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Het nieuwe sport- en spelevenement Baas van Horst aan de Maas heeft op zaterdag 16 mei haar vuurdoop in Sevenum gehad. Ondanks de regen spreekt de organisatie
van een geslaagde eerste editie. Hegelsom won en is een jaar lang Baas van Horst aan de Maas.
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Tijdens Baas van Horst aan de
Maas namen zestien teams uit tien
verschillende dorpen het tegen elkaar
op. Alle teams vertegenwoordigden
een kroeg of soos uit eigen dorp.
Het team de Killerbees uit Hegelsom
vertegenwoordigde zaal Debije in
Hegelsom en won de wedstrijd. Zoals
ze in Hegelsom wel vaker zingen
“Hegga is de baas”, bewezen zij zich
op de eerste editie van het sport- en
spelevenement.

Ondanks regen
toch genieten
Het terrein van Baas van Horst
aan de Maas bestaat uit een paar
weilanden. Met natte voeten,
trainingsbroeken en T-shirts lopen de
teams door het lange gras. Ondanks
de regen genieten ze zichtbaar van de
spellen die zijn opgezet. Carla Claassens
(27) uit Melderslo is verrast door haar
vriendinnen. Zij viert vandaag haar

vrijgezellenfeest en doet daarom mee.
“Het is supergezellig. Hopelijk trouwt
volgend jaar de volgende. Dan kunnen
we met het volgende vrijgezellenfeest
weer meedoen.”
De spellen op het terrein zijn
grotendeels door verenigingen uit
verschillende dorpen samengesteld.
Bij het parcours van Jong Nederland
Meterik staan Paul Hoeijmakers
(31) en Jos van Ras (54) uit Meterik.

14,39

9.99
Krat Hertog Jan
of Jupiler

Zij bedachten samen met andere
vrijwilligers het spel Expeditie Meterik,
afgeleid van een spel bij Expeditie
Robinson. “Iedere vereniging kreeg een
bepaald budget en mocht een activiteit
bedenken. Wij hebben een legernet
gekocht voor het spel, dat we na
vandaag mogen houden. We promoten
onze vereniging en krijgen nieuwe
materialen. Twee vliegen in een klap.”
Lees verder op pagina 07

www.ahhorst.nl
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aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur
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Misdaadmeter

Horst aan de Maas steeds veiliger
De gemeente Horst aan de Maas is ook het afgelopen jaar weer iets
veiliger geworden. Dat blijkt uit de Misdaadmeter die het AD vorige week
publiceerde. Het totale aantal aangiftes is dit afgelopen jaar ten opzichte
van 2013 met een kleine honderd aangiftes gedaald. Ook vergeleken met
buurgemeenten Venray, Venlo, Peel en Maas, Bergen en Deurne doet Horst
aan de Maas het beter.
Bij een vergelijking van het totale
aantal aangiftes van het afgelopen

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
Twee brochures 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.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer,
Victor Verstraelen, Rosanne Vromen
en Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

jaar in Horst aan de Maas met die
van 2013 valt allereerst de sterke
daling van 87 aangiftes op. Vooral de
daling van het aantal aangiftes van
woninginbraken van 167 naar 116
oftewel een daling van 30,5 procent
valt op. Daarnaast is het dalen van het

aantal aangiftes van zakkenrollen met
25,5 procent en van mishandeling met
26,2 procent opmerkelijk te noemen.
Van een aantal delicten wordt echter
ook meer aangifte gedaan. Denk hierbij
aan inbraak in schuren, bedreiging en
straatroof. Zo steeg het aantal aangiftes
van inbraken in schuren van 55 naar
63, wat resulteert in een stijging van
14,5 procent.
Binnen Horst aan de Maas zorgen
vernielingen en woninginbraken nog
steeds voor de meeste aangiftes,
namelijk respectievelijk 167 en 116 van

de in totaal 572 oftewel respectievelijk
29,2 en 20,3 procent van alle aangiftes.
Horst en Sevenum zijn verantwoordelijk voor de meeste gevallen hiervan.
Overval en verkrachting leidden het
afgelopen jaar tot de minste aangiftes. Griendtsveen was bij de vorige
Misdaadmeter het veiligste dorp van
Horst aan de Maas met slechts één
aangifte van een diefstal bij een bedrijf.
De huidige Misdaadmeter laat zien dat
Griendtsveen en Broekhuizen de veiligste dorpen van Horst aan de Maas zijn
met elk vier aangiftes van misdrijven.

Wanneer op grotere schaal naar de
cijfers wordt gekeken, valt te constateren dat Horst aan de Maas van de
389 gemeenten op plek 326 van de
ranglijst van (on)veilige gemeenten
staat. Deze ranglijst is gebaseerd op
tien delicten, berekend naar inwoner
aantal en impact van het delict.
Horst aan de Maas doet het met haar
326e plek een stuk beter dan al haar
buurgemeenten Venray (plek 98),
Venlo (plek 37), Peel en Maas (plek
292), Bergen (plek 225) en Deurne
(plek 151).

Maatregelen Mariapeel

Onderzoek muggenoverlast
vervolgt met enquête
De inwoners van onder meer Griendtsveen kwamen vorig jaar in actie toen bekend werd dat er ongeveer 450 hectare aan bomen in de Mariapeel
gekapt zou gaan worden. Een van de belangrijkste bezwaren was de mogelijk toenemende overlast van muggen en knutten. Gemeente Horst aan de Maas
startte daarom in samenwerking met provincie Limburg en Alterra Wageningen UR (University & Research) een onderzoek naar muggenoverlast.
De maatregelen die in de Mariapeel
getroffen worden, zijn bedoeld om
in droge periodes meer water vast te
houden. In de natte periodes wordt het
overtollige water afgevoerd. Inmiddels
is men tot een compromis gekomen.
In de huidige plannen wordt aan de
noord- en oostkant van het Grauwveen
een stuk groen weggehaald voor de
aanleg van kades. Hierdoor wordt
een waterbuffer gecreëerd waarmee
het waterpeil in het Mariaveen beter

beheerd kan worden.
Griendtsveen is voor twee derde
omringd met waterstructuren, zoals
kanalen, slootjes en (natte) natuurgebieden. Inwoners van Griendtsveen
gaven al eerder aan dat de laatste
jaren de overlast van stekende insecten
is toegenomen en vrezen nu voor
meer overlast van muggen en knutten. Gemeente Horst aan de Maas wil
met een onderzoek aantonen waar,
in welke mate en welke stekende

insecten overlast rondom woningen
veroorzaken.

Voorkeur online enquête
Op de site van gemeente Horst aan
de Maas is sinds 12 mei een enquête
te vinden die de inwoners in kunnen
vullen. De gemeente geeft de voorkeur
aan een online enquête boven een
papieren enquête, om iedereen te
kunnen bereiken, zegt een woordvoerder desgevraagd. Het internet is

volgens hen een handig middel van
deze tijd. Daarnaast is het kostenbesparend ten opzichte van enquêtes
per post. De duur van het onderzoek is
afhankelijk van het aantal deelnemers
aan de enquête. Wanneer er volgens
de gemeente voldoende response
is, wordt de enquête weer offline
gehaald. In september wordt de balans
opgemaakt en in december worden de
resultaten van het volledige onderzoek
gepresenteerd aan de inwoners.

Uitspraak Raad van State

Bezwaren milieuvergunning NGB
ongegrond
De bezwaren tegen de door provincie Limburg verstrekte milieuvergunning voor de varkenshouderij van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst,
zijn door de Raad van State grotendeels ongegrond verklaard. De rechtbank deed woensdag 13 mei uitspraak in de zaak.
Onder meer vereniging Behoud de
Parel, Wakker Dier en omwonenden
hadden bezwaar aangetekend tegen de
verleende milieuvergunning. Zij vrezen
onder andere geurhinder en geluidsoverlast van het bedrijf waar meer dan
30.000 varkens gevestigd worden. De
Raad van State verklaarde alle bezwaren ongegrond, behalve één, geurhinder voor omwonenden. Dit betekent

dat de initiatiefnemers het aantal
vleesvarkens moet verminderen met
1.120. De initiatiefnemers zijn blij met
het besluit van de Raad van State:
“Als ondernemers van Nieuw Gemengd
Bedrijf zijn wij verheugd over deze
opnieuw positieve uitspraak van de
Raad van State. Intussen blijven wij ons
ervoor inzetten om in gesprek met de
omwonenden en anderen te blijven.

Ons doel blijft om op een duurzame
manier, antibioticavrij en zonder
gezondheidsrisico’s veilig voedsel in
Nederland te produceren”, laten zij in
een reactie weten.
Al eerder tikte de Raad van State
gemeente Horst aan de Maas op de
vingers voor de verleende bouw
vergunning. Op haar website reageert
Behoud de Parel: “Op zich is het

fantastisch dat we voor de tweede
keer gelijk krijgen. Maar de plannen
voor de varkensstallen mogen wel,
in afgeslankte vorm, doorgevoerd
worden.”
Voor de andere onderdelen van het
Nieuw Gemengd Bedrijf, de pluimveehouderij en Bio-energiecentrale,
loopt de procedure tegen de verleende
milieuvergunning nog.

Zestien arrestaties
bij hennepkwekerij
De politie heeft bij een woning in Lottum op vrijdag 15 mei in totaal
zestien arrestaties verricht toen bleek dat er in diverse bijgebouwen van
de woning hennepkwekerijen waren ondergebracht.
Drie personen, onder wie de
bewoner van het pand, hebben
de Nederlandse nationaliteit,
de overige personen hebben
een buitenlandse nationaliteit.
De meeste verdachten bevonden
zich in een loods bij de woning toen

de politie arriveerde. Zij waren op
dat moment bezig met het knippen
van hennep.
De politie nam alle hennep en
het materiaal in beslag. Na weging
bleek het om ruim 45 kilo hennep
te gaan.

Ergonomische zadelkruk

€295,50

€147,75

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Commissie Behoud Kerkgebouw

Ideeën voor behoud kerk
Melderslo
De commissie Behoud Kerkgebouw uit Melderslo is volop aan het denken hoe ze de kerk in haar dorp kan
behouden. Kerken hebben de laatste tijd te kampen met minder bezoekers en teruglopende inkomsten. Zo ook in
Melderslo. Desondanks wil de commissie de kerk behouden.

De lekkerste
rozijnenbollen

www.bakkerijbroekmans.nl

mooi
haar

Harry Litjens van commissie
Behoud Kerkgebouw heeft onlangs
een voorstel bedacht om de aantrekkelijkheid van de kerk te vergroten.
“Het idee is om de achterste banken in de kerk af te sluiten voor de
bezoekers. Op deze manier gaan de
kerkgangers dichterbij de pastoor zitten, waardoor de sfeer optimaliseert.
Zo hoeft de pastoor namelijk niet over
rijen lege banken te kijken. Dat is voor
iedereen gevoelsmatig fijner.” Litjens
geeft aan dat dit voorstel nog wel
helemaal uitgedacht moet worden.
“Het moet goedgekeurd worden en
natuurlijk moeten er geen hoge kosten
aan vast zitten.”

Volgens Litjens zijn er nog meer
ideeën om mensen weer in de kerk te
krijgen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld
iets doen met de kinderbanken, waar
vroeger de meisjes aan de ene kant
en de jongens aan de andere kant
zaten. Deze bankjes kunnen we in de
toekomst veranderen.” Ook de trappen bij het doopsel kunnen volgens
Litjens aangepast worden. “Maar wat
hier concreet de bedoeling is, is nog
niet duidelijk. Het moet wel allemaal
passen.”
De commissie roept de inwoners
van Melderslo op om ook ideeën te
bedenken voor de toekomst van de
kerk. Ze mogen hun mening geven

over wat er met het kerkgebouw moet
gebeuren. Maar volgens Litjens loopt
dit echter nog niet zo hard. “Ik had
graag gehad dat er wat meer ideeën
of opmerkingen binnen zouden komen.
Mensen kunnen altijd naar de commissie toekomen.” Litjens meldt dat over
alle bedachte ideeën goed nagedacht
wordt. “We beslissen nergens direct
over, maar doen alles in overleg.”
Verder wil de commissie Behoud
Kerkgebouw duidelijk maken dat het
verdwijnen van de kerk geen optie is.
“We willen het gebouw niet afbreken.
Wij vinden dat de kerk het centrum van
het dorp is en daar moeten we geen
afbreuk aan doen.”

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl

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

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Kermis in Meerlo
In Meerlo vond er kermis plaats van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 mei. In het centrum was deze
dagen van alles te doen. Voor de jeugd waren er attracties te vinden zoals een rups, botsautootjes,
gokautomaten en een schiettent. De allerkleinsten konden zich vermaken in de draaimolen. In de jeugdsoos
van Meerlo, OJC Merlin, vonden verschillende optredens plaats tijdens de kermisdagen. Onder andere de
bands Source en Montreux stonden op het podium van OJC Merlin.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Bestel nu je nieuwe
voordeelpas

Blijf genieten van steeds meer voordeel
De gratis HALLO Voordeelpas is inmiddels vervallen. Heb je net als vele dorpsgenoten ook zo genoten van voordeel bij steeds meer bedrijven en winkels? Bestel dan snel je nieuwe pas.
Voor € 11,95 kun je ook de rest van het jaar direct blijven profiteren van voordeel in Horst aan de Maas. Hoe sneller je bestelt, hoe groter het voordeel.
De voordeelpas is verkrijgbaar bij Kempen Media (Handelstraat 17) of via www.hallovoordeelpas.nl

Direct voordeel in Horst aan de Maas
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Nieuw kermiscomité

Kermis Tienray op de
schop

Wij zijn per direct op zoek naar een

medewerker/schoolverlater
voor diverse werkzaamheden op ons bedrijf.
Het bezit van een trekkerrijbewijs is een must.

Inlichtingen:
Lucassen Agri Productie B.V.
Sevenum
Tel: 06-19222362
e-mail: a@lucassenagri.nl

De kermis in Tienray is al jaren toe aan vernieuwing, vindt een aantal inwoners van Tienray. Zij richtten samen
een nieuw kermiscomité op om de kermis nieuw leven in de blazen. “In plaats van alleen maar te klagen, wilden
wij er echt iets aan doen”, stellen zij.
Melissa Voorn van dorpsoverleg
Tienray vertelt: “De kermis wordt al
lang niet meer druk bezocht en dat is
ontzettend jammer. Vorig jaar tijdens
deze kermis besloten we met een
groepje hier iets aan te gaan doen.”
Het nieuwe kermiscomité is een
gemêleerd gezelschap, zeggen ze zelf
tijdens hun vergadering. Melissa Voorn,
Charl Cox, Ralf Verstraelen, Jac Cox, Alda
Absil, Franklin Huberts en Ton Vergeldt
uit Tienray zijn allemaal kermisvierders
in hart en nieren. Niet alleen voor
zichzelf vinden ze het belangrijk dat er
ieder jaar een leuke kermis plaatsvindt, maar ook voor hun kinderen.
Het comité wordt ook vertegenwoordigt door twee leden van jongerensoos
Gaellus.
“Met het dorpsoverleg en de jongerensoos zijn we vorig jaar bij elkaar
gaan zitten om te kijken wat we zelf
kunnen betekenen. Daaruit is dit kermiscomité ontstaan”, vertelt Melissa.
“Er was wel een kermis ieder jaar,
maar die stelde qua attracties niet veel
meer voor. Er kwamen steeds minder
attracties en vooral voor de jeugd van
12 tot 16 jaar was er heel weinig te
doen.” Alda voegt toe: “De laatste jaren

bestond de kermis bijna alleen nog
maar uit gokspellen.”
Het kermiscomité ging in gesprek
met kermisexploitanten, gemeente
Horst aan de Maas, verschillende verenigingen uit Tienray en de basisschool.
“Samen hebben we nieuwe activiteiten bedacht, voornamelijk gericht op
de jeugd. Want als er meer kinderen
komen, dan komen de ouders vanzelf
ook wel. Een aantal dingen dat goed
was blijft gewoon zo. De activiteiten
van de soos, handboog- en visclub en
de brunch gaan gewoon door. En het is
natuurlijk belangrijk dat we de jeugd
bij de eigen kermis kunnen houden.
Het terrein is er ideaal voor, want de
tent van Gaellus staat direct aan het
kermisterrein,” aldus Melissa.
De kermis, die plaatsvindt van
zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 juli,
wordt gestart met een kindermarkt
voor de jeugd uit Tienray en Swolgen.
De officiële opening, waarbij er
ballonnen worden opgelaten, vindt
direct daarna plaats. Alda: “Verder
hebben we meer attracties geregeld.
Er komt een rups te staan, een
draaimolen, een kraampje waar je
eendjes kunt vangen, grijpautomaten,

een snoepkraam en een schiettent.
De gemeente is ook nog bezig om
een grotere attractie voor de wat
oudere jeugd te regelen. Botsautootjes
hadden we graag gewild, maar
dat hebben we helaas niet kunnen
regelen.” Op dinsdagmiddag is er
voor de basisschoolleerlingen uit
Tienray een educatieve activiteiten
middag georganiseerd over het
kermisterrein. Zij kunnen dan een
kijkje achter de schermen nemen
bij de kermisattracties, maar ook bij
jeugdsoos Gaellus.

Voor en door
Tienraynaren
“We hebben er veel vertrouwen in
dat dit jaar de kermis drukker bezocht
gaat worden”, stelt Charl. “Dit jaar is
het echt voor en door Tienraynaren
georganiseerd en we hopen dan ook
op goede reacties. Als mensen volgend
jaar weer allemaal terug willen komen
dan is deze editie geslaagd voor ons.”
Alda voegt toe: “En het zou natuurlijk ook mooi zijn als we mensen die
normaal niet naar de kermis gaan,
dit jaar over de streep kunnen trekken.”

