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G-sporten in Horst
Het Lambertusplein in Horst stond op zaterdagmorgen 22 april helemaal in het teken van G-sport. Spellen als volleybal, voetbal en hockey werden gespeeld door mensen
met een beperking van sportverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas.

Inwoner Horst
stopt inbreker
De politie in Horst heeft vrijdag 21 april een 65-jarige Horstenaar in
het zonnetje gezet. Door zijn kordate optreden werd een man opgepakt
die op dinsdag 18 april in een winkel inbrak.
De Horstenaar fietst die
dinsdagavond rond 22.35 uur
langs een winkel in computer
benodigdheden aan de Venrayseweg
in Horst als daar het alarm afgaat.
Binnen ziet hij een man die om zich
heen aan het graaien is. De ruit van
de toegangsdeur wordt ingeslagen
en de inbreker komt naar buiten.
Als de Horstenaar de man toeroept
dat hij moet stoppen, valt deze

hem aan. De Horstenaar weet hem
echter tegen de grond te werken en
houdt hem vast totdat toegesnelde
omstanders de politie hebben gebeld.
De inbreker, een 49-jarige Horstenaar,
blijkt enkele gsm’s en tablets uit de
winkel te hebben gestolen. Hij wordt
meegenomen naar het politiebureau
en ingesloten. De politie bedankte
de oplettende inwoner met een
bloemetje.

Het sportevenement is een
samenwerking tussen gemeente Horst
aan de Maas, RKsv Wittenhorst, Hovoc
Horst en Hockey Club Horst. Roel Krauth
beweegcoach bij Sport aan de Maas
kwam met het idee. “Ik wil heel graag
initiatieven voor mensen met een
beperking opzetten, zo is dit idee ontstaan. Ik vind het hartstikke belangrijk
dat G-sporten in de picture komen.
Samen sporten is heel belangrijk. Zo
komt deze groep met elkaar in contact
en leren ze elkaar kennen.”

Sportevenement in
toekomst uitbreiden
Krauth wil klein beginnen met het
evenement. “Het is belangrijk om niet
te snel te gaan. Nu hebben we een
zandbak waar alle spellen op worden
gespeeld. Het zijn ook maar een paar
uurtjes. Maar in de toekomst lijkt het
mij superleuk om dit sportevenement

uit te breiden. Misschien een hele dag
met allerlei spellen in het centrum van
Horst voor mensen met een beperking.”
Voorzitter van het festival Funpop,
Thijs Rutten, kwam ook even langs om
te kijken naar de sporters. Misschien
dat er een samenwerking mogelijk
is tussen beide partijen. “Als ik alles
bekijk, is dit een perfect iets wat
op Funpop past”, zegt de voorzitter.
“Je ziet ook gewoon dat ze allemaal
ontzettend veel plezier hebben. Maar
je moet oppassen dat je het niet té
serieus aanpakt. Er moet een duidelijke
grens zichtbaar zijn tussen amateurniveau en een serieus toernooi. Goed dat
het bij dit evenement zichtbaar is, maar
als je het wilt uitbreiden moet je hier
rekening mee houden.”
Langs het veld staan verschillende toeschouwers de sporters aan te
moedigen. Ria Keijsers en Wilma Rutten
zijn daar twee van. “We zijn vandaag

een dagje aan het shoppen met z’n
tweeën en kwamen toevallig deze
zandbak tegen”, zegt Ria. “Toen waren
we wel nieuwsgierig en zijn we gaan
kijken. Wat een super evenement. Het
is prachtig om te zien dat verstandelijk beperkten zoveel plezier hebben.
Onderling zie je ook dat het goed gaat
en dat ze allemaal willen winnen.”

Sportief zijn
is de enige regel
Voor Krauth is dat punt van belang.
“Het belangrijkste is dat iedereen plezier heeft. We willen ons aan zo weinig
mogelijk regels houden. Eigenlijk is
sportief zijn de enige regel. Tot nu toe
gaat dat prima. Ik ben benieuwd hoe
dat straks gaat met het hockeyen. Het
zijn knotshockeysticks, daar zit een
schuimkop op. Dan zullen ze elkaar wel
slaan, maar dat hoort bij het spel. Dat
zorg zeker voor leuke situaties.”

02

nieuws

26
04

Duurzaam

Het gas de deur uit
Ger Coenen (70) uit Sevenum is ongeveer een jaar geleden gestart met
het project ‘Het gas de deur uit’, waarin hij in een demohuis heeft geprobeerd het gas letterlijk de deur uit te werken. Het demohuis is nu bijna af.
Ger Coenen is al een jaar of acht
fanatiek bezig met zonnepanelen.
Hij geeft presentaties op scholen,
bedrijven en aan particulieren en is
veel bezig met projecten. Toen hij

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
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 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen

en zijn vrouw vorig jaar verhuisden,
was hij klaar voor de volgende stap:
op allerlei manieren zo veel mogelijk
stroom gebruiken in plaats van gas.
“We gingen natuurlijk op zoek naar een
huis dat voldoende mogelijkheden had
voor het project, maar tegelijkertijd
moest het ook een doorsnee, standaard
huis zijn waar er veel van zijn. Op die
manier kunnen we laten zien dat duurzame energie voor heel veel mensen
mogelijk is en op welke manieren je
het gas in zo’n standaard huis toch als
het ware weg kunt duwen.” De tweeonder-een-kapwoning waar Ger en zijn
vrouw nu wonen ziet er van buiten
heel normaal uit, maar bevat van binnen allerlei duurzame manieren om het
energiegebruik te regelen.
“We hebben bijvoorbeeld gekozen
voor een pelletkachel,” vertelt Coenen.
“Deze verwarmt de hele kamer op
basis van houtsnippers, waardoor
een verwarming op gas overbodig
is. Dit is niet alleen sfeervol, maar
ook goedkoper dan gas.” Naast de
pelletkachel heeft hij nog meer
manieren gevonden om het huis
te verwarmen zonder dat er gas
nodig is. “We hebben elektrische
vloerverwarming, een elektrische
boiler en daarnaast hebben we een
infraroodverwarming, die een ruimte
kan verwarmen met alleen straling.
Dat is niet alleen duurzamer, maar ook

nog eens veel aangenamer, omdat er
door de straling geen luchtverplaatsing
plaatsvindt.”
Coenen is er van overtuigd dat
stroom weer belangrijker gaat worden
dan gas in de toekomst. “Met de
huidige problemen met de gaswinning,
bijvoorbeeld in Groningen, kunnen
we ervan uitgaan dat het gas steeds
duurder wordt. De vraag naar stroom
zal daardoor toenemen,” vertelt hij.
“Toch blijven mensen huiverig voor
het overstappen op zonnepanelen en
het winnen van eigen stroom, terwijl
dat het begin is van een duurzaam

