25

Meterik

za 16 mei 11.00 uur
Organisatie:
Baas van Horst aan de Maas
Locatie: terrein tegenover Jumbo
Sevenum

Rommelmarkt

Walk&Talk bijeenkomst:
‘hoe maak ik een goed cv’

ACTIE € 9,99

zo 17 mei vanaf 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Niks With Attitude

zo 17 mei 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Grote kuipplanten, 19 cm pot

Lentedierendag

Dorpsraadsvergadering
do 21 mei 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Optreden
Wild Verband
do 21 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Lottum

Idiot Night XXXVI
za 16 mei 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Marialof

do 14 mei 15.00 uur
Locatie: kerk
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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
10.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg

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

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 mei 2015
Jonge, A.L.J. de
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Dj Tobi Driessens, ook bekend als Mistr. T., heeft op vrijdagavond 8 mei het wereldrecord plaatjes draaien
verbroken. In totaal stond Mistr. T. 201,5 uur achter de dj-tafel van café De Lange in Horst. Het oude record
stond op tweehonderd uur. Tobi Driessens, afkomstig uit Horn, schonk in zijn recordpoging extra aandacht
aan de goede doelen stichting Duchenne en stichting Kika. Maartje van de Pas uit Melderslo was het gezicht
van de actie. Omdat het Guinness Book of Records verschillende regels verbindt aan het wereldrecord is het
nog niet zeker of Tobi het record verbroken. Wel heeft hij de records van de dj-marathons in De Lange Horst
uit 2012, 2013 en 2014 verbroken.

Lottum

Venray

Tandarts

201,5 uur plaatjes draaien

Melderslo

Meterik

Tel. 077-4722841 / 06-53227611 www.leonpeters.nl

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Autobedrijf

Sevenum
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

Gaon o rasveld versleten:
een ras
maar mos en onkruid.
Laat het opnieuw inaaien
en eniet weer van uw tuin.
Bel ons vrijblijvend.

Swolgen

T

LEON PETERS VELDEN

077 351 88 89

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

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

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

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
en

SEIZOENSFRUIT
maandag t/m vrijdag
08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
zaterdag
08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
08.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl
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Tentoonstelling historie
Grubbenvorst

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

Gewoën Grubbevors organiseert samen met de Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum zaterdag 16 en zondag 17 mei een tentoonstelling in
La Providence.

Nationale Molendag ook in
Horst aan de Maas
Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 9 en zondag 10 mei waren in Nederland meer dan negenhonderd molens opengesteld voor publiek. Het thema van dit jaar was ‘Ontdek je molen’. Ook de twee
molens in Horst aan de Maas waren geopend voor publiek: Eendracht Maakt Macht in Meterik en De
Houthuizermolen in Lottum. Op de foto bezoekers van de Meterikse molen.

Op deze dagen kunnen bezoe
kers van 12.00 tot 17.00 uur in het
zorgcentrum foto’s en videobeelden
over Grubbenvorst in vervlogen tijden
zien. Unieke, historische beelden van

Grubbenvorster plaatsen, gebouwen,
personen en gebeurtenissen. Aan de
hand van verschillende thema’s worden
bezoekers door het verleden van het
dorp geleid.

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

Toffedag.nl

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

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

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

Venrayseweg 11, Horst
Divers voordeel voor nieuwe en bestaande leden*

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*

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé
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

My-LifeSlim

Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

www.mylifeslim.com Sevenum en Swolgen
26% korting op de afslank intake

DMS-Service

Pearle Opticiëns Horst

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*

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

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

Steenstraat 3, Horst
10%korting op een zonnebril*

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

Ristorante La Rondine
Meterikseweg 84, Horst
2e 3-gangen diner voor de helft van de prijs

Staatsie 1866
Stationsstraat 151, Hegelsom
1 kop koffie of thee 1 euro, per pas, per bezoek

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

Direct voordeel in Horst aan de Maas

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

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

VARG Outdoor & Travel
Gebr. van Doornelaan 90, Horst
5% korting op het gehele assortiment
*Zie voorwaarden acties op www.hallovoordeelpas.nl