Voor de kledingdistributiecentra
van PVH (Tommy Hilfiger/Calvin Klein)
zijn we op zoek naar:
Magazijnmedewerkers m/v

Vanaf medio juni hebben wij mogelijkheden voor
magazijnmedewerkers. De werkzaamheden bestaan
uit het picken van kleding aan de hand van orderlijsten of scan, labellen, stickeren en verzendklaar
maken van kleding. Locaties Blerick en Tegelen.
Het betreft een fulltime baan voor 3-4 maanden.
Periode: juni-september. Werktijden: 08.00-17.00 uur.
Eis: Niet meer dan twee weken vakantie opnemen
in de periode juni-september.
Adecco
T 077 398 47 47 of
06 12 73 68 41 of
06 34 55 01 76

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

E pvh@adecco.nl

HALLO in Australië
De uit Meterik afkomstige Bart en Gemma Everaerts bezochten samen met hun dochter Chantal Australië.
Hun zoon Rob werkte daar bij een fokkerij voor renpaarden. Na zijn laatste werkdag bij de Magic Millions
Sale in de Goldcoast hebben ze samen een rondreis door Queensland gemaakt en bezochten onder andere
ook de Millaa Millaa waterval in het Australische regenwoud. Daar was even tijd voor een rustmoment
met de HALLO. Na drie weken namen ze weer afscheid van Rob die nog tot september in Oceanië en
Azië verblijft.

m/v

VO OR AL UW

r dan
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FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
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“Ik ga dansend de Hemel in”
Annie

Johanna Wilhelmina
Maria Kersten
Annie

Esther

Op 29 mei zijn onze ouders, opa en oma

Geboren

Geert Luykx en Ria Luykx-Maes

Raf

50 jaar getrouwd.

10 mei 2015
Zoon van
Freek & Chantal Sanders
Schenck van
Nijdeggenstraat 35
5975 XV Sevenum

Om 11.00 uur is er uit dankbaarheid een H. Mis
in de kerk van Johannes de Doper in Meerlo
Het feest vieren wij in familiekring
van Myrlaerstraat 37, 5864 BP Meerlo

Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
in de leeftijd van 83 jaar.
Oostrum
Tienray
Horst
Horst
Sevenum
Uden
Tienray
Tienray
Tienray
Venlo
Horst
Meerlo

Maria en Jean † Smedts-Kersten
Ger en Gré kersten-Meijer
Diny en Wiel †Brouwers-Kersten
Tonny †en Huub Keursten-Kersten
Jeu en Nelly † Kersten-Janssen
Theo Kersten en Ans Donkers
Truus en Toon Knoops-Kersten
Nell en Hay Keursten-Kersten
Regien † en Theo † Linssen-Kersten
Rinet Verstraaten
Jos en Gerry Kersten-Linders
Pieter en Nelly Kersten-Kellenaers

Venlo, 18 mei 2015
Rubensplein 20, 5961 AN Horst
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 23 mei 2015 om 10.00 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna de crematie
zal plaatsvinden om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Bijeenkomst in de kerk om 9.45 uur
alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Annie is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst waar u vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur
afscheid van haar kunt nemen.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor een kindertehuis
in Chili op prijs gesteld. Hiervoor staan collecte bussen bij het
condoleanceregister.

Rijbewijskeuringen senioren,
wekelijks B. Minken, arts, Venrayseweg
40 Wanssum 0478 53 17 48.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Kinderopvang = gastouderopvang.
Betalen per uur? Breng dan de kids
naar een gastouder. Voordelige en
persoonlijke opvang. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl

Patrick en Bianca
Heldens-Theeuwen
Pierre & Ellie
Heinemans - de Swart
Iemand heeft uit de tuin op de
Vijverlaan langs de beek een rieten
mand meegenomen. Ik vind dit
verschrikkelijk. Ik heb die mand twintig
jaar terug van mijn vader gekregen.
Heel graag terugbezorgen.
A3aans Fietsshop Horst. Voor een
pitstop ga je naar A3aans Fietsshop.
O.a verkoop fietsen-reparatie-onderhoudservicebeurt. Kievitstraat 64 Horst. Bel
voor een afspraak 06 30 43 19 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
Zzphorstaandemaas.
ZZP-ondernemers kunnen zich vanaf nu
gratis inschrijven op het nieuwe ZZPplatform www.zzphorstaandemaas.nl.

www.chrisrecreatieservice.nl Voor al
uw onderhoud en reparatie aan caravan
of vouwwagen. Kijk op onze site of bel
06 28 66 80 65.

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.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

50 jaar getrouwd

Neven en Nichten

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.

Wij willen iedereen bedanken,
voor de betrokkenheid
bij onze trouwdag.

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

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Geboren

Luca
14 mei 2015
Zoon van
Rob Alards en Nickee Poels
Afhangweg 31
5961 EA Horst

Kleinschalig en flexibel

Iris & Milou

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

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.
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
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.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Elke dag te koop verse asperges.
Mts. van Lipzig Zwarteplakweg 59
America 077 464 14 29.
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.
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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Hortensia’s (o.a. boeren, pluim,
annabelle, magical) al v.a. € 2,75 p.st.
Meer info www.veld-tuinplanten.nl
Vlinderstruik (kleinblijv.) e.a. heesters
(ook op stam). Bodembedekkers,
bomen (lei, dak, bol e.a.). Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.
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
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

SECRETS

Dag en nacht bereikbaar

2+1 GRATIS
actie tot en met 31 mei 2015

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Comité pleit voor behoud zwembad op
huidige plek
Zwembad De Berkel in Horst behouden op de huidige plek, met uitbreiding van uren en personeel. Dat is het doel van het comité ’t Zwembad mot
bliêve. Het comité hield dinsdagavond 19 mei een oprichtingsvergadering.

In juni worden de resultaten
verwacht van het onderzoek naar de
mogelijke komst van een regionaal
zwembad in de regio Horst aan de

Maas-Venlo. Dit onderzoek wordt
verricht in opdracht van de gemeenten
Horst aan de Maas en Venlo. Een optie
is om het regionaal zwembad op het

Floriadeterrein te vestigen. Al eerder
werd er een handtekeningenactie
gehouden voor het behoud van het
zwembad in Horst. Deze leverde
1.500 steunbetuigingen op. De
oprichtingsvergadering dinsdagavond
werd bijgewoond door tien personen,
waarvan het merendeel gelieerd aan
de SP. Toch is het een onafhankelijk
comité, zegt initiatiefnemer Paul Geurts
en is het niet betrokken bij de politiek.
“Het zwembad is een belangrijke
voorziening voor Horst aan de Maas.
En niet alleen voor de inwoners van
deze gemeente. Ook mensen uit Venray
komen naar Horst om hun baantjes
te trekken”, aldus Geurts. Ook het feit
dat het zwembad nog niet zo lang
geleden een opknapbeurt heeft gehad,
maar misschien toch gesloten wordt,
vinden de aanwezigen maar vreemd en
kapitaalvernietiging.
Een van hen is bouwkundige en
heeft ervaring in het ontwerpen van
zwembaden. “Een nieuw zwembad
kost al snel 5 tot 6 miljoen euro”, zegt
hij. “Ook al zou je er een op dezelfde
plek gaan bouwen.” Verplaatsing van
het bad naar de nog te ontwikkelen
Sportzone in de Kasteelse Bossen is
gezien de verwachte kosten ook geen
optie, vindt het comité. Behoud dus op

de huidige plek. En het actiecomité ziet
graag de terugkomst van het schoolzwemmen. Dat dit is afgeschaft is toch
wel een gemis vinden zij. Maar wat als
uit het onderzoek blijkt dat zwembad

De Berkel niet gaat verdwijnen? Paul
Geurts lacht: “Dat zou geweldig zijn.
Maar daar zijn we nog helemaal niet
zeker van. Het is daarom beter om nu
al een standpunt in te nemen.”

Vervolg voorpagina

Hegelsom Baas van
Horst aan de Maas
De organisatie kom je verspreid
op het terrein overal tegen. Jong
en oud zet zich in om het nieuwe
evenement te ondersteunen.
Geert Lenssen (32) uit Kronenberg
heeft Baas van Horst aan de Maas
mee georganiseerd en kijkt tevreden
over het terrein. “We willen er een
structureel iets van maken. Het liefst
groeien we na deze editie door.
Uiteindelijk kunnen er per dorp twee
teams meedoen. Dat hebben we dit
jaar niet gered, maar die ambitie
hebben we wel. En jong én oud
mogen meedoen.”
Tijdens Baas van Horst aan de
Maas werden de teams op verschil-

lende vaardigheden getest. Naast
veel teamwork werd de kennis en
kunde van individuen ook getest.
Met de tussenstand leek het er nog
op dat Sevenum ging winnen, maar
’s avonds bleek toch dat Hegelsom
ze versloeg. Hegelsom werd eerste,
Grubbenvorst werd tweede en
Kronenberg eindigde als derde.
Omstreeks 21.30 uur werd de uitslag
bekend en kon Baaspop, het nieuwe
feest gekoppeld aan Baas van Horst
aan de Maas, beginnen.
Volgend jaar wordt het
evenementin Hegelsom gehouden.
De organisatie blijft in handen van
stichting Baas van Horst aan de Maas.

PROGRAMMA

19.15 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.15 uur

Ontvangst
Inleiding seminar
Adjiedj Bakas
Pauze
Presentatie goede
doelen 2014-2015
21.30 uur Wilco van Rooijen
22.15 uur Netwerken met een
borrel en een hapje

Drukkerij van den Munckhof
Viduro Marketing en
Communicatie
Forwart
Elf Graden
Studio Spinazie

SEMINAR 3 JUNI 2015
Op woensdag 3 juni organiseert de Ronde Tafel
Venray-Horst wederom een topseminar. Ondernemers
en beslissers uit het bedrijfsleven genieten tijdens deze
geweldige avond van twee fameuze sprekers.

TO P I N Z I C H T
Dit jaar heeft het seminar het thema ‘Top inzicht’. Twee topsprekers zullen u
inspireren, raken en boeien. Laat u meenemen in hun verhalen en enthousiaste,
gepassioneerde manier van spreken, waarbij u de gelegenheid krijgt
vragen te stellen aan deze toppers. U gaat naar huis met nieuwe
inzichten over het bereiken van de top!

AANMELDEN
www.rt160.com

TIP

Gezien de grote interesse,
bestel a.u.b. tijdig uw kaarten!

LO C AT I E

Evenementenhal Venray

08

en zo
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GEPLUKT Jean-Marie Starmans

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.

“Toen ik twee jaar oud was, waren we
een keer op vakantie in Oostenrijk.
Terwijl mijn vader en moeder aan het
eten waren kwam er opeens een ober
naar hen toe. De ober had mij drijfnat
bij zich. Zij schrokken zich een hoedje.
Ik was namelijk in de vijver gesprongen
en gaan zwemmen. Het jaar daarna
hebben ze me maar aangemeld voor
privézwemles.”

Nog meer in zijn
mars

Een sportieve, drukke jongen met erg veel hobby’s en te weinig tijd. Dat is een goede omschrijving van
Jean-Marie Starmans (31) uit Horst. Deze week wordt hij geplukt.
Jean-Marie komt oorspronkelijk
uit Stramproy bij de Belgische grens.
Zijn ouders heten Frits en Marlies en
kenden nog tientallen mensen met die
namen. Vandaar dat zij hun zoon een
naam gaven die niet zo vaak voorkomt.
In 1991 is de familie Starmans in Horst
komen wonen. Jean-Marie’s vader
had al langer een baan bij toenmalige

waterpolo was zijn grote liefde. Jeangemeente Horst, maar het was handiMarie is namelijk een echte waterrat:
ger om dichterbij te gaan wonen.
Eenmaal in Horst ging Jean-Marie
naar groep 5 van De Doolgaard. Zijn
favoriete vakken op de basisschool
waren gym en geschiedenis. Naast gym
op school deed hij zelf ook nog drie
sporten: waterpolo, voetbal en judo. Dit
was voor hem een uitlaatklep. Vooral

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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Jean-Marie woont nu twee jaar
samen met zijn vriendin Eefke (28)

Op vakantie is Jean-Marie graag
actief bezig, maar er moet ook ruimte
zijn om af en toe te relaxen. Twee
jaar geleden ging hij naar Thailand,
waar hij vooral de natuur opmerkelijk
mooi vond. Het jaar daarna ging hij
naar Zuid-Afrika, waar hij een aantal
dagen in een safaripark door heeft
gebracht. Hij omschrijft zichzelf
als een vrolijke adrenaline junkie,
die ook heel serieus kan zijn als
het nodig is. Zo houdt Jean-Marie
van alles wat ook maar een beetje
gevaarlijk is. “Mijn opa heeft me
leren klimmen in de boom in zijn tuin
toen ik nog klein was. Oma vond het
maar gevaarlijk, maar opa vond het
geweldig. Ik ook. Twee weken later
viel ik wel uit de boom en had ik een
hersenschudding. Zo gaat dat bij mij.
Ik val wel eens, maar ik leer er iedere
keer van.”

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

Sudoku
4

Grote liefde racen

Adrenaline junkie

INFORMATIEAVOND 21 MEI 16.00 - 20.00 UUR

PUZZEL
6

Na de basisschool ging Jean-Marie
eerst naar de mavo. Dit ging hem echter
zo gemakkelijk af dat hij naar de havo
kon. Hier deed hij echter niet genoeg
zijn best en uiteindelijk moest hij toch
terug naar de mavo. Daarna volgde
een mbo kantoorautomatisering in
Helmond. Toen hij die af had voelde hij
dat hij nog meer in zijn mars had en
deed hij hbo bedrijfskundige informatica
in Eindhoven. Na zijn studie kon hij in
2008 aan de slag bij gevelbouw bedrijf
Oskomera in Deurne op de IT afdeling.
Hier zorgt hij er voor dat het systeem
waarmee het hele bedrijf beheerd en
georganiseerd wordt goed functioneert.
Hier werkt hij nog steeds met veel
plezier, al weet hij ook dat de sector het
momenteel moeilijk heeft: “Het gaat
niet zo goed in de bouw. Daardoor is het
nu best een spannende wereld, er zijn
continu uitdagingen waar je het bedrijf
helpt doorheen te loodsen.”

in Horst. Hij kwam haar vaak tegen
tijdens het uitgaan doordat een van
Jean-Marie’s vrienden een relatie
had met een vriendin van Eefke.
Ze hebben nu sinds 2010 een relatie.
Naast zijn vriendin en zijn werk heeft
Jean-Marie nog een grote liefde in
zijn leven: racen. Hij heeft zelf een
racemotor en zit ook bij MotorClub
Matout uit Sevenum. Hij gaat
regelmatig op motorweekendjes en
rijdt ieder jaar mee met de MA-run
in Venlo. Jean-Marie: “Als je dan
hard optrekt en je hoort de motor
ronken en de wijzer op je dashboard
omhoogschieten, dan blijft dat
gewoon hartstikke vet.”

3

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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“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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Voorjaarsplanten

Plus doneert aan werkgroep Theatercafé
De wekelijkse muziekavonden in verzorgingshuis Berkele Heem in Horst werden eind 2013 teruggebracht naar
eenmaal per twee weken. Om weer terug te gaan naar de wekelijkse muziekavonden is de werkgroep ‘Theatercafé’
opgericht. Supermarkt PLUS uit Horst sponsort de werkgroep en schonk Hof te Berkel voorjaarsplanten.

Starters in de regio
Mooionkruid
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Mooionkruid
Anniek Verheijen
Tongerlostraat 25
Sevenum
06 27 89 89 30
anniek@
mooionkruid.nl
mooionkruid.nl
jongerencoaching
1 maart 2015

Activiteiten
De puberteit kan een behoorlijk heftige periode zijn.
Zo heftig, dat je tegen dingen
aanloopt en je niet meer zo goed
weet wat je er mee moet. Dan is
er Mooionkruid
Jongerencoaching. Op een voor
de client fijne manier wordt er in
gesprek gegaan. De client
vertelt, Anniek luistert en stelt
vragen. Zo wordt hij of zij aan
het denken gezet over zichzelf. Er
is een mogelijkheid om te
wandelen, fietsen, tekenen,
skypen, enzovoorts, en afgesproken wordt waar de jongere wil.
Het gaat er om dat hij of zij zich
goed voelt. Na een paar gesprekken ga de client zich weer wat
beter begrijpen en kan weer een
stap zetten in de juiste richting.

De werkgroep verzorgt nu
de gehele organisatie van de
wekelijkse muziekavonden in het
restaurant van Berkele Heem. Zij
doen dit een goed overleg met
de Zorggroep. De Zorggroep zorgt

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
Campers te huur. Vakantie plannen?
Huur een camper en geniet van de
vrijheid. Camper verhuur “De Witte”
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39
www.essodewitte.nl
Initiatiefrijke lieve vrijwilligers gezocht
voor de dagvoorziening ouderen in
Melderslo op maandag of dinsdagmiddag. Info vrijwilligerszorg Horst ad Maas
06 52 66 95 70.
Gezocht interieurverzorgster m/v
in juli en augustus op vrijdag, evt.
eerder meer dagen. Reacties graag naar
dani@canaldigitaal.nl
Pinkstermaandag geopend van 10:00
t/m 16:00 uur. Boordevol acties.
De beste zomerbloeiers tegen de laagste
prijzen. Actie: 12 lobelia’s voor € 1,00
12 vlijtige liesjes € 1,50, surfinia actie nu
€ 0,50 anjers 12 voor € 1,50, geraniums
nu € 0,75 petunia’s 12 stuks € 2,50
enz enz enz.
Meer dan 200 soorten perk-, hang- en
kuipplanten Verder open ma/vr 9:00
t/m 19:00 zat t/m 18:00 uur.
Kwekerij de Lifra, Lorbaan 12a, Veulen
(nabij Center-Parcs het Meerdal)
06 14 21 76 97
Alleen wij…....zetten de prijs erbij.
Te huur of te koop winkelruimte
150 m2, met magazijn 100 m2, in Lottum.
06 26 44 44 35.
Telefoon (Samsung) verloren
op route Stuksbeemden, Veldje,
Slooyerbroek, Stoktstraat naar centrum.
Tel. 06 21 85 64 36.

worden gesponsord door PLUS
supermarkt. Plus sponsort de
werkgroep financieel en schenkt
Hof te Berkel veertig pakketten met
voorjaarsplanten, welke onder de
woongroepen worden verdeeld.

nog voor een financiële bijdrage,
maar deze bijdrage is gehalveerd
ten opzichte van het budget in
2013. Ook Vrienden van Hof te
Berkel ondersteunt de werkgroep
financieel. De overige financiën

Geen 18, geen

Superdeals:

alcohol

Heineken pilsener
3 Krat met 24 flesjes á 30 cl
Maximaal 6 kratten per klant
40,77 27,15

Dubbelfrisss of Taksi

3 halen 2 betalen

Alle soorten
4 pakken á 1,5 liter
3,00 - 5,32

Geldig van wo 20 t/m di 26 mei 2015.