huishouden. Ik merk gelukkig wel dat
het hier begint te bruisen. Het zien en
beleven van de duurzame innovaties
helpt mensen over de drempel, zeker
als ze zien dat het rendabel is.”
Het demohuis waar het paar
woont is nog niet helemaal klaar.
Er wordt nog steeds verbouwd.
Coenen: “De mensen die hier hebben
gewerkt zijn ook in aanraking gekomen
met nieuwe manieren om energie te
winnen. Dat nemen ze weer mee in
hun werk.” Het mensen bewust maken
van de manieren waarop ze op een
duurzamere manier met energie om

kunnen gaan is één van zijn doelen.
In de toekomst hoopt hij dit dan ook
voort te kunnen zetten, door mensen te
adviseren, maar ook door het demohuis
als tastbaar voorbeeld te gebruiken.
“Als het huis af is, is het de bedoeling
dat mensen kunnen komen kijken naar
het huis. Dat we hier bijeenkomsten
hebben waarin we samen nadenken
over hoe we nóg minder gas kunnen
gebruiken. Uiteindelijk zal de
gasaansluiting helemaal verdwijnen
en hebben we een ‘nul op de meter’
in huis.” Voor meer informatie mail
naar solar2010@tele2.nl

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
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.
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

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.
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Vier generaties
in Grubbenvorst
Boris Beurskens maakte in april de vier generaties van zijn
familie compleet. Overgrootvader Hub (85) is heel blij dat hij dit
nog mag meemaken, samen met opa Huub (57) en vader Bram
(30) uit Grubbenvorst.
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Heren 1 Set Up nemen afscheid

‘We weten niet beter dan
dat we volleyen’

Aardbeienvlaai met echte
Hollandse aardbeien!

De Heren 1 van VC Set Up uit Meerlo volleybalden op zaterdag 22 april hun laatste wedstrijd samen. Na ruim
twintig jaar in bijna dezelfde samenstelling te hebben gespeeld, stopte het team er na deze wedstrijd mee.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Kwaliteit heeft een naam

Ruim twintig jaar geleden kwam
het team bij elkaar na een samenvoeging van de Heren 1 en Heren 2.
“Heren 2 begon als een soosteam,”
vertelt aanvoerder Edwin Kohrman.
“Toen van Heren 1 veel spelers stopten,
kwamen die bij 2, en de basis van het
team dat toen ontstond is eigenlijk
altijd hetzelfde gebleven, op af en toe
wat kleine wisselingen na.”

Gezellige en
sportieve periode
Voorafgaand aan de laatste
wedstrijd is de sfeer goed, hoewel het
volgens de spelers en de coaches wel
een raar gevoel geeft, zo’n afscheidswedstrijd. De heren kijken terug op
een gezellige en sportieve periode.
“Gezelligheid staat bij ons ook altijd
hoog in het vaandel,” zegt Edwin.
Trainer en coach Ron Denissen vult aan:
“Volleybal is natuurlijk de basis van
de groep, maar we hebben ook veel
andere leuke dingen gedaan.” Meteen
volgt een stroom aan voorbeelden van
de teamuitjes, die jaarlijks werden
georganiseerd. Vliegen in een sport-

vliegtuig, surfen, met de speedboot
over de Rijn. “We hebben zelfs nog een
keer paardgereden,” lacht Kohrman.
Het kampioenschap en de daarmee
samengaande promotie naar de eerste
klasse is volgens het team unaniem
het hoogtepunt van de afgelopen
periode. “We spelen nu weer in de
tweede klasse, maar het kampioenschap was toch wel ontzettend
leuk,” vertelt t rainer coach Herman
Kohrman. Het team heeft vaker de
mogelijkheid tot promoveren gehad
als ze bijvoorbeeld tweede of derde
eindigde, maar deed dit dan liever niet.
Edwin: “De tweede klasse is leuk en
we hebben altijd als insteek gehad dat
we alleen bij kampioenschap wilden
promoveren.” Op de vraag of stoppen
niet moeilijk is, antwoordt speler Daniël
Grob zonder aarzelen: “Voor mij wel.”
Denissen: “Ik denk voor de meesten
wel, ze weten niet beter dan dat ze
volleyen.” Edwin vult aan: “Ik speel
geloof ik al meer dan 35 jaar, en er zijn
er meer die al zo lang spelen.” Hoewel
het afscheid zeker lastig gaat worden,
was doorgaan helaas echt geen optie.
“Voor en na zijn er wat mensen gestopt

en we zijn nu op het punt gekomen dat
we gewoon met te weinig zijn,” vertelt
Edwin. Herman: “We moeten eigenlijk
minimaal met negen zijn, om blessures
en dergelijken op te kunnen vangen.
Als we door zouden gaan, zouden we
nog met zeven zijn. Dat gaat gewoon
niet.”
En hoe nu verder? “Iedereen zal
wel zijn eigen weg gaan,” denkt
Edwin, “maar de contacten zullen zeker
blijven, hoewel we elkaar natuurlijk
minder vaak gaan zien.” Daniël zegt
lachend: “Met een beetje geluk valt
iedereen in zo’n zwart gat dat we volgend jaar weer besluiten om toch terug
te komen. Dat is wat ik hoop.”
Na de wedstrijd gaat het team nog
met z’n allen Horst in. Samen eten en
biertjes drinken om de volleybalperiode
af te sluiten. Voor het zover is moet
er echter eerst nog een wedstrijd
gevolleybald worden tegen Hovoc 3.
“We hopen op een leuke wedstrijd,
waarin we vooral lekker kunnen
spelen,” zegt Ron. “Als dat zo is, dan
maakt het niet uit of we winnen of
verliezen, dan zijn we eigenlijk al
tevreden.”

Horstenaar finalist Men
Universe NL
Didier Peeters uit Horst is één van de finalisten van Men Universe NL, een modellencompetitie. De finale
vindt plaats op zaterdag 20 mei in Rotterdam.
Men Universe is een internationale modellencompetitie, waarvan
de finale elk jaar in juli plaatsvindt
tijdens de Fashion Week in de
Dominicaanse Republiek. Tijdens
Men Universe NL wordt uitgemaakt
welke kandidaten uit Nederland ons

land dan gaan vertegenwoordigen. Bij
de wedstrijd wordt niet gekeken naar
lengte en confectiematen, maar onder
meer naar uiterlijk en een sportief
lichaam. De competitie is bedoeld voor
modellen in de leeftijd van 18 tot en
met 30 jaar. Deze editie kent voor het

eerst ook een Women Universe NL.
Didier Peeters (22) is afkomstig uit
Horst en is fitness model en personal
trainer. “Mijn doel is mensen helpen
met het verbeteren van hun lifestyle
en ze bewust maken van het feit dat
alles mogelijk is”, aldus Peeters.