4 voor

2,50

Doelgroep
Mooionkruid is er voor
jongeren in de leeftijd van 12 tot
en met 25 jaar die vastlopen
thuis, op school of in de maatschappij. Denk aan identiteit,
zelfvertrouwen, keuzestress,

studie, motivatie, zelfbeeld,
gedoe met ouders of vrienden.
De afgelopen jaren heeft Anniek
zich middels studies en werk
gespecialiseerd in jongeren met
ontwikkelingsstoornissen en
gedragsproblemen. Mooionkruid
biedt daarom ook individuele
begeleiding voor bijzondere
jongeren, hier kan PGB voor
ingezet worden.
Onderscheidend vermogen:
Vroeger was Anniek ook een
jongere met allerlei problemen.
Zij heeft zelf ervaren hoe lastig
de puberteit was en hoe eenzaam iemand zich kan voelen.
Het luisterend oor en het klopje
op de schouder, wat zij zo hard
nodig had, wil zij nu zijn voor de
huidige generatie jongeren.
Want de puberteit is gewoon niet
makkelijk, en hulp vragen hoeft
niet gek of akelig te zijn!
Wat jongerencoaching interessant maakt, is dat het een
kortdurend en laagdrempelig
traject is. Gelijkwaardigheid en
verbinding staan centraal in de
sessies.
Momenteel ontwikkelt
Mooionkruid cursussen in
groepsverband, met thema’s
zoals zelfvertrouwen en zelfbeeld, praten over seks en
relaties, en de zoektocht naar
Wie ben ik? De verwachting is
dat de eerste cursus medio
september 2015 gaat starten.

Donderdag 28 mei

Gratis voetchecks

Gewijzigde openingstijd Pinksteren:

zondag 24 mei gesloten

maandag 25 mei 11.00 – 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Klikgebit en Kunstgebit

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14
5916 EZ Horst
T: 077 39 70 197

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

www.pendersvoetzorg.nl
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Open dag

Goed Gefrituurd

Lico fashion Sevenum
Bebo Sevenum
ontvangt keurmerk bestaat 10 jaar
Eetwinkel Bebo in Sevenum heeft als een van de eersten in het land
het keurmerk Goed Gefrituurd van Vereniging Professionele Frituurders
(Profri) in ontvangst genomen. Dennis Oirbans en Nicole Peters ontvingen
het keurmerk op woensdag 13 mei.
Het keurmerk Goed Gefrituurd
is een initiatief van de Vereniging
Professionele Frituurders (ProFri).
Zij maakte bij de oprichting van de
vakvereniging in 2012 al bekend dat
ze met een keurmerk zou komen.
Sinds dit voorjaar verschijnt het Goed
Gefrituurd Keurmerk aan steeds meer
gevels van professioneel friturend
Nederland.

Frituurzaken met het keurmerk
moeten bepaalde kernkwaliteiten
uitdragen, zoals deskundigheid,
vakbekwaamheid, gastvrijheid,
productkennis, voedselveiligheid en
duurzaamheid.
Het keurmerk is in het leven
geroepen om het imago van professioneel friturend Nederland te
verbeteren.

Lico Fashion in Sevenum viert op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei haar 10-jarig bestaan. De winkel is voor klanten
op vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur geopend.

Lico Fashion biedt op vrijdag en
zaterdag vele voordelen. Zo kunnen
klanten een metamorfose winnen
verzorgd door Lico Fashion met een
kledingoutfit naar keuze en een nieuw
kapsel verzorgd door Duet Kappers uit
Sevenum.
Lico Fashion begon in 2005 als
winkeltje in tweedehands kleding
in een bedrijfspand in Melderslo.
Na enkele maanden was de ruimte
te klein. Lies Cox: “Ik kwam thuis
met het idee om een winkelpand
te huren in Sevenum. Daar konden

we dan tweedehands en nieuwe
dameskleding verkopen. Dit idee werd
binnen enkele weken werkelijkheid
met onze winkel in de Raadhuisstraat
in Sevenum.”

Nieuwe dameskleding
Lies Cox was net begonnen
in de Raadhuisstraat in Sevenum
en merkte toen al op: “Er was
behoefte aan dit segment nieuwe
betaalbare dameskleding en de
winkel werd ingericht voor alleen
nieuwe dameskleding en accessoires.

Toen we in 2009 te horen kregen
dat de drogisterij aan de Pastoor
Vullinghsstraat stopte en het pand
verkocht ging worden, begon het bloed
weer opnieuw sneller te stromen.
Binnen enkele maanden werd dit idee
om groter te worden werkelijkheid.”
De laatste jaren groeide
Lico Fashion verder uit met een enorm
aanbod dameskleding en aanverwante
artikelen. Daarom werd besloten om
in november 2014 te stoppen met de
mannenafdeling. Momenteel werkt er
een team van vijf verkopers.

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

NIEUW Hof van Kronenberg

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*

Kronenbergweg 19, Kronenberg
10% korting op al uw genuttigde drankjes en hapjes*

Beej Mooren

Huis van de Streek

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

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

Bootcamp Power

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

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

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

De Golfhorst
Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

DMS-Service
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*

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

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

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

Pearle Opticiëns Horst
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

21
05

Aspergerie in
Houthuizermolen Lottum
Kiwanisclub Horst aan de Maas organiseert vrijdag 29 mei om 19.00 uur een aspergerie in de Houthuizermolen
in Lottum. Bezoekers kunnen meedoen aan een wijnproeverij en allerlei aspergegerechten proeven. De volledige
opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Leergeld Horst aan de Maas.
Op dit moment leven in Nederland
in gezinnen met lage inkomens
ongeveer 387.000 kinderen in een
situatie waarin er dagelijkse spanning is
over het al dan niet kunnen voorzien in
de eerste levensbehoeften. Voor deze
kinderen bestaat er een reëel risico
op sociale uitsluiting, stelt Kiwanisclub
Horst aan de Maas. Zij kunnen
geen lid worden van een sportclub

of deelnemen aan buitenschoolse
activiteiten en staan vaak letterlijk
aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil er
voor zorgen dat alle kinderen mogen
meedoen. De stichting keert geen
geld uit aan gezinnen, maar betaalt
bijvoorbeeld de contributie of een
voedbalshirtje.
De stichting Leergeld Horst aan de
Maas is nog maar vier maanden oud

en ontving dit jaar al meer dan 150
aanvragen voor ondersteuning. De
stichting krijgt nu nog ondersteuning
van de gemeente maar wil op termijn
ook over eigen fondsen bezitten.
Voor meer informatie of
aanmelden, mail Wilmi Thijssen via
johnwilmi@telfortglasvezel.nl
of Ingrid Stiphout-Sijbers via
ingrid.stiphout@planet.nl

Informatieavond starterswoningen Melderslo
Dorpsraad Melderslo, CRA vastgoed en Startpunt Wonen Horst organiseren op woensdag 27 mei om 20.00 uur in
café ’t Paradijs in Melderslo een informatieavond over de mogelijkheid om een starterswoning te kopen aan de
Zwingellaan in Melderslo.
De informatieavond gaat over
starterswoningen die CRA vastgoed en
Startpunt Wonen Horst bij voldoende
animo willen gaan bouwen aan
de Zwingellaan in Melderslo. Op
deze avond worden de plannen

gepresenteerd en zijn er tekeningen
te zien over hoe deze woningen er
uit moeten komen te zien en waar
ze komen te liggen als de plannen
doorgaan.
Op de informatieavond is er ook tijd

om vragen te stellen. Als dat mogelijk
is, wordt hier meteen een antwoord
op gegeven. De avond is bedoeld voor
jong en oud, en iedereen die plannen
heeft om in Melderslo te blijven of
komen wonen.

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

Eigen schuld, dikke bult?
Door: Henri Pelckmans, advocaat
Veel mensen weten wel dat zogenaamde ‘zwakke’ verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers bij een verkeersongeval met een
gemotoriseerde verkeersdeelnemer beschermd worden. Ze krijgen
meestal minimaal 50 procent van hun schade vergoed, ook al hebben
ze zelf een verkeersfout gemaakt.
Eigen schuld
Anders ligt dat bij een ongeval
tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dan moet er goed
gekeken worden wie er fout zat.
Dit kan betekenen dat je geheel of
gedeeltelijk met je eigen schade
blijft zitten. Ook hier moet je echter
niet te snel genoegen nemen met
het standpunt van de verzekeraar
van de tegenpartij dat het ongeval
je eigen schuld is. Die verzekeraar
heeft er immers belang bij om dat
standpunt te verdedigen, want dan
hoeft er geen schadevergoeding
betaald te worden. Het kan nooit
kwaad om een en ander eens goed
uit te zoeken, zeker als er sprake is
van (ernstig) letsel.
Verzekeringen
Veel mensen sluiten (bewust
of zelfs onbewust) een speciale
verzekering af voor dit soort situaties. Voor de autoschade kan een

zogenaamde ‘all-risk’ polis helpen,
maar die dekt niet de schade die
het gevolg is van het opgelopen
letsel. Een SVI-verzekering, de
betere vergoeding dan waar je in
Schadeverzekering Voor Inzittenden,
eerste instantie van uit gaat.
dekt wel de letselschade van een
verkeersdeelnemer die door eigen
Gratis advocaat
schuld letsel heeft opgelopen, zelfs de
Het mooie is dat vrijwel alle
schade van de bestuurder die de fout
SVI-verzekeringen de kosten voor
heeft gemaakt.
rechtsbijstand dekken. Dat betekent
dus dat de hulp die je krijgt van je
Hogere vergoeding
letselschadeadvocaat voor rekening
Waar je recht op hebt als je een
komen van je eigen verzekeraar.
beroep moet doen op je eigen SVIverzekering, wordt bepaald door de
polisvoorwaarden. Dit kan betekenen
dat je niet al je schade vergoed krijgt.
Polisvoorwaarden laten zich ook niet
altijd makkelijk lezen en verzekeraars
zullen de polisvoorwaarden natuurlijk
in hun eigen voordeel uitleggen. Het
is dan ook erg belangrijk om ook als je
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
je letselschade afwikkelt met je eigen
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
verzekeraar hulp hierbij te zoeken.
pelckmans@putt.nl
Vaak heb je recht op een hogere en

winkel&bedrijf 11
Servicedag voor scootmobielen in Horst
Gehandicapten Platform Horst aan de Maas organiseert in samenwerking
met de firma Ligtvoet op donderdag 4 juni een servicedag voor mensen met
een scootmobiel of ander hulpmiddel van de firma Ligtvoet. De dag duurt
van 09.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de Mèrthal in Horst.
Mensen met een scootmobiel of
ander hulpmiddel van de firma Ligtvoet
kunnen gedurende de hele dag gebruik
maken van de service, met uitzondering van het uur tussen 12.00 en 13.00

uur vanwege de pauze voor de monteurs. Ook zal er tijdelijk een ergotherapeute aanwezig zijn van Fysiotherapie
Westsingel Horst. Voor meer informatie,
bel Jan Coppers op 077 398 33 84.

Bloemsierkunst
Simone schenkt
woonaccessoires
Voor de actie ‘Old but not forgotten’ stelt Bloemsierkunst Simone uit
Sevenum in samenwerking met BRYNXZ Collections gratis een grote collectie
producten beschikbaar voor hulpbehoevenden ouderen in Sevenheijm.
Dit doet zij op vrijdag 22 mei om 10.00 uur.
Simone Lenssen van Bloemsier
kunst Simone: “Ik heb oog voor mooie
producten, maar ook voor mijn omgeving. Met de actie Old but not forgotten
wil ik de wereld van hulpbehoevende

ouderen een stukje mooier maken.”
De woonaccessoires deelt zij uit aan
ouderen uit verzorgingshuis Sevenheijm
en ouderen van kleinschalig wonen
Sevenum.

Studio met showroom

Verhaag BV Sevenum
gaat samenwerken
Verhaag BV uit Sevenum krijgt vanaf juli een studio met een showroom
van Bad en Keuken Design uit Weert in haar winkelpand. Hierdoor is
het mogelijk voor klanten om de vloeren, hun keuken of badkamer te
kiezen onder één dak. Tot de tijd blijft de eigen showroom van Verhaag
gewoon open.
Verhaag BV in Sevenum is een
familiebedrijf dat inmiddels meer dan
110 jaar bestaat. Zij zijn gespecialiseerd
in ambachtelijke houten vloeren en
duo-planken. Daarnaast is het assortiment uitgebreid met laminaatvloeren,
PVC-vloeren en schuifwandkasten.

Verhaag is ook actief binnen de projectmarkt waar zij naast de projectvloeren
ook wanden en plafonds leveren en
monteren. Bad en Keuken Design is een
bedrijf met ruim 20 jaar ervaring in het
ontwerpen en bouwen van badkamers,
keukens en interieurs.

ben je jong &
zit je ergens
mee?

MOOIONKRUID
jongerencoaching

www.mooionkruid.nl

anniek@mooionkruid.nl

• zelfbeeld
• identiteit
• keuzestress
• studie
• zelfvertrouwen
• relaties
• et cetera

WEEKAANBIEDING

Kruimelpudding
vlaai
o
van € 10,40 vo

r

8 , 45
Lucassen

Wilt u iets bestellen voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96
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Wat
zeg je?
Trouwen in een kippenstal, de tuin van
je ouders of misschien op het dak van een
kantoor. Wie in Horst aan de Maas in het
huwelijk wil treden is niet meer
aangewezen op een van de tien officiële
trouwlocaties van de gemeente. Ruim de
meerderheid van de inwoners van Horst aan
de Maas, 84 procent, vindt het prima dat
bruidsparen zelf mogen uitmaken waar ze
trouwen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Trouwen mag in Horst aan de Maas, onder
bepaalde voorwaarden, op elke plek. Prima,
vindt 84 procent. Al worden er wel enkele
kanttekeningen gezet. “Het moet wel een
locatie zijn die aan de veiligheid en hygiëne
voldoet”, vindt iemand. “Dus niet trouwen in
een varkenshok of zo”, voegt daar een ander
aan toe. Het moet dus een acceptabele plek
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Eigen trouwlocatie maakt het
persoonlijker’
6%
oneens
10%
neutraal
eens
84%

Eigen trouwlocatie kiezen
is goed idee?

Al zou deze persoon dat nu niet meer doen:
zijn, ook voor de trouwambtenaar. En extra
“Toentertijd was trouwen voor de kerk
kosten die aan zo’n speciale locatie zitten,
meer een traditie. Ik zou dat nu niet meer
dienen wel door het aanstaande paar zelf
doen, omdat we beide niets met het geloof
worden betaald.
hebben.” De minderheid,
Over het algemeen
15 procent, is alleen voor
vinden de inwoners
de wet getrouwd en
het goed dat bij zo’n
‘Trouwt men nog in deze tijd?’ 5 procent heeft gekozen
gebeurtenis alles
voor een geregistreerd
persoonlijk door het
‘Binnen bepaalde grenzen’
partnerschap. Iets meer
paar wordt gekozen,
dan een kwart,
dus ook de locatie.
‘Dit is speciaal’
28 procent, geeft aan
“De locatie is een
niet getrouwd te zijn.
bewuste keuze van het
bruidspaar”, meent
Voor meer resultaten of aanmelden
deze deelnemer aan het onderzoek. Sommigen
voor de volgende enquête, kijk op
vinden dat er veel mooiere plekken in Horst
aan de Maas zijn om te trouwen dan de kerk in www.tiphorstaandemaas.nl
hun dorp of het gemeentehuis.
Op de vraag ‘ben jij getrouwd?’, antwoordt
Reageren?
52 procent zowel voor de kerk als de wet.
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

De SamenUitBus brengt je verder!
Geert van den Munckhof

In deze verhalencyclus
leest u over de SamenUitBus in Horst aan de Maas.
Mooie ervaringsverhalen

SUB
en de vrijwilligers
De SamenUitBus kan trots zijn op haar vrijwilligers. Vanaf 2011 is het aantal gestaag
gegroeid en vanaf augustus 2014 zijn het
alléén nog vrijwilligers die de organisatie
draaiende houden. Dat begint al bij het
aannemen van het eerste telefoontje van
een inwoner die toegevoegd wil worden
aan de passagierslijst. En dat gaat door tot
het aftanken van de bus door de chauffeur
van dienst, na een succesvolle middag op
pad. Vanmiddag gaan we naar het ‘Huis
van Morgen’ in Panningen. Opnieuw een
voorbeeld van de variatie in vrijwilligerswerk.

Chauffeur
Chauffeur van dienst –vrijwillig!- is Leo Goumans. Hij heeft 35 jaar gewerkt bij Flextronics
in Venray. Zes jaar geleden leidde de economische crisis tot een collectieve ontslagronde.
Leo kwam zonder werk te zitten. Naast pogingen om weer aan de bak te komen, keek
Leo naar andere manieren om de tijd op een
zinvolle manier te vullen. Hij meldde zich aan
als chauffeur bij wat toen nog de Boodschappenplusbus heette. En hij is er nog steeds bij.
Ook al is de boodschappenfunctie van de bus
allang ingeruild voor allerhande andere activiteiten, Leo vindt het nog steeds erg leuk om
andere mensen van dienst te kunnen zijn.
De SamenUitBus (voorheen BoodschappenplusBus), gezien vanuit het Huis van Morgen.

van vrijwillige chauffeurs en
enthousiaste passagiers.
Zij vertellen wat de bus voor
hen betekent. Hoe zij elkaar
meenemen en wederzijds
diensten bewijzen.

Passagiers
Vanmiddag komen de passagiers uit vier dorpen van Horst aan de Maas. Leo heeft de route uitgestippeld die via Horst, Swolgen, Meerlo
en Grubbenvorst de kortste weg oplevert naar
Panningen. De bus zit vol. De passagiers zijn
nieuwsgiering geworden naar het ‘Huis van
Morgen’ door de beschrijving in het -door vrijwilligers opgestelde!- maandprogramma. In de
bus vertellen ze elkaar over de andere activiteiten waarover ze hebben gelezen. Sommigen maken afspraken om daar samen naar toe
te gaan.
Huis van Morgen
In Panningen wacht ons een vrijwilliger van het
‘Huis van Morgen’ op. Sinds november 2014
kun je daar zien hoe je het wonen en leven in
je eigen huis kunt vergemakkelijken. Niet alle
‘snufjes’ worden met evenveel enthousiasme
ontvangen. Dat hoeft ook niet. Iedereen heeft
andere behoeften en interesses. Gelukkig
maar. Het ontbreken van een traplift wordt wel
als een gemis ervaren, maar dat kan de pret
niet drukken. Met hulp van elkaar komt iedereen boven om ook daar de nieuwste aanpassingen te bekijken.
Mogelijkheden
Op de terugreis delen de passagiers de nieuwe
ervaringen met elkaar. Was dat alarmeringssysteem nou wel of niet bruikbaar? Die wc met
warmwaterwassing handig? Het zijn juist deze
gesprekken die een extra dimensie geven aan
de SamenUitBus. Gedeelde ervaringen bieden

De busdienst, die elke rit
opnieuw vriendschappen
verstevigt maar ook eenzaamheid vermindert.
Misschien is de SamenUitBus
(SUB) wel iets voor u?
nieuwe inzichten. Soms zijn de ervaringen heel
praktisch, zoals vanmiddag. Maar de mogelijkheden lijken onbeperkt wanneer men zich vrijwillig laat begeleiden door vrijwilligers. Die het
voor elkaar mogelijk maken. Mooi om te zien
en te ervaren.
Meer vrijwilligers?
Leo is één van de vrijwilligers van de SamenUitBus. Op de heenweg zet hij zijn bus even
aan de kant, omdat er een lampje op het dashboard ging branden. Veiligheid voor zijn passagiers staat voorop. Het is tekenend voor zijn betrokkenheid. Vrijwilligers zoals Leo zijn gewild
bij de SamenUitBus. Het aantal passagiers dat
met de bus leuke uitstapjes wil maken, groeit
namelijk. Dat aantal en het aantal vrijwilligers
houdt met elkaar verband. Dus passagiers én
vrijwilligers, meld je aan bij de SamenUitBus.
Wacht niet tot (Het huis van) Morgen. Doe het
vandaag! Gun jezelf dat plezier. En vertel het
ook aan anderen!

Voor meer informatie over de SamenUitBus: Kijk op www.samenuitbus.nl
of bel met de organisatie. De vrijwilligers zijn bereikbaar op maandag- en
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur op de volgende telefoonummers:
06 - 48 56 66 99 en 06 - 48 56 68 38
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Bespreking Poll week 19

Ik stoor me aan kauwgom in het centrum
Dat gemeente Horst aan de Maas een reinigingsmachine gaat
aanschaffen om de kauwgom in de centra te lijf te gaan, vindt 68
procent van de stemmers een goed idee. Kauwgom verpest het
straatbeeld. Het is vies, je blijft er met je schoenen aan plakken en het
ontsiert het straatbeeld. Zij storen zich echt aan de kauwgum op de
straten. De kwaliteit van de centra gaat meteen omhoog wanneer deze

kauwgumresten verwijderd worden. En daar mag best wel wat geld
tegenover staan. Daarentegen vindt 32 procent dat 7.000 euro, zoveel moet
de machine gaan kosten, veel beter ergens anders aan besteedt kan worden.
Iets wat veel meer prioriteit heeft dan kauwgum op straat. Zij storen zich
niet zo zeer aan de kauwgum, maar vinden het wel vreemd dat in tijden van
bezuiniging hier geld voor wordt uitgetrokken.

Horst aan de Maas is veilig

ook

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het AD publiceerde afgelopen week de jaarlijkse Misdaadmeter. Daaruit blijkt
dat het aantal aangiftes in Horst aan de Maas vorig jaar met ongeveer honderd
is gedaald. Ook vergeleken met buurgemeenten Venray, Venlo, Peel en Maas,
Bergen en Deurne doet Horst aan de Maas het beter. Vooral het aantal aangiftes van woninginbraken is flink afgenomen. Ook wordt er minder vaak aangifte
gedaan van zakkenrollen. Daarmee kun je dus wel stellen dat Horst aan de Maas
steeds veiliger wordt.
Aan de andere kant: niet iedereen doet aangifte als bijvoorbeeld zijn fiets

gestolen is of een struik in de voortuin vernield. Dat het aantal aangiftes daalt wil
nog niet zeggen dat er minder delicten in Horst aan de Maas worden gepleegd.
En daarbij: is een gevoel van veiligheid niet subjectief? De een vindt een donker
paadje tussen de huizen eng en zal daar nooit alleen lopen, terwijl een ander
daar niet eens bij nadenkt. Of wat te denken van onoverzichtelijke kruispunten
die een onveilig gevoel geven? Een veilige woonomgeving wordt niet alleen
bepaald door het aantal misdaden dat er wordt gepleegd.
Horst aan de Maas is veilig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Betrek burgers bij verlichtingsplannen > eens 83% oneens 17%

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

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

5 jaar voorbereiding, 8 maanden bouwen
en nu is het dan zover!
Op zondag 31 mei zal

Bij Christoffel

feestelijk worden geopend, waarbij wij iedereen in de
gelegenheid willen stellen om onder het genot van een
hapje en drankje onze nieuwe aanwinst in Broekhuizen aan
de Maas te aanschouwen.
Speciaal voor deze feestelijke gelegenheid hanteren wij
kennismakingsprijzen.
Ons team van enthousiaste medewerkers staat vanaf 11.00
uur voor u klaar.
Tevens zal er live muziek en een Veltins buitentap zijn.
Terwijl de ouders zich amuseren is er ook voor de kinderen
het nodige vertier.
Wij verheugen ons op uw komst!
Graag tot ziens “Bij Christoffel” aan de Maas.

Team Bij Christoffel
Veerweg 11a | 5872 AE Broekhuizen | 085 -483 21 22 | info@bijchristoffel.nl | www.bijchristoffel.nl

Vrijwillig
in Horst
De laatste tijd komt het
steeds vaker voorbij vliegen:
scholieren vertrekken voor een
korte of lange tijd naar het
buitenland om daar te studeren of om vrijwilligerswerk te
doen. Eerder dit jaar sprak ik
met drie leerlingen van het
Dendron College, die in India
twee weken vrijwilligerswerk
gingen doen. Deze week sprak
ik met Jesse, die deze zomer
voor maar liefst twee jaar (!)
vertrekt naar Singapore.
En dat is nog maar een
kleine greep uit alle jongeren
die voor soortgelijke redenen
naar de andere kant van de
wereld afreizen. Respect heb ik
voor deze jongeren, dat zij zich
belangeloos inzetten voor de
mensen die het minder hebben
in deze wereld. Tegelijkertijd
voel ik me daardoor wel een
beetje een egoïst. In mijn
middelbareschooltijd was ik hier
namelijk totaal niet mee bezig.
Ik vraag me af wat de
verklaring hiervoor is. Had ik het
te druk met mezelf? Ik had op de
middelbare school namelijk
vooral veel lol en besteedde
mijn vrije tijd aan sporten. In het
buitenland kwam ik alleen voor
een vakantie. Of speelde dit
‘vroeger in mijn tijd’ (een jaar of
6, 7, 8 geleden) nog niet? Voor
zover ik mij kan herinneren, had
ik geen klasgenootjes die
dergelijke avonturen te wachten
stonden. Maar mijn geheugen
kan me op dat gebied ook best
in de steek gelaten hebben.
Hoe dan ook, ik vind het erg
knap van deze leerlingen. Ik zou
het niet kunnen om voor langere
tijd van huis weg te zijn.
Vrijwilligerswerk is niet het
probleem. Dat voer ik uit voor
onze plaatselijke zwem
vereniging, dus ik draag op mijn
manier een steentje bij.
Maar het buitenland: nee.
Laat mij maar lekker burgerlijk
op het kantoor aan mijn
bureautje zitten, in ons oudevertrouwde Horst.
Judith
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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.

Zo gaat dat dus
De gemeente heeft te veel gebouwen en die kosten geld. Mooi dat er
een belangstellende is om de Kasteelboerderij te kopen. Maar dat moet
wel zorgvuldig.
Ten eerste moeten we met de
huidige uitbater eerlijk overleggen
wat die ervan vindt en of hij door
wil gaan of wensen heeft. Uiteraard
tegen, ook voor de gemeente, een
acceptabel voorstel. Wel zo netjes,
hè. Daarnaast moeten we dan even
checken of er in het recente verleden
ook andere belangstellenden zijn

discussie zitten omtrent het totale
accommodatiebeleid. De raad serieus
nemen, dat vraagt het fatsoen.
Hebben we goede argumenten om
nu al te verkopen en niet de bindingen tussen sport en private partijen
als mogelijkheid open te laten in de
accommodatie discussie? Dan moeten
we wel de redenen van de potentiële
koper weten en die (vertrouwelijk)
met de raad delen. En uiteraard eerst
de raad en dan pas de pers. Natuurlijk
moet het besluit gedragen worden door

geweest. Die moeten ook een kans
krijgen. Kijken we even in de archieven. Een stichting? En zijn er nog meer
gegadigden? Geen overhaaste acties.
En natuurlijk moet het College van
B&W meteen de raad om haar mening
vragen en inlichten dat ze nu al overwegen om de boerderij te verkopen.
Juist omdat we midden in een brede

het college. Is er een goede taxatie van
het gebouw? Geven we met allerlei
beloftes niet teveel weg? Dat zouden
allemaal vragen hebben kunnen zijn
die de verantwoordelijk wethouder zich
gesteld zou kunnen hebben en waar hij
in een nette benadering ook invulling
aan had gegeven in overleg met de
raad alvorens te besluiten.
Als we de pers beluisteren, dan is
daar geen sprake van geweest en heeft
de wethouder ook zijn excuses al aangeboden. Waarvoor? Hoe elementair

zijn deze zaken? Beginnersfout? Ook
bij de verplaatsing van Oxalis speelde
iets soortgelijks. Een andere wethouder sprak wel met de voorzitter van
de voetbalvereniging in Horst maar
deed dat niet met de betrokken voorzitter van Hegelsom. Dat was geen
beginnersfout. Is het dan het college
gedrag? De inwoners van Horst aan
de Maas verdienen open en inzichtelijke besluitvormingen.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Jong in de gemeente
Sinds kort ben ik toegetreden tot de gemeenteraad van Horst aan de
Maas. Mijn naam is Danny van Hees, 25 jaar en woon in Horst. Ik studeer in
Rotterdam en volg de lerarenopleiding maatschappijleer. Vanuit mijn
studie is de interesse ontstaan om mij in te zetten voor de inwoners van
Horst aan de Maas. De opleiding bestaat voor de ene helft uit politicologie
en de andere helft uit vorming tot burgerschap.
Telkens als ik terugkeerde met
de trein kwam de gedachte wat er
anders kan of beter in Horst aan de
Maas. Het verschil in de grote stad ten

opzichte van het dorp is het individualisme. Als ik naar de inwoners van Horst
aan de Maas kijk zie ik inwoners die
hard werken maar voornamelijk ook

samen willen werken. Een voorbeeld
daarvan zijn de vele verenigingen die
actief zijn in Horst aan de Maas. Dit is
de kracht van onze inwoners, men
helpt elkaar en werkt aan verbindingen. Hieruit ontstaan fantastische
initiatieven zoals Baas van Horst aan
de Maas. Bij deze wil ik dan ook de
gelegenheid nemen om Hegelsom en
dan met name de Killerbees te feliciteren en een toporganisatie te bedanken.

Als raadslid wil ik mij graag inzetten voor de jongeren en dan met
name: de woningbouw, het uitgaansleven en de verenigingen. Spreek mij
hier gerust op aan. Een raadslid weet
namelijk niet alles maar de kracht zit
in het luisteren naar de mensen die er
dagelijks mee bezig zijn, zij weten wat
er speelt. Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Pesten: ieders verantwoordelijkheid
Er is veel aandacht voor pesten. Zowel de landelijke en plaatselijke
media alsook de politiek in Den Haag en in Horst aan de Maas brengen het
onderwerp onder de aandacht. Dat is goed, pesten moet bespreekbaar
worden.
We moeten samen met scholen,
ouders, hulpaanbieders en kinderen in gesprek gaan over dit aloude
probleem. Want het is geen modeverschijnsel. Pesten is een universeel,
niet cultuurgebonden verschijnsel
en komt over de hele wereld al van

oudsher voor. Op de werkvloer, op
school, op straat, overal. Vroeger werd
er echter minder over gesproken en
werd het niet gemeten. Het probleem
pesten is er echter altijd geweest.
Het digitaal of cyberpesten was er
vroeger niet en hier moeten we extra

alert op zijn. Het is een gevaarlijke,
zeer anonieme manier om te pesten.
Een kant-en-klare oplossing voor
het pestprobleem is er niet. Dit komt
mede doordat het probleem pesten
zich zeer moeilijk laat definiëren en
verklaren. Er zijn geen standaard kenmerken voor kinderen die wel of niet
gepest worden. Of standaard kenmerken voor pesters.
Het is aan ons allemaal om te zorgen dat er niet gepest wordt. Kinderen

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

horen zich veilig te voelen op school.
Ouders van gepeste kinderen horen
hulp te krijgen en gehoord te worden.
Daar waar er ondersteuning gegeven
kan worden, moet dit gegeven worden.
De gezinscoaches die we in Horst aan
de Maas hebben, kunnen een gezin
hierbij helpen, bijvoorbeeld door bij de
juiste hulpvraag de juiste zorgaanbieder
te zoeken. Zorgaanbod op dit gebied
is er meer dan voldoende, taak van
ons allen is om het zichtbaar te laten

zijn juist voor diegene die het nodig
hebben.
Laten we met z’n allen alert
blijven en het pestprobleem samen
bespreekbaar maken. Voor ieder
verhaal is er een andere oorzaak en
een andere oplossing. Heb je in je
omgeving een gezin dat gepest wordt
of zie je mensen die pesten, maak
het bespreekbaar.
Bianca van den Berg,
Essentie Horst aan de Maas

De Franse keuken en echte Limburgse asperges

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

Gerbera ‘Durora‘ super houdbaar!

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

12 cm pot, alle kleurtjes voor tuin, terras of huiskamer

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

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

Spaanse Margriet

Zondags
geopend
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

Osteospermum
Uit eigen kweek! Alle kleuren, 12 cm pot

Alstroemeria

voor terras of tuin
19 cm pot, alle kleuren, vol knop en bloem

Alle hortensia’s

o.a. boeren-, Annabelle-, pluim- en klimhortensia

1,49
9,99
1,29
7,99
-20%

Aanbiedingen geldig t/m 26 mei 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Plantencentrum Velden

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 mei 2015

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsthemabijeenkomst
26 mei 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28
91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Horst aan de Maas 2015.
• opzetten van een pilot “servicecorners” in de
dorpen Swolgen en Melderslo.
• meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor
gebouwd vastgoed gemeente Horst aan de
Maas.
• correctieve herziening bestemmingsplan
Californië 1.
• archeologische Maatregelenkaart Horst aan
de Maas.

• jaarrekening
2014 en
Begroting
2016 van de
Gemeenschappelijke regeling Maasveren
Limburg-Noord.
• jaarverantwoording 2014.
U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Informatieavond Equestrian
Centre de Peelbergen

Sluiting Pinksteren

In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op maandag 25 mei
2015 gesloten.
de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het
storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen.
Voor aangiften van geboorten en overlijden
kunt u op dinsdag 26 mei a.s. weer terecht.
Let op: het gaat alleen om dringende
meldingen, waarbij direct gevaar voor de
Hebt u een dringende melding voor geomgeving dreigt.
meentewerken, die niet kan wachten tot

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Pinksterdag
Op 2de Pinksterdag, maandag 25 mei, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op
25 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 23 mei (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. Dit geldt voor adressen
in Griendtsveen, America, Meterik, Horst en
Hegelsom.

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

Op donderdag 28 mei a.s. wordt een voor iedereen toegankelijke informatieavond over
het Equestrian Centre de Peelbergen georganiseerd
De bijeenkomst vindt plaats in BMV De Torrekoel,
Meerweg 11 in Kronenberg en begint om 19.30
uur.
Mensen van de gemeente en van de stichting

ECdP zullen aanwezig zijn om o.a. de stand
van zaken en het toekomstig gebruik toe te
lichten. Ook zullen zij vragen van de
aanwezigen beantwoorden.

Nel Huijs – Coumans
is met haar 104 (!)
de oudste inwoonster
van de gemeente
Horst aan de Maas.
Burgemeester Kees
van Rooij bezocht
haar en feliciteerde
haar met het
bereiken van deze
mijlpaal. Namens
de gemeente
overhandigde hij
haar een boeket
bloemen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
America
Griendtsveenseweg 9
Grubbenvorst
Aartserfweg 6
Horst
Reulsberg, Witveldweg
Energiestraat 15
Parklaan ongenummerd

Horst aan de Maas
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet
Noord- en Midden-Limburg

Melderslo
St. Odastraat
Herenbosweg 25
Eendenkooiweg 16

Lottum
Grubbenvorsterweg 21
Houthuizerweg 20

Meterik
Bergsteeg 1-3

Meerlo
Megelsum 38

Sevenum
De Vorst 3

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

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

op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft
gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.00 uur.

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

Internationale modelvlieg
show in Horst

Opbrengst collecte
Grubbenvorst
Stichting Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte heeft dit jaar ruim
16.000 euro opgebracht. Vrijwilligers gingen daarvoor tussen dinsdag
7 en zondag 12 april langs de deuren. In totaal werd er voor
13 verschillende goede doelen geld ingezameld.
De gezamenlijke collecte van
Grubbenvorst wordt sinds 2013
erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften en donaties, welke
gedaan zijn aan de stichting, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting

21
05

Modelvliegclub Apollo ’68 houdt op zondag 24 mei een modelvliegshow. Deze vindt plaats op het terrein van
de club aan Op de Kamp in Horst.

en vennootschapsbelasting, uiteraard
binnen de daarvoor geldende regels
van de Belastingdienst.
Voor meer informatie en een
specificatie van de geldbedragen voor
de goede doelen kijk op
www.ggcollectie.nl

Koningsvogel
schieten St. Lucia
Schutterij st. Lucia uit Horst houdt op zondag 24 mei het traditionele
koningsvogelschieten. Dit vindt plaats vanaf 14.30 uur op het schuttersterrein in Horst.
De officiële opening van de wedstrijden is om 14.30 uur. Dan wordt
duidelijk wie dameskampioen wordt,
de titel broederschapskoning wint en
of het Victor Paulissen gaat lukken om
voor het derde jaar op rij de konings-

vogel naar beneden te schieten.
Daarmee zou de schutterij dan een
keizer krijgen. Voor niet-leden is er de
wedstrijd om de Brandsbeker. Wie wil
mag, onder begeleiding, met de grote
buks schieten.