27 april, Koningsdag, zijn onze
winkel en het terras geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

DE MOOISTE GRASZODEN!

Wij zijn
geopend op
Koningsdag!
09.00 - 18.00 uur

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Meer info
of bestellen?
Ga naar
www.leurs.nl

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl
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Kronenberg

‘Grandorse’ nieuwe naam
hippische zone park
Met tientallen toeschouwers, geïnteresseerden en mensen uit de paardenwereld werd op zaterdag 22 april de
nieuwe naam van het Hippische Zone Park in Kronenberg onthuld. De naam Grandorse is afgeleid van de woorden
grand, horse en endorse. Omdat het evenemententerrein behoort tot een de grootste van Europa, is voor deze
naam gekozen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Brief aan de koning voor
sponsorfietsmiddag
In Griendtsveen werd op vrijdag 21 april de sponsorfietsmiddag
gehouden. Fenne (9) schreef anderhalve week eerder een brief aan
de koning waarin ze hem uitnodigt om eens naar Griendtsveen te
komen kijken. Ook vroeg ze de koning of hij haar misschien wilde
sponsoren voor de fietsmiddag. Net voordat de tocht begon kwam
de brief met het antwoord van de koning aan. “Een geweldige
timing”, aldus haar familie. “Helaas kon hij niet aanwezig zijn,
maar we vonden het wel heel speciaal dat ze een antwoord terug
kreeg. En ook zonder de aanwezigheid van de koning was de
sponsorrit een groot succes.”

De naam was eerst hippisch
centrum, maar er werd gezocht naar
een internationaal klinkende naam. De
nieuwe naam Grandorse werd onthuld
op een podium midden in het park
door wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas en gedupeerde Ger Koopmans van provincie
Limburg. Het logo wordt gevormd door
een houten kunstwerk gemaakt door
woodcarver Sander Boom uit Vaassen.
Gedupeerde Ger Koopmans laat weten
ontzettend trots te zijn: “Dit bevestigt
dat Limburg de paardensportprovincie
van Nederland is. In Brabant gebeurt
van alles, in Overijsel en ook over de
grens in Duitsland. Dit gebied is op de
wereldschaal maar een postzegel, maar

hier is het op paardensportgebied, op
alle punten samen te doen.”
Bezoekers die bij de onthulling
zijn, vinden het nieuwe logo fantastisch. “Niet normaal, dit had ik niet
verwacht”, zegt Anita Makreels uit
Zutphen. “Wat een prachtig werk.
Het is gewoon schitterend.” Anita is
nog nooit op het terrein geweest.
“Wat is het immens. Alles ziet er chique
uit. Eigenlijk precies waar deze sport
voor staat.” Ook Jasper Rongen uit
Kronenberg is apetrots op de nieuwe
naam. “Eindelijk wat meer duidelijkheid. Zo wordt Kronenberg ook weer
mooi op de kaart gezet. Daar ben ik
best trots op als paardenkenner en
Kronenberger.”

Op het terrein werd niet alleen
de naam onthuld van Grandorse.
Ook werden er menwedstrijden
gereden. Onder andere werd er
gestreden om de Nederlandse titel.
Het weer zat niet echt mee, het was
koud, maar de toeschouwers lieten
dit niet zien. Over de reling van
het middelste m
 enveld staat Anja
Lucassen uit Sevenum: “Het weer
is inderdaad slecht, maar dat
weerhoudt mij echt niet om vandaag
een dagje te komen kijken. Ik volg
veel races op de voet en ben dus een
enorme fan van de mensport. Dat er
dan vandaag ook nog eens de naam
van Grandorse werd onthuld, is mooi
meegenomen.”

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

DE KINESIST

SPORTFYSIOTHERAPIE EN FYSIEKE TRAINING

Mank pootje na Rundje um ut Hundje?
Strompel snel naar Ron Beurskens

De Kinesist, specialist in sportblessures!
Partner van de Peelrunners en TopSportief
www.dekinesist.nl

Tijdelijke woningen Meterik klaar
Woonovatie heeft op het Meteriks Veld in Meterik acht tijdelijke huurwoningen gerealiseerd.
Deze werden op vrijdagochtend 21 april officieel geopend. De woningen zijn het eerste pilotproject van
Woonovatie. De acht compacte en verplaatsbare woningen worden voorlopig geplaatst met een looptijd
van 15 jaar. Daarna kunnen ze, als dat nodig is, zonder veel moeite weer verplaatst worden. Op deze
manier wil gemeente Horst aan de Maas voorkomen dat er nu woningen gebouwd worden die over
zo’n dertig jaar niet meer nodig zullen zijn en leeg komen te staan. Woonovatie wil mogelijk in de
toekomst meer van dit soort woningbouwprojecten met een tijdelijke aard realiseren.
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Lintjesregen

‘Een cadeau dat je namens de samenleving
mag overhandigen’
Negen nietsvermoedende inwoners van Horst aan de Maas krijgen vandaag, woensdag 26 april, de verrassing
van hun leven. Daags voor Koningsdag vindt namelijk de traditionele lintjesregen plaats. Aan burgemeester Kees
van Rooij de eer om die uit te reiken.

Koninklijke onderscheidingen
worden niet zomaar uitgedeeld. Het

lijkt misschien logisch, maar je kunt
geen lintje voor jezelf aanvragen.

Iemand anders moet jou door middel
van een zogenoemd voorstelformulier

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

Hoe om te gaan
met hypothecaire schuld
na einde relatie
Mr M.J.L. van den Aker-Groffen
Meestal zijn ongehuwd samenwonenden gezamenlijk eigenaar van
het huis waarin zij samenwonen. Soms is één van de twee eigenaar van
het huis en heeft die ook de hypotheek op de woning afgesloten.
Na het einde van de relatie
betaalde de vrouw jarenlang netjes
de hypotheekrente, maar zij kon
vanwege haar lagere inkomen niet de
hypotheek aflossen. De bank was niet
bereid om de man uit zijn hoofdelijke
aansprakelijkheid te ontslaan. Dat
Maar soms behoort de woning in
betekende dat de man dus al die tijd
eigendom toe aan één partij en
financieel gebonden was en risico liep
hebben de partners tijdens de relatie dat hij zou worden aangesproken voor
samen een hypotheek op de woning het bedrag van de lening en mogelijk
van de één afgesloten. Voor deze
ook voor de hypotheekrente als de
hypotheek zijn beide partijen dan
vrouw onverhoopt niet meer aan haar
hoofdelijk aansprakelijk, dat wil
verplichtingen kon voldoen.
zeggen de bank kan hen ieder voor
het geheel aanspreken.
De man vorderde bij de rechtbank dat
In een recente uitspraak van de
de vrouw diende mee te werken aan
rechtbank Overijssel was er sprake
de verkoop van haar woning. De vrouw
van een dergelijke situatie. Toen
was het daar niet mee eens.
partijen hun relatie beëindigden,
De rechtbank oordeelde dat de situatie
was de vrouw, die de eigenaar
uitzichtloos was. De man zou nog jaren
was van de woning, inmiddels
hoofdelijk aansprakelijk blijven voor
arbeidsongeschikt.
de hypotheek op de woning van de