Tijdens de show zijn piloten
uit binnen- en buitenland
aanwezig. Er zijn gedurende de
dag diverse demonstraties en

de vliegtuigen kunnen worden
bekeken. Om 11.00 uur begint het
voorprogramma. Om 13.15 uur is de
officiële opening van de show en

direct daarop de grote vliegshow met
al zijn elementen.
Kijk voor meer informatie op
www.mvc-apollo68.nl

Omgaan met volwassen kind
Synthese start op dinsdag 2 juni met een drietal bijeenkomsten voor ouders die problemen ervaren in de
omgang met hun volwassen kinderen. De bijeenkomsten worden gehouden bij Synthese in Horst.

DOE MEE EN WIN
EEN ZONNESTROOM INSTALLATIE!

*

Soms blijkt het voor ouders moeilijk
te zijn een goede relatie te onderhouden met hun volwassen zoon of dochter. Als ouder weet je soms niet meer

hoe je nog op een constructieve manier
met je volwassen kind kunt communiceren. Tijdens de bijeenkomsten komen
thema’s als communiceren en het los-

laten van een volwassen kind aan bod.
Neem voor informatie of aanmelding
contact op met Yvonne Imming van
Synthese via 0478 51 73 00.

Via LimburgZon koopt
u* zeer voordelig zonnepanelen die door een
deskundig bedrijf uit de
buurt worden geïnstalleerd.

HOE MAAKT U KANS?
Beantwoord 8 vragen over
zonne-energie en maak de
slagzin af. Deze kunt u vinden
op de achterzijde van de
LimburgZon krant die halverwege
april op uw deurmat is gevallen.

Gedeputeerde op bezoek
bij poelenproject

*Deze actie geldt alleen voor
inwoners van de gemeenten
Venlo, Horst aan de Maas
en Peel en Maas.

Heeft u de krant gemist?
Bekijk hem online via
www.limburg-zon.nl/krant

Gedeputeerde Patrick van der Broeck bezocht maandagavond 18 mei het poelenproject van Natuurrijk Limburg
in Sevenum. Samen met een kraanmachinist mocht hij de afronding van het grondwerk uitvoeren.

Natuurrijk Limburg houdt zich
bezig met agrarisch natuur- en
landschapsbeheer. Binnen Horst aan
de Maas werkt Plattelandscoöperatie
Peel en & Maas regio samen met
Vereniging Innovatief Platteland
Venray. Zij zijn onder andere

bezig met de aanleg van nieuwe
landschapselementen, waaronder
tien ecologische poelen die
worden aangelegd in Horst en
Sevenum. In deze poelen kunnen
bijvoorbeeld kamsalamanders en
andere amfibieën leven, waardoor

de ecologische waarde van het
gebied toeneemt. Provincie Limburg
ondersteunt het project van Natuurrijk
Limburg en gedeputeerde Patrick van
der Broeck werd uitgenodigd om hem
te laten zien wat er met de subsidie
gebeurt.
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Overgangsklasse

SV Lottum promoveert
Door: voetbal- en korfbalvereniging SV Lottum
Het eerste korfbalteam van SV Lottum speelde op zondag 17 mei de laatste wedstrijd van het seizoen tegen en
in Merselo. Inzet was de promotie naar de overgangsklasse.

Ruime overwinning
voor dames HCH
Door: HCH, Hockeyclub Horst
Het eerste damesteam van HCH speelde zondag 17 mei een thuiswedstrijd tegen het eerste team van Gemert. De wedstrijd vond plaats in het
jubileumweekend van de club, aangezien HCH dit weekend het 50-jarig
jubileum vierde.
De wedstrijd begon iets later
vanwege de huldiging van een
aantal jubilarissen. De dames van HCH
stonden ontspannen, maar scherp
op het veld en schoten direct uit de
startblokken. Al bij de eerste aanval
werd de verdediging van Gemert
gepasseerd en scoorde Annemiek
Geurts de 1-0. Na deze vroege goal
werd het duidelijk dat het team van
Gemert de schade beperkt wilde
houden. De dames van Gemert trokken zich terug op hun eigen helft.
De Horster dames hadden hier geen
moeite mee, want zij wisten de bal
toch in de cirkel te krijgen. Nog voor
rust maakten Lydie van der Sterren
2-0, Paulien van den Munckhof 3-0 en

Het is lang geleden dat Lottum in
de overgangsklasse speelde en het zou
een geweldige prestatie zijn van het
eerste team. De dames begonnen sterk
aan de wedstrijd en voordat de vele

toeschouwers allemaal een plaatjse
langs de lijn gevonden hadden, stond
het al 2-0 in het voordeel van Lottum.
In de eerste helft bouwde Lottum de
stand snel uit naar 5-1. In de tweede

helft waren er voor beide teams
veel kansen, maar werd er nog maar
twee keer gescoord door SV Lottum.
Eindstand: 1-7. Hiermee is het team
gepromoveerd naar de overgangsklasse.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Al alles geprobeerd? Maak gratis
kennis met ThetaHealing op 22 mei
19.30 u. Horst om van je problemen/
klachten af te komen? Het is de nieuwste techniek. Activeer het zelfgenezend
vermogen! www.FranciSense.nl of
bel 06 30 14 51 04.
Stalen stoel meegenomen op vrijdagavond 16 mei. Als iemand deze gevonden heeft svp bellen 06 58 87 32 15.
Mini Wellness. Wil jij weer op rozen
lopen? Geef aandacht aan je voeten
met deze verwenbehandeling.
www.het-stiltehuis.nl

SV Lottum B1 en B2 kampioen
Het eerste juniorenteam van SV Lottum speelde op zaterdag 16 mei op Sportpark Oude Aast in Lottum
tegen het tweede juniorenteam van HBSV uit Hout-Blerick. Het B1-team uit Lottum won de wedstrijd met 2-1
er werd hiermee voor de tweede keer dit seizoen periodekampioen. Ook het B2-team van SV Lottum is dit
jaar in de zomercompetitie kampioen geworden.
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www.hetrotven.nl Bent u op zoek naar
een kleinschalige vrijetijdsbesteding
voor kinderen met autisme in een
groene omgeving? Kijk op onze website
en stuur een e-mail: info@hetrotven.nl
of bel 06 45 66 19 93.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies en offerte aan huis.
Laagste prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

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

Yvonne van Horen 4-0.
Na de rust zette het team van
Gemert meer druk bij het verdedigen van HCH. Aanvankelijk leverde
dit de nodige problemen op, maar
na niet al te lange tijd werd de
bal goed verlengd en werden vrije
speelsters gemakkelijk gevonden.
Na een mooie loopactie van Yannah
van den Munckhof kon Paulien van
den Munckhof de bal intikken. Caro
Roeffen scoorde 6-0 en Paulien van
den Munckhof scoorde haar derde
goal van de wedstrijd. Met een
eindstand van 7-0 sloot HCH de wedstrijd winnend af en het team staat
hiermee op de tweede plek, die recht
geeft op promotiewedstrijden.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
‘t Winkeltje, Herstraat 44. 3 halen=2
betalen, 6 halen=4 betalen, 9 halen=6
betalen. Snuffel, combineer er lustig op
los. Met volle tassen naar huis maar niet
met een lege beurs. Actie op kleding/
schoenen geldig tot 31.05.2015.
Verloren fietssleutel (met kluisje
sleutel en flesopener) op kermis Horst
dinsdag 5 mei. 06 48 44 64 92.
Swingen voor 40+.
Op vrijdag 29 mei om 20.30 uur start
de eerste swingavond voor 40+ met
dj Huub Geurts uit Horst. Daarna iedere
laatste vrijdag v/d maand. Herberg de
Klomp, Merseloseweg 96 te Venray.
Info: 06 12 75 30 65.
Op zaterdag 16-5 ben ik mijn sleutelbos (diverse sleutels en flessenopener)
kwijtgeraakt in het centrum van Horst.
Tel. 06 46 00 33 09.
Troubadour Math Craenmehr.
Deze maand in de aanbieding!
Marialiedjes en bevrijdingsliedjes.
De hele maand mei mag het ‘n liedje
meer zijn. Nergens zo voordelig als bij
Troubadour Math. 06 22 60 41 88
www.muziekenspel.nl

Start nieuwe theorie
cursus voor auto
Start:
Maandag 01 juni, 19.00 uur
Examen: Donderdag 09 juli
Waar:
Gasthuisstraat 54, Horst
Aanmelden: www.hobahorst.nl
077 - 398 67 11
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Geen doelpunten in eerste
nacompetitiewedstrijd
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl

H
WAGENS
EN VRIES
H KOELSH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
EWAGEN
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
H CHEM

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst speelde op zondag 17 mei in de eerste ronde van de nacompetitie voor een plaats in de
hoofdklasse tegen DESO/Van der Horst uit Oss. RKsv Wittenhorst verloor in de competitie al tweemaal van de ploeg,
dus de verwachtingen waren niet hoog.
De eerste aanval van Wittenhorst
had bijna succes, maar de bekroning
bleef achterwege. Na dit moment was
het DESO dat beter ging voetballen en
de Ossenaren hielden dit een dik kwartier vol. De beste kans ontstond uit een
vrije trap van Angelo Simome. De bal
werd door iedereen gemist, waardoor
het tenslotte bij een doeltrap bleef. Na
een half uur speelden Daan Hendriks,
Willem Heijnen en Daan Verlijsdonk een
mooie combinatie. Laatstgenoemde
knalde net over. Snel hierna leek Bram
Rubie de bal in het doel te schieten.
Het laatste gevaarlijke moment ontstond toen de lastige spits Roy Landers

doelman John Tissen op de proef stelde
met een lastig schot. Ruststand 0-0.
Na de pauze kwam DESO met meer
aanvallende bedoelingen in het veld.
Al snel moest John Tissen handelend
optreden om een voorzet onschadelijk
te maken. Wittenhorst zocht met snelle
aanvallen over rechts naar openingen.
In de 65e minuut dachten de supporters van Wittenhorst te kunnen juichen.
Rob Zanders werd voor de doelman
in vrije positie gezet. Het eindschot
ging net naast. DESO probeerde het
met meer pressie en met hun fysieke
kracht, maar de Horster defensie stond
op de juiste plek.

In de slotfase kregen beide ploegen
nog een behoorlijke kans. Eerst was
DESO met Roy Landers aan zet, die
John Tissen probeerde te verschalken. De inzet werd een prooi voor de
doelman. Zonder enige overdrijving
kreeg Wittenhorst toch de beste kans.
Wederom werd Rob Zanders na een
mooie aanval in de gelegenheid
gesteld om het af te maken. Ook dit
keer mikte hij niet goed.
Dit was dan de laatste poging en de
goed leidende scheidsrechter Teuben
kon voor het einde fluiten. Wittenhorst
en DESO gaan Pinkstermaandag 25 mei
op herhaling.

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

Ons actueel aanbod!

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

Teeltmedewerker komkommers – Vac.nr. P002126

Je bent verantwoordelijk voor gewaswerkzaamheden als oogsten en
sorteren. Verder hou je je bezig met teelttechniek, plantenbiologie en
onderhoud aan machines.

Dames 2 Wittenhorst kampioen
Door: RKsv Wittenhorst
Het tweede damesteam van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst is onlangs kampioen geworden. De speelsters stonden het hele seizoen bovenaan de ranglijst. Toch moest de wedstrijd op zaterdag
3 mei tegen Heijen worden gewonnen, zodat de concurrenten afgeschud konden worden. In een
spannende wedstrijd werd VV Heijen met 3-0 verslagen, waarna het kampioenschap binnen was en het
feest kon beginnen.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P003317

Je sorteert en verpakt groenten en bent verantwoordelijk voor het
logistieke proces. Je werkt met sorteer- en verpakkingsmachines,
heftruck en EPT.

Parttime melker – Vac.nr. P002178

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

Medewerker Varkenshouderij – Vac.nr. P002985

Je verzorgt de varkens en biggen, begeleidt geboorte, controleert
gezondheid en optimaliseert resultaten. Je hebt ervaring in de functie.

Zelfstandig hovenier aanleg en bestrating – Vac.nr. P002662

Je bent verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven. Je plant bomen en plantgoed en legt
verhardingen en terrassen aan. Je hebt oog voor vakmanschap.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

Reünie tennisclub

Vijftigjarig jubileum
Tennisclub Grubbenvorst
en SV Aspargos
Tennisclub Grubbenvorst en SV Aspargos bestaan dit jaar vijftig jaar. Op zondag 7 juni is een reünie van
Tennisclub Grubbenvorst op sportpark d’n Haspel. In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september vieren
beide clubs gezamenlijk hun jubileum.
Tijdens het feestweekend is er op
sportpark d’n Haspel genoeg te beleven
voor tennis- en volleyballiefhebbers.
Zo zal er een tennisclinic met professional Jacco Eltingh en een bossabalclinic plaatsvinden. Daarnaast is er de
mogelijkheid om te cardiotennissen
en te beachvolleyballen met professionals Nummerdoor en Schuil. De avond
wordt vanaf 18.00 uur afgesloten met
livemuziek in een feesttent.

Het bestuur, de jubileumcommissie
en de leden van Tennisclub
Grubbenvorst waren daarnaast
van mening dat een stukje historie
niet mocht ontbreken in het
feestprogramma. Vandaar vindt er
zondag 7 juni vanaf 10.30 uur een
reünie, met als thema Back to the
sixties!, plaats voor alle oud-leden,
trainers en andere actievelingen van
Tennisclub Grubbenvorst. Op deze

dag wordt er onder andere oud
fotomateriaal getoond en vindt er een
rondleiding over het terrein plaats.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid
om verhalen uit de oude doos op te
halen en mogen de liefhebbers nog
een balletje slaan of meedoen met
een training cardiotennis.
Voor opgave of meer informatie,
neem contact op via
tcg.jubileum@gmail.com
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Winst voor korfbalteam SV Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het eerste korfbalteam van SV Oxalis speelde zondag 17 mei tegen
het eerste team van concurrent HBSV uit Hout-Blerick. De wedstrijd werd
thuis gespeeld op Sportpark Ter Horst in Horst.
Het team van SV Oxalis ging goed
van start en kwam al snel op een
voorsprong van 3-0. Het team uit
Hout-Blerick kwam enigszins terug
met 3-2, maar Oxalis liep al snel weer
uit naar 4-2. SV Oxalis maakte mooie
aanvalscombinaties, maar in de verdediging ging het wat lastiger. HBSV
wist hier echter geen gebruik van
te maken, waardoor de voorsprong
van SV Oxalis werd vastgehouden.
De stand tijdens de rust was 5-4 in
het voordeel van SV Oxalis. Na de rust
was HBSV 1 aan de betere hand en

kwam het team op een voorsprong
van 5-6 te staan. Na een time-out
schakelde SV Oxalis een tandje bij.
Al snel werd de gelijkmaker gescoord
en het duurde hierna niet lang
voordat SV Oxalis weer op voorsprong
kwam te staan met 8-6. Deze stand
wisten ze vast te houden tot aan het
einde van de wedstrijd. Hiermee laat
het team van SV Oxalis het team van
HBSV definitief achter zich in de eindstand. De dames behaalden met deze
overwinning van het seizoen een
derde plaats in de eerste klasse.

Door: ST Griendtsveen-Helenaveen
Het D-team van ST Griendtsveen-Helenaveen werd op zaterdag 9 mei kampioen. In Deurne dolf
de plaatselijke sportvereniging het onderspit. Maandag 10 mei werd na de thuiswedstrijd met
SV Brandevoort het feestje in Griendtsveen gevierd. Met een mooie 50-50 inbreng vanuit beide
Peeldorpen werd wederom een jaar van samenwerking in de jeugdafdeling bekroond.

Hoofdsponsor RKSV
Melderslo blijft
Van de Lisdonk Istallatiebedrijf Melderslo blijft hoofdsponsor van
voetbalvereniging RKSV Melderslo. De samenwerking is gestart in 2010
en is nu verlengd met 5 jaar.
Zowel voetbalvereniging RKSV
Melderslo als Van de Lisdonk Instal
latiebedrijf zijn tevreden met de
samenwerking. Jaarlijks organiseren
beide partijen bij aanvang van het
nieuwe voetbalseizoen de Lisdonkdag,
een voetbalevenement. De voorzitter

Wisselend resultaat

van RKSV Melderslo Twan Christiaens
en eigenaar van Van de Lisdonk
Installatiebedrijf Johan van de Lisdonk
hebben elkaar nu weer de hand
geschud op een succesvolle samenwerking. Deze samenwerking duurt in
ieder geval tot het midden van 2020.

Fried-van-Helden
voetbaltoernooi
Voetbalvereniging Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag,
zondag 24 mei, het Fried-van-Heldenvoetbaltoernooi voor families en
vrienden. Het voetbaltoernooi wordt gespeeld op Sportpark Wienus in
Hegelsom en telt dit jaar de 21ste editie.
Het toernooi is vernoemd naar
Fried van Helden, de terreinmeester van het sportpark. Het toernooi
heeft een recreatief karakter. Teams
bestaan uit elf leden, waarvan ten
minste twee dames en twee niet-

Kampioenen in Griendtsveen

voetballers. Met maximaal twaalf
teams wordt er in een minicompetitie gespeeld om de wisseltrofee.
Het toernooi duurt van 11.00 tot
17.00 uur en wordt afgesloten met
een prijsuitreiking en een feest.

Deelname HZPC aan
zomerkampioenschappen
Door: Bram Becks, HZPC
In Kerkrade vonden zaterdag 16 en zondag 17 mei de Limburgse Zomerkampioenschappen zwemmen plaats.
Ook leden van HPZC uit Horst deden hier aan mee.
Het eerste weekend van de
Limburgse Zomer Kampioenschappen
heeft een zeer wisselend resultaat
opgeleverd. Deze zomerkampioenschappen werden in het 50-meterbad
van zwembad d’r Pool gezwommen.
De wisselende resultaten kwamen
toch een beetje onverwachts. Tijdens
de trainingen voorafgaand aan dit
kampioenschap spatten de vonken
van het zwemmers en werd er hard
gezwommen. Dit bracht stiekem toch
wel wat verwachtingen met zich mee.
Helaas kwamen deze niet allemaal
uit en dit was soms toch wel een hele
teleurstelling die door de zwemmers

heel goed werd opgepakt. Gedurende
het weekend werden er Limburgse
titels behaald door de dames estafette
4x100 wisselslag, Pleun van den Bergh
op de 200 meter vlinderslag, Imke van
den Hoef op de 200 meter vlinderslag,
Koen Koster op de 200 meter schoolslag en Serafina Vlijt op de 50 meter
vlinderslag.
Er was een aantal zwemmers dat
wel heel constant presteerde tijdens
het weekend. Marlijn Zwart zwom een
flink aantal persoonlijke records, bovendien behaalde ze ook haar eerste limiet
voor de NJJK op de 200 meter vrije slag.
Lynn Vallen zwom zowel op de zater-

Cateringservice

Jolanda Pouwels
Siepdak-klusbedrijf

Iets te vieren?

Alles voor uw dak

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

www.siepdak.nl

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

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








dag als zondag hele mooie races, met
de mooie persoonlijke records. Daniel
Vlijt zwom met een vol programma
hele goede races, waarin hij liet zien
duidelijk progressie te maken in zijn
race opbouw. Op de 200 meter rugcrawl behaalde hij ook een NJJK Limiet.
Marloes Janssen zwom op de rugcrawl
twee overtuigende races en benaderde
in het 50-meterbad haar 25-meterbadtijden. Tot slot was ook Giel van Megen
goed op dreef en evenals Marloes
benaderde hij zijn 25-meterbadtijden.
Op zaterdag 30 en zondag 31 mei staat
de tweede ronde van de LZK op het
programma.























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
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Gemeente
paardensport
competitie rijker
Gemeente Horst aan de Maas is vanaf dit jaar een paardensportcompetitie voor jonge talenten rijker. De organisaties van het
Ruitersportweekend in Sevenum het Ruiterfestijn in Meerlo en het
Ruiterfeest in Horst hebben de handen ineen geslagen en organiseren
gezamenlijk de Horst aan de Maas cup voor jong talent.
Gemeente Horst aan de Maas
ondersteunt deze competitie.
De Horst aan de Maas cup wordt
een speciale rubriek op het
Ruitersportweekend in Sevenum dat
van zaterdag 23 tot en met maandag
25 mei plaatsvindt, het Ruiterfestijn
in Meerlo, van vrijdag 5 tot en met
zondag 7 juni, en het Ruiterfeest in
Horst op zondag 5 juli. Op de laatst
genoemde wedstrijd, wordt de Horst
aan de Maas cup afgesloten. Ruiters
kunnen op alle drie de evenementen
punten verzamelen. De behaalde
punten in Horst tellen dubbel.
Alle ruiters die geboren zijn
vanaf 1990 mogen met hun paard
meedoen. Piet Holtermans van
Ruiterclub Wittenhorst legt uit:
“Het is een nieuwe competitie. Een
springrubriek op Z-niveau. Dit houdt
in dat alle jonge ruiters met een

Nieuwe zandpiste voor
ruiterterrein De Megel
sprong
Op ruiterterrein De Megelsprong in Meerlo is een nieuwe zandpiste aangelegd. Met een oppervlakte van
60 bij 90 meter beschikt Meerlo over een van de grootste all weather-pistes in de regio.

Z-paard mee mogen doen. De vraag
kwam vanuit de talenten en de
verenigingen. Jong talent moet je
steunen. Deelnemers mogen overal
vandaan komen. We hebben genoeg
talent in de regio. De Horst aan
de Maas cup kan als springplank
dienen.”
Rudy Tegels van Ruitersport
Sevenum is het helemaal met
Holtermans eens. Samen willen
de drie verenigingen een soort
‘Anky-effect’ te weeg brengen.
“We kunnen genoeg talenten uit de
regio opnoemen”, zegt hij. “Kijk naar
Aniek Poels uit Swolgen of Leon
Thijssen uit Sevenum. Ruiters uit onze
gemeente die groot zijn geworden.
Met de cup willen we jonge ruiters
stimuleren voor hun talent te gaan”,
zegt Holtermans. “Ze verdienen een
podium en dat krijgen ze nu.”

PROMOTIEWEEKEND
BADKLEDING
*alleen op vrijdag 22 en
zaterdag 23 mei 2015

15%

PROM
KORTING*

De aanleg van deze piste was een
lang gekoesterde wens van Ruiterclub
Rijdt met Beleid uit Meerlo. De
kwaliteit van de oefenaccommodatie
liet te wensen over: te stoffig,
dan weer te nat en moeilijk te
onderhouden. Het Ruiterfestijn Meerlo
kreeg daarnaast de afgelopen jaren
te maken met regenval waardoor
de dressuurringen veranderden in
modderpoelen en dressuurruiters
de wedstrijd links lieten liggen.
Afgelopen winter ontstond het idee
om een subtop dressuurwedstrijd in

Meerlo te organiseren omdat een van
haar leden, Fieke Houwen, inmiddels
was doorgedrongen tot deze lichte
tour rubrieken. Daarvoor moest echter
wel een nieuwe zandpiste worden
aangelegd. Begin mei is gestart met
de aanleg en de komende weken
wordt de laatste hand gelegd aan de
werkzaamheden, zodat het terrein
tijdens het ruiterfestijn, dat van
vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni
plaatsvindt, klaar is. De nieuwe
zandpiste ligt als het ware in een
groot zwembad want een eb- en

vloedsysteem moet zorgen dat de
bodem altijd op de juiste stabiliteit is
zodat de paarden er hun topprestaties
kunnen leveren. Voorzitter Jan Janssen:
“De bodem is het beste te vergelijken
met het strand, zonder water kun je
er nauwelijks op lopen maar langs
de branding heb je vaste grond die
heerlijk veert. Het is een investering
waarmee we zowel onze club
Rijdt met Beleid als het Ruiterfestijn
Meerlo een geweldige impuls geven
en steunen daarmee ook de hippische
ambitie van Limburg Paardensport.”

your professional sportshop

CHRIS’
RECREATIE SERVICE

 Onderhoud

 Dorema voortenten

 Reparatie

 Caravan wegen

De Gats 6, Sevenum
T: 06 - 286 680 65
I: chrisrecreatieservice.nl
E: chrisverrijth@home.nl

Nu ook
gasflessen
ruilen

 Losse controles  Remmen testbank
 Keuringen

 Tent-reparaties

Open: wo. t/m za. 8.30 - 17.00 u. en op afspraak.

Voor alle merken caravans en vouwwagens

Oxalis 2 kampioen in derde
klasse

Het team Senioren 2 van sportvereniging Oxalis is in de wedstrijd van zondag 10 mei tegen Oranje Wit uit
Leunen kampioen geworden van de tweede helft van de veldcompetitie van dit jaar. SV Oxalis houdt een
receptie voor alle kampioenen van het afgelopen seizoen op vrijdag 5 juni De A1, C1 en E3 worden van 18.30
tot 19.15 uur gehuldigd. Van 19.30 tot 20.15 uur zijn de Senioren 2 en Recreanten aan de beurt op Sportpark
Ter Horst in Horst.
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Nieuwe
accommodatie

Informatie
avond
Hippisch
Centrum

Kampioenen bij de Merels
Door: korfbalclub De Merels
Drie teams mochten zich zaterdag 16 mei aansluiten bij de kampioenen van korfbalclub De Merels uit Melderslo. De teams F2, B1 en B2
werden kampioen en werden met alle kampioensteams zondag 17 mei gehuldigd. De allerkleinsten, team F2, werd kampioen door hun
laatste wedstrijd te winnen met 13-2 van SV Lottum. De meiden van de B1 wonnen hun laatste wedstrijd tegen SVSH/KSV met 15-6. Bij de
B2 was het wat spannender, maar ook dit team wist het seizoen winnend af te sluiten met een eindstand van 5-7 tegen SV Lottum.

Ruitersportweekend in Sevenum
In Sevenum vindt tijdens het pinksterweekend van zaterdag 23 tot maandag 25 mei het jaarlijkse Ruitersportweekend plaats. Op het evenemententerrein aan de Peelstraat komen dit weekend zo’n 2.000 paarden en pony’s aan de start.
Op zaterdag 23 en zondag 24 mei
zijn er de hele dag springwedstrijden
voor paarden. Op maandag 25 mei
vinden naast springwedstrijden ook
dressuurwedstrijden plaats. Deze dag
komen er ook honderden ponyruiters
aan de start.

Op maandag 25 mei wordt om
11.00 uur de Horst aan de Maascup verreden. Dit is een competitie
voor ruiters en amazones tot en
met 25 jaar. De competitie bestaat
uit drie wedstrijden in Horst aan
de Maas. De eerste wedstrijd is

maandag 25 mei en de Sevenumse
amazones Fleur van Lier en Laura
Scheepers zullen onder andere aan
de start verschijnen. Ook wordt de
Grote Prijs van Sevenum verreden
vanaf 13.00 uur op maandag. Onder
andere de Nederlands kampioene

bij de jeugd Sanne Thijssen doet met
diverse paarden mee. Ruiters als Leon
Thijssen, Emile Tacken, Annemarie
Poels en Mathijs van Asten staan ook
op de startlijst.
Voor meer informatie, kijk op
www.ruitersportsevenum.nl

In gemeenschapshuis de
Torrekoel in Kronenberg vindt op
donderdagavond 28 mei een
informatieavond plaats over het
Hippisch Centrum aan de
Peelstraat. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er gesproken over het
toekomstige reilen en zeilen van
het Hippisch Centrum. De avond
is bedoeld voor alle inwoners van
Kronenberg en Evertsoord, maar
ook voor alle iedereen die op een
andere manier interesse heeft in of
belang heeft bij het functioneren
van deze nieuwe accommodatie.
De initiatiefnemers en uitbaters
van het centrum zijn aanwezig om
vragen aan te stellen.

Voor de 48e keer

ECONOMIE • ONDERWIJS • LOGISTIEK • TECHNIEK • ICT

Volleybalvereniging Hovoc houdt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei voor de 48e keer het Horster Volleybal
toernooi. Dit vindt plaats op het grasveld achter de Dendron sporthal.

OPEN AVOND

Horster Volleybaltoernooi STUDEREN IN VENLO

WO 3 JUNI 2015
Het toernooi staat open voor zowel
recreatieve volleyballers als competitiespelers. Op vrijdagavond 29 mei wordt
er beachvolleybal op gras aangeboden.
Er is een dames-, een heren- en een
mix-klasse. In alle klasses wordt er
gespeeld op drie verschillende niveaus:
hoog, midden en laag. Bij laag wordt
er vier tegen vier en bij de andere
niveaus drie tegen drie gespeeld. Naast
de reguliere poules is er dit jaar een
aparte Dreumel-poule. In deze poule
kunnen alle Dreumelleden, van prinsen
tot raad van elf, een kans wagen tegen

het gezelschap en de organisatie van
de Horster boerenbruiloft, die in 2015
in handen van Hovoc was. Het toernooi
start vrijdag om 18.30 uur en rond de
klok van 22.00 uur wordt het toernooi
in de tent afgesloten, met muziek van
dj Angel.
Op zaterdagmorgen 30 mei is het
de beurt aan de jeugdvolleyballers.
Niveau 1, 2 en 3 spelen van 10.00
tot 12.30 uur. Niveau 4, 5 en 6 en de
C-jeugd gaan van 10.00 tot 15.00 uur
het veld op. Op zaterdagmiddag
vanaf 13.15 uur is het dan de beurt

aan de A- en B-jeugd en de recreanten en senioren. Voor de recreanten
is er een recreatieve poule, zonder
actieve spelers, en een open klasse.
Recreatief kan er gespeeld worden door
dames-, heren- en mix-teams. In de
open klasse zijn er alleen mix-poules.
Bij voldoende aanmeldingen wordt er
een aparte poule voor bedrijventeams
en een aparte poule voor ketenteams
gevormd. Op zaterdag duurt het programma tot 19.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.hovoc.nl

18.00 - 21.00 UUR
FONTYS INTERNATIONAL CAMPUS VENLO
FONTYSVENLO.NL

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo
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De Merels sluiten seizoen af met nipt verlies
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels Melderslo
Het eerste dameskorfbalteam van De Merels uit Melderslo speelde zondag 17 mei haar laatste wedstrijd van het
seizoen. De wedstrijd werd thuis in Melderslo gespeeld tegen het eerste team van Altior uit Heeswijk-Dinther. Altior
1 was de kampioen van de hoofdklasse.
Beide ploegen begonnen scherp
aan de wedstrijd en lieten een mooi
spel zien. Om beurten werden er
doelpunten gescoord en tijdens de rust
was de stand 7-7. Na de rust werd er

aan beide kanten beduidend minder
gescoord dan in de eerste helft. Zowel
het team van Altior als het team van De
Merels miste op cruciale momenten in
de wedstrijd hun kansen. Het spel werd

De Merels nog diverse vrije kansen.
Deze kansen werden echter niet benut.
Daarentegen scoorde Altior wel nog
eenmaal. Hierdoor kwam de eindstand

steeds fysieker, wat hen in de score
niet ten gunste kwam.
Vijf minuten voor het einde van
de wedstrijd was de stand nog 9-9. In
de spannende en felle slotfase kregen

Sinds 1961

Jeugdvoetbaltoernooi
RKSV Meterik
RKSV Meterik organiseert in het weekend van vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei haar jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi op sportpark De Vonckel in Meterik. Het toernooi wordt al sinds 1961 georganiseerd.

In de eerste jaren dat het toernooi
gehouden werd, was het alleen maar
voor A-teams, maar al snel genoeg is
het toernooi uitgebreid met overige
juniorenteams. Tegenwoordig is het
een driedaags evenement dat voor de
A-jeugd tot en met de F-jeugd wordt

DAMESMODE
ONDERGOED

SLOGGI EN BEEREN
TRIUMPH EN NATURANA

SIERADEN
HORLOGES
SJAALS
TASSEN
RIEMEN
HET VERVANGEN
VAN BATTERIJEN
EN BANDJES VAN
HORLOGES
VOOR MEER INFO
VAN ONS KIJK DAN OP:
WWW.LICOFASHION.NL

georganiseerd. Op vrijdagavond 29 mei
wordt vanaf 18.30 uur het A-toernooi
gespeeld. Op zaterdag 30 mei is
het de beurt aan de D-spelers, die
spelen vanaf 09.00 uur. ’s Middags om
13.30 uur vindt het C-toernooi plaats
en ’s avonds om 18.15 uur begint

het B-toernooi. Op zondag 31 mei
begint ’s ochtends het E-toernooi om
09.00 uur en om 13.40 uur start het
F-toernooi.
Voor meer informatie, kijk op
www.rksvmeterik.nl/
jeugdtoernooi-2015

9-10 op het scorebord te staan. Dit
betekende een verlies voor de dames
uit Melderslo. Een gelijkspel was zeker
verdiend geweest.

Melderslo wint
nacompetitie
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
De voetbalverenigingen uit Kronenberg, Melderslo en Lottum streden
afgelopen week tijdens de nacompetitie voor promotie naar de vierde
klasse. In de eerste wedstrijd won SV Kronenberg van SV Lottum.
Op donderdag 14 mei won RKSV Melderslo met 1-5 van SV Lottum en op
zondag 17 mei won RKSV Melderslo ook nog de beslissende wedstrijd
tegen SV Kronenberg.
Tijdens de uitwedstrijd op
donderdag 14 mei tegen SV Lottum
begon Melderslo goed aan de
wedstrijd, maar het was SV Lottum
die de score opende: 1-0 voor
Lottum. Daar dacht Bart Verheijen in
de 15e minuut precies zo over. Hij
schoot de bal met links binnen: 1-1.
In de 20e minuut kwam Melderslo
op voorsprong. Met een mooie
steekpass wist Stan van de Pas, Peter
Spreeuwenberg te bereiken. Peter
gebruikte zijn snelheid en schoot
vervolgens de bal diagonaal in het
Lottumse doel: 1-2. Een minuutje
later mocht de keeper van SV Lottum
voor de derde keer deze middag de
bal uit het net halen. Bart Verheijen
is net iets sneller bij de bal dan de
verdedigers van Lottum: 1-3. In de
78e minuut liet Bart zijn derde treffer
deze middag aantekenen: 1-4. Na wat
wissels, scoorde Paul Vullings tijdens
zijn eerste seconden in het veld met
een mooie boogbal. Eindstand: 1-5.
Melderslo speelde na de
gewonnen wedstrijd tegen SV Lottum
op zondag 17 mei een beslissende
wedstrijd tegen SV Kronenberg.
Melderslo had aan een gelijkspel

voldoende, terwijl de gasten uit
Kronenberg moesten winnen om
directie promotie te bewerkstelligen.
Al na een kwartier spelen kwam
SV Kronenberg een aantal keer
gevaarlijk door de verdediging heen.
Melderslo was gewaarschuwd. Na een
half uur speeltijd volgden een goede
kans voor Bart Verheijen en een
kopkans voor Jeroen Kallen die op
de lat belandde. In de spelhervatting
was het raak, Jeroen Kallen tikte
de 1-0 binnen. Na rust een zelfde
spelbeeld. Melderslo hield tegen,
zonder echt in grote problemen
te komen. Maar toch was het
Kronenberg die met een aanval over
rechts Melderslo wist te verrassen en
de gelijkmaker wist aan te tekenen.
Met nog ruim een half uur speeltijd
op de klok was het billenknijpen voor
Melderslo en de vele opgekomen
aanhangers. Melderslo-coach Math
Joosten maakte nog gebruik van de
wisselmogelijkheden en dat pakte
goed uit. Peter Spreeuwenberg
ronde een bal van Bart Verheijen
formidabel af: 2-1. Melderslo wint en
mag volgend seizoen uitkomen in de
4e klasse.