voordragen. Op dat formulier wordt
onder andere aangegeven waarom
degene een onderscheiding verdient.
De aanvrager moet daarbij door nog
eens drie andere personen ondersteund
worden, bijvoorbeeld door een
familielid, collega of leidinggevende.
Je komt in aanmerking voor een lintje
als je iets hebt betekend voor de
maatschappij, door vrijwilligerswerk te
doen bijvoorbeeld. Nadat de aanvraag
bij de gemeente binnen is, wordt deze
getoetst, waarna de burgemeester een
advies uitbrengt aan de commissaris
van de koning. Vervolgens gaat dit
advies naar het Kapittel voor de Civiele
Orden. Daar wordt de voordracht
nogmaals getoetst en doorgestuurd
naar de minister, die vervolgens zijn
besluit voorlegt aan de koning.
Negen lintjes mag burgemeester
Kees van Rooij van Horst aan de Maas
deze keer uit gaan reiken tijdens de
traditionele lintjesregen. “Heel eervol”,
noemt hij dit. “Dit zijn allemaal mensen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt
en die mag je dan, in aanwezigheid
van hun dierbaren, namens de koning
een onderscheiding geven. Ik ben
dankbaar dat ik dit mag doen. Vaak zijn
het mensen die vinden dat anderen dit
toekomt en dat het vanzelfsprekend is
wat zij doen. Voor hen is het allemaal
heel gewoon, maar het zijn juist
buitengewone mensen.” Doorgaans
verrast de burgemeester de mensen
thuis. “Dat is zo leuk, soms ook wel een
beetje spannend. Je weet namelijk niet
hoe de mensen reageren.” Het komt
ook wel eens voor dat iemand een
onderscheiding krijgt uitgereikt in
de kantine van de sportclub of het

VO OR AL UW

TH U IS- & BEDRIJ

verenigingslokaal. “Het is dan erg leuk
om te horen met welk smoesje iemand
naar de club is gelokt.”
Piet Geurts uit Hegelsom ontving in
2015 een lintje. Dit vanwege zijn inzet
voor onder andere voetbalvereniging
Hegelsom. Daar zit hij al sinds 1970 in
de organisatie voor jeugdvoetbal. Maar
ook bij andere verenigingen heeft hij
zijn handen uit de mouwen gestoken.
Op vakantie in Tenerife werd hij verrast
door de burgemeester: “Net voordat
we naar de plaatselijke markt zouden
gaan werd ik gebeld door gemeente
Horst aan de Maas. Ik dacht eerst dat
het iets met het voetbalschema te
maken zou hebben. Maar toen bleek
het de burgemeester te zijn.”
Normaal verrast de burgemeester
mensen aan huis het hun lintje.
Maar voor Geurts waren er de
zondag na zijn vakantie festiviteiten
gepland. “De fanfare was er, de
burgemeester en een paar honderd
mensen. Er werden die dag ook
voetbalwedstrijden gespeeld.” Geurts
spreekt van een mooi initiatief. “Ik
vind het fijn dat mijn vrijwilligerswerk
gewaardeerd wordt. Al heb ik zelf
altijd gezegd dat ik het gewoon graag
doe. Zo heb ik ook veel waardering
voor bijvoorbeeld mantelzorgers, die
moeten daar meer voor opofferen.
Dit is toch een hobby voor mij. Maar
desalniettemin een heel leuk initiatief.”
Van Rooij: “Het is een mooi cadeau
dat je namens de samenleving mag
overhandigen.” Bij het ter perse gaan
van deze editie waren de lintjes nog
niet uitgereikt. Kijk voor een lijst van de
negen gedecoreerden op
www.hallohorstaandemaas.nl

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94
FSFEESTEN

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

vrouw, waarvan hij geen medeeigenaar was en waarvan hij geen
gebruiksgenot had. Dat vond de
rechtbank niet redelijk noch billijk
en onaanvaardbaar voor de man.
De rechtbank bepaalde dat het huis
moest worden verkocht.
Hebt u vragen naar aanleiding van
het bovenstaande of andere vragen,
neemt u dan contact op.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo

Tuin- en BBQ-dagen

bij GroenRijk

Met BBQ
demonstratie van
Slagerij Herford

20%
KORTING

op alle tuinplanten en bomen
op zaterdag 29 en zondag 30 april!
Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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familie

26
04

Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Altijd hartelijk en warm,
je hebt ons een mooi voorbeeld gegeven.

Geboren

Sef Seuren

Femke

Ad van der Meijden o.m.i.

4 april 2017

Oblaat van Maria

Dochter van Ron van Mierlo
& Aniek Hendriks

in de parochiekerk Maria Regina te Boxtel tot priester werd gewijd.

Kaardebol 24
5803 HX Venray

echtgenoot van

Nelly Seuren-Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Horst, Nelly
Horst, Theo en Marcel
Horst, 24 april 2017
Veemarkt 8, 5961 ER
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 28 april 2017 om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die hij van Dr. Duives en Dr. Du Bois mocht ontvangen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de appjes,
kaarten, schouderklopjes en de aanwezigheid na het overlijden van

Jan Lucassen
“Jan vaan den EDAH”
Het heeft ons goed gedaan!
Fam. Lucassen

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.
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Voor al uw Binnen en Buitenschilderwerk belt u. 06-11350970 077-4750980 een offerte is uiteraard
vrijblijvend.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schudders/hark/
maaier/kipper/mesttank/weisleep/
bloter/schijveneg/tractor enz. en
vee-/paardentrailer 06 19 07 69 59.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Voor groenteplanten o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
50% Korting op alles. Wij bestaan
4 jaar en daarom alles 50% tot 14
mei. Kringloop Twedde Kans Meterik,
Speulhofsbaan 7a Meterik. Open di
t/m vr 12-17 en za 10-16. Koopzondag
30 april 11-16.
Met spoed huis te huur gevraagd
voor 5 personen en een hond, vanaf
de zomervakantie. Tel. 06 14 39 19 79.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep? Dat
kan in en rond het atelier: schilderen,
bloemstuk maken, bamboe bouwen,
wandeling met creatieve lunch.
Donderdag 25 mei expositie van
cursisten. Info www.valise.nl

Op 11 maart 2017 was het 50 jaar geleden dat pastoor

Deze feestelijke gebeurtenis willen wij in dankbaarheid gedenken
tijdens een plechtige Eucharistieviering
in de kerk van de H. Willibrordus te Mill.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.

Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons te vieren
op zondag 7 mei aanstaande om 10.30 uur.

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.

Aansluitend vindt de receptie plaats in Cultureel Centrum
“Myllesweerd”, gelegen tegenover de kerk, waarvoor wij u
van harte uitnodigen om hem te feliciteren tot 16.00 uur.

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

Uniebestuur Pastorale Eenheid Regio Mill
Burg. Verstraatenlaan 3, 5451 BR Mill

Te koop benedenwoning naast de
supermarkt van Melderslo. Gelijkvloers
en geschikt voor ouderen, gehandicapten en starters. Onderhoudsarm en
netjes afgewerkt € 179.000 kk
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl
Melderslo 06 26 76 84 57.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
Computerproblemen. Automation
Support, voor al uw computervragen,
reparaties, onderhoud, internetproblemen, instructie, verkoop nieuwe
pc’s, printers e.d. Wij komen aan huis.
René vd Sanden, 06 40 28 36 49 www.
autosup.nl

Martin en Mia
Vissers-Verheijen
50 jaar getrouwd
op 29 april 2017
Van harte gefeliciteerd!

Op 1 mei 2017 zijn

Leny en Sjraar
in ’t Zandt-Simons

Huurwoning/ruimte gezocht
in Sevenum e.o. een huurwoning
of appartement. Voorkeur met tuin
of nabij groene omgeving.
Alle tips welkom.
mail: huisgezochtsevenum@gmail.com

www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga voor vrouwen tussen 20-55 jaar
met chronische pijn. Kennismaken voor
€ 5 per les op vrijdag 19.00-20.00 uur.
yogavooriedereen@ziggo.nl of 077
851 50 08.
Kapster ook aan huis.
Knip & Zo by Mo gevestigd in Meerlo.
Ter introductie nu volw. knippen € 10,kinderen tot 12 € 7,50 Ook bij u aan
huis. Tel: 06 21 66 21 92.
Feest koopzondag 30 april 11-16.
Alles voor 50% tot 14 mei.
Wij bestaan 4 jaar! Kringloop Twedde
Kans en Brocante Hal Limburg.
Speulhofsbaan 7a Meterik.
Di t/m vrij 12-17 en za 10-16 uur.

50 jaar getrouwd

Hartelijk gefeliciteerd!
Marian, Renate, Gerrit,
Joëlle, Sjuul, Melissa, Roger

Woning boedel ontruiming.
Boedelontruiming, verhuizen,
transport, klussen in en rond huis.
Twedde Kans Kringloop, Goed eerlijk
en niet duur. 06 21 23 88 89
Ber Heijligers.

Aanbieding laurier 80-100 cm,
normaal € 4,95 nu 10 voor € 35,00.
Info bel: 06 40 32 71 08.

Jan en Mia
Theunissen-Bouten

60 jaar getrouwd.

Wim en Truus Rubie-Camps
1 mei 60 jaar getrouwd!
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Laminaatvloer € 24,95 incl. leggen en
folie. Bel 06 16 37 45 14.
Flamingo Casino Horst zoekt een
interieurverzorger - 12 uur p/w.
Leeftijd vanaf 21 jr. Werkzaamheden
tussen 08.00 en 11.00 uur, ook in het
weekend. Reageer voor 2 mei a.s. op
vacature@flamingocasino.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Proficiat van kinderen en
kleinkinderen
Wilgeroosje 8, 5975 TC Sevenum

De vele gelukwensen
die wij bij onze Gouden Bruiloft
mochten ontvangen
hebben ons goed gedaan!
Mede namens onze kinderen
en kleinkinderen
hartelijk dank aan iedereen.

Jan en Truus
Steeghs-van Vegchel
Meterik
Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u, za 9-17u, zo op
afspraak. Verhaeg Asperges Kranestr
38 Horst tel. 077 398 65 90.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

en zo 07
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GEPLUKT Guus Hermkens

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.

Guus Hermkens (23) uit Sevenum is autocrosser in hart en nieren en rijdt voor Stockcarteam H512. Hij reist door het hele binnen- en buitenland om
wedstrijden te rijden. Daarnaast zet hij zich in voor de vrijwillige brandweer in Sevenum. Deze week wordt hij geplukt.
Guus groeide op in Sevenum.
Hij was toen altijd al in de weer met
auto’s en crossen. Zo had hij een
flink aantal skelters en daarmee reed
hij vaak rond. Natuurlijk samen met
zijn vrienden waar hij heel veel mee
optrok. “Ik had geen andere jeugd
gewild dan die ik nu heb gehad.
Buiten spelen deed ik het liefst.”
Nadat een neef van Guus op school
een motortje had gemaakt, kocht
Guus de machine over. “Het liefst was

ik dat ding aan het opknappen. Zo is
mijn hobby gestart. Mijn vader heeft
zeker ook een inbreng in mijn passie
voor auto’s. Hij reed in stockcars en
nam mij vanaf jongs af aan mee naar
wedstrijden. Het zit dus echt in mijn
bloed.” Guus’ vader nam hem altijd
mee naar Circuit de Peel in Venray.
“Toen speelde ik vooral daar op het
terrein, maar toen ik ouder werd begon
ik mij steeds meer te interesseren in de
stockcarsport.”

Guus ging na de basisschool in
België verder met zijn studie. “Ik ging
naar school op het Technisch Instituut
Sint Jansberg in Maaseik. Dit is een
opleiding waarbij je veel met je
handen werkt. De school staat goed
aangeschreven. Elke dag werd ik per
busje vervoerd naar België. In het begin
van de opleiding kreeg ik alle aspecten
van het vak geleerd. Denk hierbij aan
hout, metaal en elektro. Na een tijdje
moest ik kiezen welke kant ik opwilde.

Tegen alle verwachtingen in koos ik
voor hout. Thuis was ik altijd bezig
met metaal en het verbeteren van
auto’s. Maar toch koos ik voor hout.
De combinatie van dat je op school
werkt aan hout en dan thuis komt en
verder gaat met metaal beviel mij wel.
Anders was ik de hele dag bezig met
hetzelfde materiaal.” Guus heeft heel
wat meubels gemaakt op school. “Dat
vond ik echt het leukste. Thuis staat
een aantal van mijn opdrachten die