Mooi lenteweer,
10
jaar
LICO
FASHION
dus ook tijd voor
een
vrijdag
22 mei nieuwe
van 09.30 – 20.00 uuroutfit!
en zaterdag 23 mei van 09.30 – 17.00 uur
Het is alweer 10 jaar geleden dat lico fashion de deuren opende. Dit vraagt om een feestje!
Wij willen dit graag samen met jullie vieren. Dit feest vieren we op:

Voor betaalbare en leuke damesmode
•25%
opadres.alle kleding
bent u bijkorting
ons aan het juiste
Voor slank en een maatje meer en
• voor
jongWin
en een
meer.
eenjaartje
complete
METAMORFOSE!
Bij deze mooie mode hebben we
• bijpassende
sieraden, sjaals, horloges
Alleen op deze 2 dagen krijgt u

Komt u ook? En natuurlijk zullen heerlijke hapjes en drankjes op deze dagen zeker niet ontbreken.

Bij besteding vanaf 75 euro wordt er aan het einde van deze 2 feestdagen een loting gedaan.
De winnares krijgt van Lico Fashion een kledingoutfit aangeboden naar eigen keuze t.w.v. 150 EURO
en nog als extra een mooi kapsel verzorgd door Duet kappers in Sevenum.
een
kadobon
van 50
eurogeheel
en 3e prijs compleet
een kadobon van 25 euro te besteden bij Lico Fashion.
2e prijs
en tassen om
het
Graag tot ziens op ons 10-jarig feest! Henk en Lies en het team van Lico Fashion

te maken.

LICO FASHION
DA M E S M O D E

Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520

BEDIENEN
OF AFWASSEN?
of AFWASSEN?
BEDIENEN

EEN NIEUW TE OPENEN HORECAZAAK
AAN DE GROTESTRAAT IN VENRAY ZOEKT:

Een nieuw te openen horecazaak
aan de Grotestraat
in Venray
IETS VOOR JOU?
zoekt:
- Parttime medewerkers bediening - Afwassers

Maak met je camera of smartphone EEN FILMPJE

(max 2 min) waarin je jezelf voorstelt en verstuur
dit via Whatsapp of sms naar: 0615630514

- Parttime
TOT SNEL!
medewerkers bediening
- Afwassers

IETS VOOR JOU?

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. t/m Do.
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
09.30-18.00 u.
09.30-20.00 u.
09.30-17.00 u.

Maak met je camera of
smartphone EEN FILMPJE
(max 2 min.) waarin je jezelf
voorstelt en verstuur
dit via Whatsapp of sms naar:
0615630514
TOT SNEL!
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Studeren in Singapore

Vwo-diploma behalen aan United World College
Jesse Spreeuwenberg (16) uit Melderslo vertrekt donderdag 6 augustus naar Singapore. Hij verhuist voor twee
jaar naar Singapore om zijn middelbare school af te maken op het United World College (UWC) of South East Asia.
Jesse is de eerste leerling van het Dendron College Horst die de school gaat vertegenwoordigen op het UWC.

Het UWC is een scholengroep van
vijftien scholen over de hele wereld. De
scholen delen dezelfde missie, namelijk

zo veel mogelijk leerlingen van verschillende culturen, religies, nationaliteiten, et cetera samen te brengen.

Leerlingen die aan deze school willen
afstuderen, dienen dezelfde waarden,
normen en idealen als het UWC na te

streven. Of leerlingen hieraan voldoen,
wordt allemaal duidelijk na een intensieve selectieprocedure.
Jesse, momenteel vwo5-leerling
aan het Dendron College, vertelt over
zijn keuze voor het UWC: “Ik wilde altijd
al graag naar het buitenland om een
studie te volgen. Ik wil dit om te zien
hoe het is in een andere cultuur en hoe
je hiermee om kunt gaan. Daarom ben
ik op internet gaan kijken en kwam ik
bij UWC terecht. De eerste selectieronde
bestond uit het schrijven van brieven.
Zelf moest ik mijn keuze motiveren,
maar ook leraren, mijn mentor en mijn
moeder moesten een aanbevelingsbrief
schrijven. Een ander vereiste voor
toelating was dat je gemiddeld een
zeven moest staan. In de tweede
ronde, waarin de groep kandidaten
meer dan gehalveerd was, moesten
we in groepen opdrachten en spellen
doen en werden we geobserveerd.
Ook werden er kritische vragen gesteld
over mijn idealen. In de derde ronde
volgde nog een interview, waaruit
moest blijken of ik stressbestendig was
en of ik bij de scholengroep paste.”
Uiteindelijk kreeg Jesse te horen dat
hij tot de gelukkigen behoorde. Van
de honderdzeventig Nederlandse
scholieren die zich hadden aangemeld,
bleven er slechts twintig over.

Naast studeren gaat Jesse in
Singapore vrijwilligerswerk doen.
“Ik wil graag lesgeven aan kinderen
of helpen in bejaardentehuizen. Dit
is ook een van de redenen dat ik
gekozen heb voor het UWC, zodat ik
dit kan combineren”, licht Jesse toe.
Ook zijn moeder Monique Verheijen
bevestigt dat het UWC bij Jesse past:
“Jesse is altijd al een wereldverbeteraar
geweest. Hij heeft dezelfde idealen als
het UWC. Enerzijds ben ik heel erg trots
dat hij dit bereikt heeft en dat hij de
kans krijgt, maar aan de andere kant
ga ik hem ook heel erg missen. Alleen
in de kerst- en zomervakanties komt
hij terug naar Melderslo. Daarnaast
zit er een kostenplaatje aan vast.
Hoewel hij een UWC-beurs krijgt, heeft
hij twee baantjes om zijn tickets en
andere praktische zaken eromheen te
financieren.”
Jesse is erg blij dat hij is geselecteerd voor dit programma. “Het is
echt een unieke kans. Ik ben de enige
uit Limburg die is uitgekozen, en ook
de eerste leerling van het Dendron
College. Hopelijk zijn er volgend jaar
meer Dendron-leerlingen die zich gaan
aanmelden, want deze scholengroep
staat erg hoog aangeschreven. Ook
Koning Willem-Alexander heeft ooit aan
het UWC gestudeerd.”
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Lock me up-Free a girl

Horsterse meiden sluiten zich op
De 16-jarige vriendinnen Nathalie Aerts en Kiona Derix uit Horst doen samen met andere deelnemers uit Horst
aan de Maas mee aan de actie Lock me up - Free a girl. Tussen dinsdag 2 en zaterdag 6 juni laten zij zich twaalf uur
lang aan een stuk door in een kooi opsluiten bij Boscafé Het Maasdal in Horst. Nathalie en Kiona: “Al is het maar om
één meisje uit de prostitutie te redden.”

de prostitutie te bevrijden. Kiona: “De
organisatie redt de meisjes niet alleen
uit de prostitutie, maar ze krijgen ook
na hun redding nog begeleiding voor
een betere toekomst.”

Donaties

Nathalie Aerts en Kiona Derix
zijn niet de enigen in Nederland die
meedoen aan de actie. Mannen en

vrouwen van alle leeftijden hebben
zich aangemeld. De actie Lock me
up-Free a girl wordt georganiseerd

door Stichting Free a Girl. Die stichting
ondersteunt organisaties die acties
uitvoeren om meisjes wereldwijd uit

Iedere deelnemer moet 2.500 euro
aan donaties inzamelen. Om donaties
te krijgen, laten Nathalie en Kiona
zich twaalf uur lang opsluiten in een
kooi van een bij twee meter. “Ik ben
opgegroeid in een warme en veilige
omgeving waar ik vrij was om te doen
wat ik wilde. Maar dit is niet vanzelfsprekend; over de hele wereld worden
meisjes gedwongen tot prostitutie. Zij
weten niet hoe het is om verstoppertje
te spelen op straat of om te dromen
over wat ze later willen worden”,
schrijft Nathalie op Facebook.
Met inzamelingsacties op sociale
media willen Nathalie en Kiona voor
de gevangen prostitués opkomen.
Nathalie: “Wij zijn zelf net zo jong als
die meiden. Ik leef met ze mee. Met
het geld dat wij ophalen, kunnen die
meiden na hun bevrijding met de
nodige begeleiding misschien wel weer
over een goede toekomst gaan dromen.” Kiona is het helemaal met haar
vriendin eens. “Je kunt wel kritisch zijn
op goede doelen, maar van niets doen,

komt ook niets. Al kunnen we maar
één meisje met ons geldbedrag helpen.
Dat voelt al goed voor mij”, zegt ze.
De meiden krijgen een keer in de
twee uur een pauze van vijf minuten.
Tijdens hun verblijf in de kooi mogen ze
een keer een kommetje rijst en onbeperkt water nuttigen. Op de vraag of ze
zich al voorbereid hebben, schudden
ze allebei hun hoofd van nee. “Ik denk
niet dat wij ons voor kunnen stellen
hoe dat moet zijn”, antwoordt Nathalie.
“Nee, we doen het gewoon, maar
onderschatten het niet”, aldus Kiona.
De komende weken gebruiken de
meiden nog om zoveel mogelijk sponsoren te benaderen. “Het hele bedrag,
2.500 euro, is echt heel veel. Wij zijn
allebei al lang lid van goede doelen,
maar bij deze actie moeten we echt
ons best doen en zelf aan de slag gaan.
We worden ook gesteund door onze
ouders, familie en vrienden. Als we
opgesloten worden, gaan we vanuit
onze kooi nog berichten versturen via
sociale media. We doen er tot op het
laatste moment alles aan om zoveel
mogelijk geld op te halen.”
De precieze dag waarop Nathalie
en Kiona zich op laten sluiten, wordt
nog bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op hun
persoonlijke pagina op www.freeagirl.nl

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

5.995,Incl. Koelkast, oven,
vaatwasser, inductiekookplaat
en wandafzuigkap.

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

2e PINKSTERDAG

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
Leeftijd
Woonplaats
School

Isa Janssen
12 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik vind de liedjes van de band
5 Seconds of Summer mooi. Mijn
vriendinnen waren al langer fan en
toen ik hun muziek hoorde, vond ik het
meteen leuk. Ik ben het vaker gaan
luisteren en door hen ook fan geworden.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Dan zou ik dat op vakantie bij een
waterval doen, in het bos. Dat is een
mooie omgeving met fijne geluiden.
Wat is het beste en slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau was mijn eerste telefoon, die kreeg ik van de Kerstman. Het
was een Samsung Galaxy Young, een
klein mobieltje met een touchscreen. Ik

kon er wel mee whatsappen en bellen,
maar nog niet alles wat mobieltjes nu
allemaal kunnen. Ik zou zo niet weten
wat het slechtste cadeau is dat ik ooit
gekregen heb, volgens mij heb ik dat
nog nooit gehad.
Wat zou je ooit nog willen doen in
je leven?
Ik zou graag nog willen parachute
springen en naar Australië gaan.
Australië lijkt me een mooi land en het
lijkt me leuk om kangoeroes en koala’s
te zien. Parachutespringen lijkt me heel
vet. Ik heb ooit al een keer een vrije
val gemaakt. Ik had kaarten gewonnen
voor Walibi en er toen stond er een
hijskraan waar je een vrije val vanaf
kon maken.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Dan zou ik noodzakelijke dingen
meenemen, zoals eten en drinken om
te overleven. Ook een boot om terug
te varen naar een ander eiland en mijn

aan
Isa Janssen

ouders als dat zou kunnen.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik vind het wel een goed beleid.
Ik denk dat je niet te vroeg met alcohol
moet beginnen en dat er door dit
beleid kinderen minder snel in coma
raken. Maar dat weet ik niet zeker, ik
drink zelf niet.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In groep 4 ben ik gevallen met de fiets.
Mijn voortanden stonden daardoor
schots en scheef en ik moest naar de
tandarts, die er een spalkje achter
zette. Dat was erg vervelend. Ik mag nu
aan de bovenkant van mijn gebit geen
beugel, omdat mijn tanden niet vast
genoeg zitten. Een beugel is te sterk,
die zou dan mijn tanden eruit trekken.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als je iets moet opvoeren voor een
grote groep mensen en van te voren
zegt dat je er echt goed in bent, maar

.

op het moment zelf hard faalt. Dan zou
ik me echt kapot schamen.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Vorige week dinsdag zijn we naar
het openluchtmuseum Orientalis in
Nijmegen geweest met school. Het was
niet een museum met allerlei schilderijen, maar een groot park met nagebouwde dorpen, zoals een Arabisch
dorp en een Romeins dorp. Je kon een
kijkje nemen in de huisjes en zien hoe
die mensen leefden. Ook kon je henna
op je hand laten zetten. Het was erg
interessant en leerzaam.
Zon of sneeuw?
Zon, want ik vind het lekker als het
warm weer is. Je kunt dan zwemmen,
korte broeken aan en dan word je
bruin.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou willen weten hoe mijn toekomst
er uit ziet, welk beroep ik later ga doen
en hoe oud ik zou worden. Ik heb nu
namelijk nog werkelijk geen idee wat
ik wil worden.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn lievelingsknuffel Tuttel, ik heb
hem al vanaf mijn geboorte. Ook al is
hij nu wel vrij kapot, ik zou hem nooit
wegdoen, want hij is mij heel dierbaar.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies kreeg ik van mijn
ouders. Ze zeiden dat je altijd jezelf
moet blijven en je niets moet aantrekken van wat andere mensen zeggen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Ik vind het vreselijk om mijn kamer op
te ruimen. Mijn kamer wordt namelijk
al snel een grote rommel.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou in de film Oorlogsgeheimen
willen spelen. De film speelt zich
af tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ik vind het een erg mooie film. Ik
zou het liefst de rol van Maartje
willen spelen, ze is Joods en moet
onderduiken bij een gezin voor de
Duitsers. Op de een of andere manier
wordt ze toch door hen ontdekt. Het
lijkt me interessant en spannend om
haar te zijn. Er gebeurt echt wat in deze
film, om het zo maar te zeggen.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

BEIDE PINKSTERDAGEN OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR NERGENS GOEDKOPER!
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

NU OOK VASTE PLANTEN

Tel. 077-3982922/06-54306964

Dorpisme
Een nieuw evenement werd
afgelopen zaterdag gehouden.
‘Baas van Horst aan de Maas’.
Dit houdt in dat verschillende
dorpen strijden voor de titel
‘beste dorp van Horst aan de
Maas’. Volgens mij kwam het
nationalisme wel naar boven…
of hoe noem je dat? Dorpisme?
Ja, zo is er altijd wel een
onderlinge strijd tussen dorpen.
Hegelsom en Melderslo bijvoor
beeld, geen goede combinatie.
Vooral niet tijdens carnaval.
Hegelsom heeft in een ‘ver
verleden’ ooit de hele tent
afgebroken in Melderslo. Waren
wij niet blij mee, om het maar
zacht uit te drukken.
Of neem nu Kronenberg en
Melderslo tijdens een voetbal
wedstrijd. Afgelopen zondag
won Melderslo 1 met 2-1 van
Kronenberg 1 en promoveert nu
naar de vierde klasse. En
Kronenberg was er toch vrij
zeker van dat ze zou winnen.
Ze speelde geen slechte wed
strijd, en we kregen het zeker
even warm toen ze de 1-1
maakte. Maar ze kunnen er niet
onderuit: Melderslo was en is nu
eenmaal ‘de baas’. Ach, en Baas
van Horst aan de Maas is
Kronenberg ook al niet gewor
den…Die eer ging naar
Hegelsom.
Die aardsrivaliteit zorgt
natuurlijk voor vuurwerk, of niet.
Horst aan de Maas is een hechte
gemeente en we kunnen nu
eenmaal niet zonder elkaars
dorpen. Daarom vind ik het ook
vrij vervelend als er tijdens een
uitgaansavond voor de zoveelste
keer wéér een vechtpartij is
tussen twee dorpen. Wat wil je
daarmee bereiken? Samen staan
we sterker.
Maar goed, Melderslo heeft
Baas van Horst aan de Maas niet
gewonnen, helaas. En ik maar
pronken met mijn ‘fantastische’
dorp, terwijl ‘we’ tijdens een
enquête alweer zeuren over
Powerman. Ach ja, typisch
‘Melders’ zullen we dan maar
zeggen.
Liefs,
Anne
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Ghanese kunst op keramiekfestival Sevenum
Stichting Vrienden van Christopher uit Horst aan de Maas presenteert op eerste en tweede pinksterdag op zondag 24 en maandag 25 mei het keramiekfestival Rakuvaria live 2015 nabij
Ulfterhoek 25 in Sevenum. Het festival duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Op het Rakuvaria live festival exposeert en verkoopt Stichting Vrienden van
Christopher Ghanese kunst. Daarnaast
wordt er glaswerk verkocht uit een
flessenoven die voor deze gelegenheid
wordt gebouwd. In 2006 bezochten keramisten Ed en Ine Knops van Rakuvaria

via Stichting Vrienden van Christopher
het project SWOPA. Vrouwen uit het
arme dorpje Sirigu in Ghana maken
hiervoor op traditionele wijze keramiek
en kunstwerken op canvas. De eisen
die de markt stelt, nemen echter toe,
waardoor de verkoop van de kunstwer-

ken steeds moeilijker wordt, stellen Ed
en Ine Knoops. Ook Stichting Vrienden
van Christopher ondersteunt de kwaliteitsverbetering van SWOPA al meerdere
jaren. Door de nauwe band tussen
Rakuvaria en de Stichting Vrienden van
Christopher heeft de stichting al vanaf
de eerste editie een plekje op het
festival om Ghana onder de aandacht

te brengen. Tijdens Rakuvaria exposeert de Stichting een tiental Ghanese
schilderijen. Er wordt uitleg gegeven
over de traditionele symboliek op de
doeken. Daarnaast wordt de link gelegd
tussen deze kunst, armoedebestrijding
en de identiteit van de maaksters. De
schilderijen zijn te koop en de opbrengst
daarvan gaat naar SWOPA. Verder bouwt

Ed Knops een oven van wijnflessen
van witglas. Op eerste pinksterdag zal
deze oven in de avonduren tijdens het
festivalonderdeel Woodstook ontstoken worden. Op tweede pinksterdag
wordt dit gevormde glaswerk verkocht.
De opbrengst hiervan ook gaat naar
de vrouwen van SWOPA. Voor meer
informatie kijk op www.rakuvaria.com

Vijfde Motonostalgia
in Griendtsveen
In Griendtsveen vindt op zondag 24 en maandag 25 mei voor de
vijfde keer de jaarlijkse oldtimer motor- en bromfietsshow Motonostalgia
plaats. De show is in en rond Gemeenschapshuis De Zaal.
De organisatie heeft er voor
gekozen om extra aandacht aan dit
eerste lustrum te geven, door de mooiste oldtimers uit voorgaande jaren,
aangevuld met andere spectaculaire
modellen, een plek te geven in de
tentoonstelling. Bijzondere motoren
zijn de racemotoren waar Boet van
Dulmen, Jack Middelburg en Henk van
Kessel in hun gloriejaren mee reden in
de internationale GP races. Op zondag
is Boet van Dulmen aanwezig bij het

evenement. Tijdens deze dag zijn er
tevens twee toertochten: een rit voor
oldtimer motoren en bromfietsen en
een Tour d’Elegance voor klassieke
auto’s. Bovendien wordt er op tweede
pinksterdag, maandag 25 mei, een
onderdelenbeurs gehouden. Op beide
dagen is het terrein open vanaf 09.30
tot 15.30 uur, inschrijven voor de toertocht kan vanaf 09.30 uur, het vertrek
is om 11.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.motonostalgia.nl

FABRIEKS VERKOOP

Modelautoruilbeurs in Sevenum
Modelautoverzamelaars kunnen op zondag 31 mei terecht op de Schatberg in Sevenum. Daar vindt dan
vanaf 10.00 uur een modelautoruilbeurs plaats. Op de ruilbeurs zijn onder meer vrachtwagens, personen
auto’s en landbouwvoertuigen te vinden. Ook zijn er onderdelen van de auto’s verkrijgbaar. De beurs is
geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Standhouders die miniaturen of modelspoor materiaal willen aanbieden,
kunnen zich aanmelden via info@modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl of via 06 51 54 81 29 of 0478 69 23 14.
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Pinksterbruiden ratelen
langs de deuren
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt ieder jaar de traditie Pinksterbloem gehouden. Eerder, op zaterdag
4 april, gingen de jongens ratelend door de straten. Op zaterdag 23 mei is het de beurt aan de meiden.