ik destijds heb gemaakt: tv-meubels,
kastjes en nog veel meer.”
In het busje naar school ontmoette
Guus Jip Staaks. “Ik hoorde dat hij het
had over auto’s opknappen. Ik dacht bij
mezelf: ‘die moet ik hebben!’ Wij zijn
heel goed bevriend geraakt en hij is
nu de vaste monteur bij Stockcarteam
H512. Samen hebben wij meerdere
kevers opgeknapt. Daarmee heb ik
ook geracet. Uiteindelijk ben ik dus
in het stockcarwereldje beland.”
Het allerbelangrijkste aan een stockcar
is de bumper, volgens Guus. “Als de
race begint, dan wordt de bumper
vaak gebruikt. Als je dan sterke
schokbrekers hebt, maak je een goede
kans.” Hij vindt het stockcarracen een
ontzettend mooie sport omdat het ook
eerlijk is. “De mindere coureurs starten
vooraan, zo hebben zij ook een kans
om een race te winnen. Ik behoor bij
de beteren en start dus achteraan.
Helaas heb ik nog nooit een grote prijs
gewonnen.”
In het dagelijks leven werkt
Guus bij Geevi, een stand- en
interieurbouwbedrijf. “Ik maak
voornamelijk stands die op beurzen
komen te staan. Maar ik rijd ook op de
heftruck en bouw de stands ook weer
af. Het is heel afwisselend werk. Ik heb
het er heel erg naar mijn zin.”
Sinds drie maanden zet Guus zich
vrijwillig in voor de brandweer in
Sevenum. “Niets geeft een grotere
voldoening dan iemand uit een
noodsituatie te helpen. Dat geeft ook
een enorme kick. Ons korps is een
hele gezellige groep, dat vind ik heel
belangrijk.” Guus’ vader zit ook bij de
brandweer. “Ik denk dat ik dat van
hem heb overgenomen. Hij heeft wel
een hogere rang dan ik. Ik ben echt
nog een beginner en moet heel veel
leren. Het ‘echte werk’ mag ik dus
niet uitvoeren, eerst maar eens wat
cursussen halen.”

vacature
PUZZEL

Sudoku

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

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.

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

CNC-DRAAIER

m/v

Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• ervaring in het produceren van kwalitatief hoogwaardige produkten
Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, Email: j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Afslanken
Revalidatie
Fitter worden

reserveer
nu uw gratis
proeﬂ es:

077 398 3553
100% resultaat
Niet goed
Pijnvrij &
geld terug !
100 % score!

gezond
Leven

garantie:
geen resultaat geld terug*
gegevens in de cloud
slechts 6 x 35 minuten
tijd per maand
toestellen automatisch
afgesteld

De nieuwe Milonizer
scant binnen 3 seconden de
lengte van uw ledematen en
importeert deze in de Milon
Care software. Alle toestellen
staan nu meteen perfect voor
u ingesteld en zijn ook nog
eens via een speciale app
voor u toegankelijk!

lifesty le centre

venrayseweg 114 | horst | ancolifestylecentre.nl |
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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.

jongeren 09

aan
Pleun Majoor

Het achtste uur van
mijn schoolcarrière
Vorige week hadden we de
laatste lessen ooit op het
Dendron. Dit waren niet echt
bepaald lesuren te noemen,
eerder vreeturen. Want wat
heeft pizza nou met geschiedenis te maken?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pleun Majoor
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Er was niet een echt specifiek ding dat
ik deed, maar ik vond het wel altijd
leuk om met de poppen te spelen of
om buiten te spelen. Buiten speelde ik
met mijn broers en vriendinnen en dan
deden we van alles, zoals in bomen
klimmen of allemaal verschillende
spelletjes.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Toen ik op de basisschool zat heb ik
met mijn vriendinnen heel veel loombandjes gemaakt. Dit zijn armbandjes
die jezelf kan maken met allemaal
verschillende kleuren. Als ik er nu aan
terug denk vraag ik me echt af waarom
ik dat deed.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou wel in Flikken Maastricht willen
spelen. Dit is geen film, maar wel een
serie. Deze serie gaat over de recherche en hoe het is om rechercheur te

zijn. Het lijkt me heel erg spannend en
uitdagend om hierin te spelen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dit was een foto van onze hond Iwan.
Hij zat op dat moment heel erg schattig en ik dacht: laat ik er een foto van
maken.
Waar ben je verslaafd aan?
Zelf vind ik niet echt dat ik verslaafd
ben aan iets, maar mijn moeder vind
dat ik verslaafd ben aan mijn telefoon.
Volgens haar gebruik ik mijn telefoon
te veel.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Nee, eigenlijk is er geen liedje waar ik
speciale herinneringen aan heb. Het
is me nog nooit overkomen dat ik een
liedje hoorde terwijl er iets speciaals
gebeurde, dus zo’n liedje heb ik helaas
niet.
Wat is je droombaan?
Ik weet op dit moment nog niet wat ik
wil worden, dus een droombaan heb ik
nog niet. Wat ik wel weet is dat ik iets
wil doen waarbij ik veel met mensen in
contact ben. Dus waarschijnlijk zit mijn
droombaan meer in de sociale richting.
Zou je liever twee keer zo slim of

twee keer zo mooi zijn?
Eigenlijk zou ik allebei niet willen zijn.
Ik ben heel erg tevreden met hoe ik
nu ben.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Dat ik vroeger op ballet heb gezeten.
Ik weet niet meer hoe oud ik precies
was, maar het was op de basisschool.
Een jaar heb ik dit gedaan, maar
uiteindelijk ben ik gestopt omdat ik het
niet meer leuk vond.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn, zou ik
heel graag goed willen zijn in turnen.
Ik ben zelf niet heel erg lenig, maar het
lijkt me wel heel erg leuk om lenig te
zijn en om turnoefeningen heel goed
te kunnen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Stiekem vind ik Winx nog wel heel
leuk. Ik keek dit vroeger heel veel en
als ik het toevallig weer zou tegen
komen op tv zou ik er nog met plezier
naar kunnen kijken.
Festival of discotheek?
Festival, want ik ben nu nog te jong

voor de discotheek. Ik ben wel al een
paar keer op een festival geweest en
toen vond ik de sfeer heel erg leuk.
Ook heb je steeds wisselende optredens en dat spreekt me wel heel erg
aan.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Het is niet echt een grote beslissing,
maar ik heb wel laatst een tweede
gaatje laten schieten in mijn oor.
Aan een kant is het niet helemaal goed
gegaan, want deze kant ging ontsteken, maar ik ben er wel heel blij mee.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik denk wel netjes, omdat ik niet met
korte shirtjes loop of iets in die richting.
Verder denk ik dat mijn stijl niet te over
de top is, maar het is zeker ook niet
saai.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het lijkt me leuk om een keer met
Martin Garrix te ruilen. Hij staat op
zoveel grote festivals en dat lijkt me
al heel leuk. Ook is het zo’n andere
wereld waar hij in zit, ik zou wel eens
willen weten hoe dat is. Ik zou dan wel
alleen voor een dagje met hem willen
ruilen, niet voor altijd.

KONINGSDAG GEOPEND
10.00 T/M 17.00 UUR

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

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

NON-STOP ACTIES: DE BESTE PLANTEN
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN
DAHLIA’S € 0,50 NERGENS GOEDKOPER • MILLION BELLS HANG
€ 0,50 NERGENS GOEDKOPER • MIMULUS € 0,50 NERGENS ANDERS
VERKRIJGBAAR • ACTIE SOLANUM OP STAM NU € 5,00 ENZ.
VERDER MEER DAN 200 SOORTEN PERK-, KUIP- EN HANGPLANTEN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

Ik had deze week zelfs voor
het eerst scheikunde. Bakken en
braden boven een brander is
natuurlijk een stuk makkelijker
dan structuurformules en mollen.
Nadat we per persoon tien kilo
waren aangekomen, kwam ook
nog de slotdag met friet,
loempia’s, vlaai en BBQ.
Dit allemaal om te vieren dat
we zes jaar Dendron hebben
doorstaan maar ook om uit te
stellen wat we eigenlijk zouden
moeten doen: examens maken.
De motivatie is nu ver te zoeken
aangezien we zo ongeveer in het
achtste uur van onze schoolcarrière zitten. Dit is het uur dat je
eigenlijk niets meer doet omdat
je weet dat je zo naar huis kunt
en dat ook het enige is waar je je
dan op kunt focussen. Terwijl
andere mensen nu een leuk
tripje naar een zonnige stad
maken, moeten wij de stof van
alle vorige Dendronjaren gaan
doornemen. Dit is geen vakantie
maar eerder een soort leer-bootcamp.
Toch kan ik het ook positief
inzien: ik heb mijn langste
examen al gehad. Dat was mijn
praktisch tekenexamen van
28 uur. Deze heb ik gelukkig
overleefd, dus zal de rest ook
wel lukken. Nu moeten nog de
laatste acht toetsen van mijn
middelbare schooltijd komen.
Acht toetsen op al die honderden
toetsen die ik al gehad heb, is
toch niks.
Voor de mensen die straks
examens hebben: ik hoop dat
jullie er ook vertrouwen in
hebben. Even een korte peptalk:
kom op jullie kunnen dit! Houd
nog even vol, straks hebben
jullie lekker lang vakantie!
Liefs,
Anke
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Wat
zeg je?
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik kan beter gaan lopen’
Met de bus naar je werk of een dagje uit met de trein? Zo’n 60 procent van de inwoners van Horst aan de Maas neemt veel liever de auto,
dan dat ze met het openbaar vervoer reist. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Van de 61 procent die zegt nooit met het
openbaar vervoer te reizen, geeft 71 procent
aan de voorkeur te geven aan zijn eigen
auto. Er zijn echter ook dorpen waar geen
bus (meer) komt en waar de alternatieve
vervoersmogelijkheden zoals de belbus niet
voor iedereen werkt. “Ik woon in een van de
dorpen waar de normale bus is afgeschaft”,
zegt deze persoon. “Dus elke keer één uur
wachten op een belbus, dat is een hele
onderneming. Daarbij gaat de bus meestal de
verkeerde kant uit. Dus over een afstand van
7 kilometer doe ik dan 1,5 uur. Dan kan ik beter
gaan lopen.” Een ander beaamt dit: “We horen
bij gemeente Horst aan de Maas maar kunnen
niet rechtstreeks in Horst komen met het
openbaar vervoer. Ook de kinderen die op het

Inwonerspanel

Nee
61%

Reis je wel eens met het
openbaar vervoer?

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!

1.672 leden

Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

Ja
39%

te achterhalen wat de tijden precies zijn.”
Dendron zitten hebben geen gelegenheid om
De meerderheid denkt echter dat het een
met slecht weer met de bus naar school te
kwestie van wennen is. “Alle verandering is
gaan.”
moeilijk in het begin,
Eind vorig jaar ging
maar na een tijdje weet
met de komst van
je weer niet beter”, vindt
Arriva de dienstregeling
‘Bij een dagje uit’
deze reiziger.
van het busvervoer in
‘Er is geen ov in ons dorp’
TipHorstaandeMaas
de regio op de schop,
is een samenwerkings
waardoor enkele
‘Weet niet hoe ik een kaartje
verband tussen
vertrektijden en routes
moet kopen’
HALLO Horst aan de
veranderden en in
Maas en TopOnderzoek.
sommige dorpen de
Voor meer resultaten of
lijndiensten zelfs
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
helemaal verdwenen. Vervelend, vindt 21
www.tiphorstaandemaas.nl
procent van de inwoners. “De vertrektijden
Reageren?
en dergelijke zijn (nog) niet duidelijk en dat is
www.hallohorstaandemaas.nl
erg vervelend. Ook via internet is het moeilijk

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

KONINGSDAG
ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR
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Bespreking Poll week 15

Digitale detox is goed voor iedereen
Onlangs was het de week van de digitale detox. De uitdaging was om een
week lang je smartphone alleen maar te gebruiken om te bellen en niet om
Faecbook te checken of WhatsApp. Volgens de initiatiefnemers lijden namelijk
steeds meer mensen aan een smartphoneverslaving. Het is daarom zeker niet
verkeerd om eens een weekje zonder mobiele telefoon door het leven te gaan.
Dat vindt ook de meerderheid, 68 procent, van de stemmers op onze poll van
twee weken geleden. Een digitale detox is goed voor iedereen. Het lijkt name-

lijk wel alsof we bang zijn dat we ook maar iets missen, als we even niet op
onze telefoon hebben gekeken.
De overige 32 procent denkt dat dat allemaal niet zo’n vaart loopt. En een
weekje zonder smartphone zet ook geen zoden aan de dijk. Als je echt verslaafd bent, dan kun je veel beter je telefoon helemaal weg doen. Daarbij hoort
de smartphone bij deze tijd en maakt het ons leven makkelijker. De magnetron
of afwasmachine wil je toch ook niet meer missen?

Ik grijp ook in bij noodsituaties
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een 65-jarige Horstenaar is onlangs door de politie in Horst in het zonnetje
gezet. De man fietste ’s avonds langs een winkel, toen hij daar een inbreker
aan het werk zag. De Horstenaar aarzelde geen moment en wist door kordaat
optreden te voorkomen dat een inbreker er vandoor ging. Doordat hij de dief
tegen de grond werkte, kon de politie hem uiteindelijk aanhouden. Goed dat er
zulke mensen zijn. In plaats van afwachten en alleen maar kijken, nemen zij het
heft in eigen handen. Zonder te aarzelen grijpen ze in bij noodsituaties, of dat nu
gaat om het tegenhouden van een inbreker of het helpen van slachtoffers bij een

verkeersongeval.
Niet iedereen zou dat kunnen. Je kunt je namelijk ook afvragen of het wel zo
slim is om bijvoorbeeld een winkeldief in de kraag te vatten of in te grijpen bij
een ruzie op straat. Voor je het weet keren de ruziemakers zich tegen je en dan
kan het voor jou verkeerd aflopen. Of wat als je iemand met verwondingen wilt
helpen, maar niet de juiste handelingen uitvoert. Is het in zulke gevallen niet veel
beter om het aan de professionals over te laten om orde op zaken te stellen?
Ik grijp ook in bij noodsituaties. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 16) > Maak van ruïnes een plek voor iedereen > eens 69% oneens 31%