Bibliotheek exposeert kunstwerken
Marga Bakker, wonend in Venray, exposeert tot en met zaterdag 13 juni
in de bibliotheek in Horst. De expositie omvat diverse schilderijen, linosneden, fotobewerkingen en (computer-)tekeningen. De werken zijn voor
namelijk een combinatie van fotobewerkingen en haar eigen kunstwerken.
De schilderijen van Marga zijn vooral
portretten en zijn gemaakt op papier.
Zij wordt in haar werk geïnspireerd door
de Vlaamse schilder Permeke. Net als zij
gebruikt hij veel donkerbruin en zwart in
de schilderingen van het volkse boerenleven. De schilderijen van Marga bevat-

ten een ietwat trieste ondertoon. Dit is
volgens haar toevallig. “In het dagelijks
leven ben ik zeker geen somber mens.
Misschien dat ik onbewust frustraties
van me afschilder, wat resulteert in de
serieuze gelaatsuitdrukking”, laat zij
weten.

Musical
De drie biggetjes
In de zaal van Froxx in Horst wordt op maandag 25 mei de musical
De drie biggetjes opgevoerd. De voorstelling is twee keer te zien, om 10.30
en om 13.30 uur.
Onder de begeleiding van regisseuse Noëlle van Bussel hebben
21 leerlingen van Froxx in de afgelopen
maanden gewerkt aan deze musical.
In de lessen leren zij acteren, zingen en

dansen. Door middel van rollenspellen
en emotiespellen leren de kinderen
zich te uiten. De musical is deze keer
groot opgezet met decor, schmink en
kostuums.

Wasdag in De Locht
Museum De Locht in Melderslo heeft tijdens Pinksteren, zondag 24 en
maandag 25 mei, diverse activiteiten op het programma staan. Het museum
is deze dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op eerste pinksterdag is een
demonstratie smeden in de authentieke smederij van het museum.
Voor de kinderen is er een museumspeurtocht, een miniatuurkermis en
oude spelen. Op tweede pinksterdag
is het wasdag met demonstraties

van wasapparatuur uit grootmoeders
tijd. Geen volautomaat, geen was
verzachter, geen droogtrommel, maar
handwerk met wastobbe en schrobbord. Kinderen mogen daarbij helpen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Gazoline d’n Toerstop
Op het podium van motorcamping d’n Toerstop in Melderslo staat
zaterdag 23 mei de band Gazoline. Dit concert begint om 21.30 uur.
Op de setlist van Gazoline staan
rockcovers van klassieke rocknummers van onder meer Led Zeppelin,
The Beatles, AC/DC en Janis Joplin
afgewisseld met moderne rock van
Skunk Anansie, U2, Foo Fighters en
Metallica. Gazoline werd in 2005 opge-

richt door zangeres en gitariste Nina
de Rooij en bassist Robert-Jan Kuijer.
De huidige bezetting bestaat daarnaast uit gitarist Roger Schabelreiter
en drummer Roger Jaminon. Optreden
staat vanaf dag één centraal in de
band. Gazoline leeft voor het podium.

De schooljongens uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst zijn ieder jaar op
paaszaterdag aan de beurt om hun
rondgang door het dorp en de buitengebieden te houden. De meidengaan
de zaterdag voor Pinksteren ratelend en
zingend langs de deuren. De rondgang
van de Pinksterbloem, ook wel de

Pinksterbruid genoemd, is een nabootsing door kinderen van feesten die
vroeger door de ouderen bij het begin
van de meimaand werden gevierd.
De Pinksterbloem of Pinksterbruid
trekt sinds mensenheugenis rond om al
zingend en ratelend eieren en geld op
te halen. Meisjes van Broekhuizenvorst

en Broekhuizen kiezen hun mooiste schoolmeisje en versieren haar
met bloemen en bloemkransen tot
een Pinksterbruid. Ratels zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historische
Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
Voor ratels en meer informatie bel
077 463 21 94.
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Crist Coppens
geldig t/m
zaterdag
23 mei 2015

Nu met

GRAtiTeIS
ac
sticker

Eigen aspergecremesoep
1 liter €4,95

4 barbecueworstjes + 4 hamburgers
KEURSLAGERKOOPJE samen €6,95

Nu met

GRATIS
actie
sticker

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Agenda

Horst

Melderslo

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

do 21 mei 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Optreden: Wild Verband

za 23 mei 21.30 uur
Locatie: motorcamping
D’n Toerstop

Broekhuizen

do 21 mei 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Modelvliegshow

za 23 mei
Locatie: Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Borduurcafé

Pinksterbloem

Griendtsveen
zo 24 en ma 25 mei
09.30-15.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Grubbenvorst

S

Cirque du Dance
za 23 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange

Koningsvogelschieten
zo 24 mei vanaf 14.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: schuttersterrein

Toneelstuk De Kleine
Zeemeermin

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

Sevenum

80’s/90’s party

Keramiekfestival Rakuvaria

wo 27 mei t/m za 30 mei
Startplaats: Pastoor
Vullinghsplein

zo 24 mei 21.00-01.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 24 en ma 25 mei
10.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Christopher
Locatie: Ulfterhoek

Jan Beerkens voetbaltoernooi
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zo 24 en ma 25 mei
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 23 en zo 24 mei
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Musical De drie biggetjes

t
rs

zo 24 mei vanaf 10.00 uur
Organisatie: MVC Apollo ‘68
Locatie: Op de Kamp

zo 24 mei 15.00 en 19.00 uur en
ma 25 mei 11.00 en 15.00 uur
Organisatie: HZPC
Synchroonzwemmen en Tovri Kids
Locatie: zwembad De Berkel Horst

Aspergefeest
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vr 22 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Optreden Gazoline

Wasdag
Oldtimer motor- en
bromfietsshow
Motonostalgia
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Dorpsraadsvergadering

za 23 en ma 25 mei
12.00-16.15 uur
Organisatie: VV Hegelsom
Locatie: Sportpark Wienus

Fried-vanHeldenvoetbaltoernooi
zo 24 mei 11.00-17.00 uur
Organisatie: VV Hegelsom
Locatie: Sportpark Wienus

ma 25 mei 10.30 en 13.30 uur
Locatie: zaal Froxx

Kinderworkshop
Kantklossen
wo 27 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg
Informatieavond
Hippisch Centrum

do 28 mei 19.30 uur
Locatie: de Torrekoel

Ruitersportweekend
za 23, zo 24 en ma 25 mei
Locatie: evenemententerrein
aan de Peelstraat

Tienray

Gaellus Open Air
ma 24 mei 14.00-03.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: Bernadettelaan 10a

Informatieavond
naoberschap
wo 27 mei 20.00 uur
Organisatie: Naoberzorg KANZ
Locatie: Parochiehuis

Dag met workshops

Muziekverenigingen
bundelen krachten
De muziekverenigingen van Kronenberg en Evertsoord, Broekhuizenvorst en Ooijen, Broekhuizen, Hegelsom
en de drumband van Jong Nederland Horst organiseren op zaterdag 30 mei een gezamenlijke dag met
workshops. Aan het einde van de dag geven de verschillende groepen een presentatie aan elkaar. Om 18.00 uur
is er een miniconcert in de aula van het Dendron College in Horst.
De muzikanten krijgen tijdens
de workshops de kans om met
professionals in kleine groepen met
hun eigen instrument aan de slag
te gaan om hun instrument nog
beter te kunnen beheersen. Manon
Engels, één van de deelnemers,
is erg enthousiast. ”Zelf speel ik
sopraansaxofoon. Ik verwacht die
dag veel trucs en tips te krijgen over
hoe ik nog beter kan spelen op mijn
instrument. Erg gezellig ook dat we
met andere verenigingen deze dag
gaan krijgen. Dan leer je weer nieuwe
mensen kennen.”
Sanne Hoeijmakers is een van de
elf docenten die dag: “Zelf speel ik in
hét Symfonieorkest in Enschede. Op
30 mei ga ik de workshop voor de
hoornisten verzorgen. Je kunt vaak
muzikanten een andere zienswijze
geven, een frisse wind laten waaien.
Het is een stimulans om dingen eens

een keer anders aan te pakken en
vaak volgt dan een ‘aha-Erlebnis’.
Ik ga aan de slag met warmingups waardoor je ineens op een
veel meer ontspannen manier gaat
musiceren. Daarna gaan we een
aantal instrument-technische zaken
bespreken en vervolgens studeren we
samen een stuk in.”

Subsidie
voor verenigingen
Raymond Knops, voorzitter
van de Limburgse Bond voor
Muziekgezelschappen (LBM),
over de samenwerking van deze
muziekverenigingen. ”Vanuit de
motie volkscultuur stellen wij subsidie
beschikbaar aan al onze verenigingen.
Heel veel verenigingen zetten in
op projecten voor de opleiding van
jeugdleden. Dat is natuurlijk super,

maar vaak worden de muzikanten
vergeten die al jaren geen opleiding
meer hebben gehad: een soort
ondergeschoven kindje dus. Daarom
geven wij hier ook subsidie voor.
Verenigingen in de gemeente die
samenwerken om zo het maximale te
bereiken. De elf docenten kunnen nu
vijf verenigingen tegelijk bedienen.
Dat is veel efficiënter dan al die
docenten naar alle verenigingen apart
te laten gaan.”
De LBM bestaat in totaal uit
285 verenigingen, die van deze
subsidie gebruik kunnen maken. De
verenigingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de volledige organisatie van
dergelijke workshops. Knops: ”Dat
doen we omdat de verenigingen
zelf vaak het beste weten waar ze
behoefte aan hebben. Dan krijg je
uiteindelijk ook de beste kwaliteit en
dit verhoogt de motivatie.”
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 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

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
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

In Grubbenvorst vindt tijdens het pinksterweekend van zaterdag 23 en zondag 24 mei het jaarlijkse
Aspergefeest plaats. Gewoën Grubbenvors stelde het programma samen.

19.15

Meerlo

Verloskundige zorg

Aspergefeest Grubbenvorst

Broekhuizenvorst

(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

Spoedgevallendienst
22 t/m 28 mei 2015
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Pinksterweekend

09.45

Venray

Tandarts

service 29

Melderslo

Meterik

Het Aspergefeest begint zaterdagavond 23 mei met optredens van
The Stronkeys en De Grubbenvorster
All Stars Band. Deze optredens vinden
plaats in de kiosk op het Pastoor
Vullinghsplein. Zondagochtend 24 mei
wordt het Aspergefeest officieel
geopend en speelt harmonie St. Joseph.
Tot 17.00 uur is er een doorlopend
programma met een grote braderie
met verschillende marktkramen, een
tweedehands markt, diverse kinderattracties en straattheater.
Op de Aspergemarkt is ook een

Aspergestraat gemaakt. Hoe smaakt
een asperge? En hoe vindt de teelt van
de asperge plaats? Antwoorden op deze
vragen kunnen bij de Aspergestraat
gevonden worden. Bij de Infostraat
wordt het proces ‘van zand tot klant’
uitgelegd en worden ook regionale
producten, waaronder de asperge,
verkocht.
Voor de kiosk op het Pastoor
Vullinghsplein vindt traditiegetrouw
het Nederlands Kampioenschap
Aspergeschillen plaats om 13.00 uur.
Een jury beslist welke kandidaat het

meest netjes 1 kilo asperges kan schillen. De winnaar mag zich een jaar lang
Aspergekoning of –koningin noemen.
De andere titel die deze dag wordt
uitgereikt is de Golde Aspergestaeker.
Om 15.15 uur wordt duidelijk welke
Grubbevorstenaar op basis van inzet
op cultureel of maatschappelijk gebied
deze titel verdient. Ook worden de
beste foto’s uit de asperge-fotowedstrijd in het paviljoen tentoongesteld.
Deze ontvangen een prijs. Ten slotte
sluit Feestband KHICK het feest af met
een optreden.

Swolgen

alles voor tuin en moestuin

Sevenum

ag open
2e pinksterd
t 17 uur
van 9 to

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Grote kuipplanten, 19 cm pot

ACTIE € 9,99

Super grote perkplanten € 1,25
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

30

cultuur
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Verenigd Horst aan de Maas
10/16

Fanfare Broekhuizenvorst-Ooijen

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 de fanfare Broekhuizenvorst – Ooijen.

De inwoners van Broekhuizen
vorst besloten in 1879 een fanfare
op te richten. In die tijd was het
toneel erg populair. Voor toneeluitvoeringen in het dorp werd vaak de
harmonie van Lottum uitgenodigd
om de muziek te verzorgen. Toen er

erg veel toneeluitvoeringen kwamen,
besloten de Broekhuizenvorstenaren
zelf een harmonie op te richten, die
later een fanfare werd. Twee leden
van die fanfare, Jeu Deriks (53 jaar lid)
en Ingrid van Batenburg (30 jaar lid),
weten veel te vertellen over de historie

van de fanfare.
“In de beginjaren was de
fanfare nog vooral een gezellige
aangelegenheid in het dorp. Sociale
contacten werden onderhouden, het
nieuws van het dorp werd besproken
en omdat de repetities in het café

plaatsvonden, kwam er ook de nodige
drank bij kijken”, vertelt Jeu. Vanaf
1924 drukte meester Coenders zijn
stempel op de fanfare. “Meester
Coenders was een muziekman in
hart en nieren. Hij zorgde er ook
voor dat er muzieklessen werden
gegeven”, vervolgt Jeu. Maar de
vereniging heeft ook een dieptepunt
gekend. Ingrid vertelt: “In de tijd van
de Tweede Wereldoorlog heeft de
fanfare, waarschijnlijk net zoals andere
verenigingen, een tijdje stil gelegen.
De instrumenten verdwenen of raakten
beschadigd. Hierdoor moest de fanfare
eigenlijk weer opnieuw opgebouwd
worden.”
Na de jaren 60 werden de
tijden beter. “Toen Jos Rijken uit
Broekhuizenvorst als dirigent werd
aangesteld begon de bloeiperiode. Hij
was een opgeleide dirigent en zorgde
ervoor dat alle nieuwe jeugd een
muziekopleiding volgde. Hierdoor werd
het niveau van de fanfare een stuk
hoger. De fanfare klom van de laagste
divisie op naar de tweede divisie,”
zegt Jeu. Er werden ook bijzondere

 ptredens verzorgd. Zo heeft de
o
fanfare onder andere in 1967
opgetreden op een schuttersfeest
in Neuss voor 400.000 Duitsers en
hebben de muzikanten in 1970
hun ogen uitgekeken in Paradiso in
Amsterdam.
Een van de grote verschillen
tussen de fanfare van vroeger en
nu is volgens Ingrid het niveau en
de samenstelling van de fanfare.
“Vroeger waren er geen opleidingen.
Iedereen speelde gewoon op gevoel.
Nu volgt de jeugd eerst een muziek
opleiding, dus het niveau van de
jeugd is veel hoger dan het niveau
van de ouderen. Maar juist omdat er
nu meer jeugd bij de fanfare komt,
blijft de vereniging wel in leven. Er is
steeds nieuwe aanwas. De jeugd is
overal vertegenwoordigd, ook in de
commissies. Dat maakt de fanfare
wel een hechte groep. Iedereen voelt
zich met elkaar verbonden, ongeacht
het geslacht of de leeftijd. En de
passie voor muziek maken, delen
we samen, het is een hobby voor
het leven.”
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Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functies van:
Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functies van:
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tingen voor binnen- en buitenlandse
projecten.

Geïnteresseerd in een van deze functies?
Stuur
dan een kortein
brief
e-mail
met functies?
je CV aan B-E De Lier, Simonsstraat 33A,
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t.a.v.
Lievaart,
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een korte brief
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B-E De Lier, Simonsstraat 33A,
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5976. NW Kronenberg, t.a.v. Daphne Lievaart, of vacature@codemasystemsgroup.
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