Crist Coppens
Alleen dinsdag 2 mei 2017

Verse braadworst

hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

www.haardstede.nl

Koningsvoordeel!
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

vrijdag, zaterdag en zondag

€ 20,- korting
op de hele collectie*

volg ons ook op

* bij besteding van E 100.-

Van HALLO
naar
hajje wah!
Potverdorie, daar zit je dan,
je laatste column voor de
HALLO. Wat is de tijd toch snel
gegaan. Mijn contract is bijna
aan zijn einde en ik ga helaas
vertrekken. Maar wat heb ik
veel geleerd, gezien en
gelachen.
Die ene keer toen ik mijn
proefartikel, twee jaar geleden,
schreef over het evenement
zeskamp in America. Het
moment dat je je moet bewijzen. Een evenement waar veel
sfeer bij komt kijken, dus dat
komt wel goed toch? Nou, dat
was ditmaal toch even anders.
Het sportevenement liep bijna in
de soep vanwege het barre
weer. Gelukkig heb ik toch een
goede draai aan het artikel
kunnen geven.
Of die ene keer dat ik een
ongelukje heb gehad met de
HALLO-wagen. Man man, dat liep
net goed af. Het resultaat:
spiegel eraf, wat krassen en
bezwete oksels. En dan die keer
dat ik mij bevond op de set van
een heuse film midden in de
Peel in America. Boeren in
klederdracht, filmcamera’s en
heksen lagen in de bosjes op de
loer. Tja, toneelverenging Tovri
Meterik dat was een hele
ervaring. Of die keren dat ik al
die interessante mensen heb
mogen ontmoeten die ieder een
onverwacht verhaal vertelden in
Geplukt. Daar heb ik met heel
veel plezier aan gewerkt. Of die
ene keer dat ik mijn eerste
column schreef over het slopen
van bushokjes. Nooit verwacht
dat er daarna nog meerdere
columns verschenen. Of die ene
keer dat ik mijn laatste column
schreef… helaas, maar ik ga nu
weer een nieuwe uitdaging aan.
Ik wil iedereen bedanken die
mij heeft geholpen tijdens mijn
periode bij de HALLO. Natuurlijk
kan ik mijn collega’s niet
vergeten, bedankt. En jullie, de
lezer, bedankt en tot wer is!
Schrijf ze,
Niels

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 april 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Koningsdag

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten
Op Koningsdag (donderdag 27 april) zijn het gemeentehuis en Openbare Werken
gesloten.
Hebt u een dringende melding voor Openbare Werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Nationale Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei 2017 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente Horst aan
de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een herdenkingsdienst,
waarna aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument waar de traditionele kranslegging
plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar www.horstaandemaas.nl

Wijziging afvalinzameling

Laat ons uw initiatief weten
Bent u bezig met een initiatief of heeft u ideeën waarover u met ons in gesprek wilt, kom
dan naar een van onze bijeenkomsten! Woont u in gebied ‘Maas’, Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst, Meerlo, Swolgen en Tienray, kom dan op maandag 8 mei
om 19.00 uur naar De Smetenhof in Lottum. Daar staan we samen met Synthese en Wonen
Limburg voor u klaar om in gesprek te gaan over uw initiatief rondom groen, verkeer, zorg,
wonen of opbouwwerk.
Initiatief nemen
We zien steeds meer dat inwoners die iets willen, zelf het initiatief nemen om dit voor elkaar
te krijgen. Het betreft grote en kleine initiatieven die goed zijn voor de eigen leefomgeving.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de herinrichting
van een groenvoorziening waar buurtbewoners
samen mee aan de slag gaan. Maar ook een
dorpsdagvoorziening, gerund door vrijwilligers,
waardoor vooral oudere mensen mee kunnen
blijven doen en langer thuis kunnen wonen.
Positief neveneffect daarvan is dat bewoners
elkaar beter leren kennen en elkaar als dat
nodig is weten te vinden.
Verbinden
Wij proberen zoveel mogelijk initiatieven te
volgen en contact te leggen met de initiatiefnemers. Wij kijken of/waar verbindingen gelegd

kunnen worden. Voordeel is dat niet iedereen
zelf het wiel hoeft uit te vinden. We ondersteunen als dat nodig is; advies geven, verstrekken
van een geldelijke bijdrage.
Op locatie
Nieuw is dat we dit overleg nu op locatie doen.
Na de bijeenkomst in Lottum, volgen nog:
• Gemeenschapshuis Aan de Brug in America
op 29 mei a.s. om 19.00 uur voor gebied
Peel (de dorpen America, Griendtsveen,
Evertsoord, Sevenum, Kronenberg).
• MFC de Meulewiek op 14 juni om 16.00 uur
voor gebied Midden (de dorpen Hegelsom,
Melderslo, Horst en Meterik).
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust
contact op met Gertie Peeters, bereikbaar
via gemeente@horstaandemaas.nl of via
telefoonnummer 077 – 477 97 77.

Op Koningsdag, donderdag 27 april, wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op
27 april zouden aanbieden, kunnen PMD en
restafval op zaterdag 29 april (vóór 07.00 uur)
aan de straat zetten. 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

Net verhuisd: even wennen

Een conifeer
uitgehaald?
Grof tuinafval kunt u elke zaterdag
tussen 12 en 16 uur gratis wegbrengen naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst!
Fijn tuinafval kan in de tuinkorf.

De telefoon van Angela gaat. “We wonen sinds een maand of drie in Horst aan de Maas.
We zetten ons afval netjes aan de straat maar het komt af en toe voor dat de emmer of
container niet geleegd wordt. Ik begrijp niet altijd wat ik verkeerd doe. In de gemeente waar
we hiervoor woonden, hadden we twee containers. Daar ging al ons afval in. Ik wil mijn afval
graag scheiden maar ik vind het echt lastig.”
Angela legt het graag aan de telefoon uit maar
ze heeft een beter idee: “Weet u wat, ik ben
donderdag in uw buurt. Komt het uit dat ik even
bij u op bezoek kom om het uit te leggen?”
Dat is afgesproken. Die donderdag is het hele
gezin er: moeder, vader en twee kinderen.
Zelfs de hond is erbij. Samen maken ze een
rondje door de keuken met de afvalscheidingskaart in de hand. “Als deze chipszakken leeg
zijn, waar gooi je ze weg?” De oudste dochter
kijkt op de kaart: “In de restafvalzak!”
Dat punt is binnen. De jongste dochter giechelt

en kijkt naar de hond: “En de poep van Boris?”
“Dat is een instinker,” lacht Angela, “hondenpoep mag je met zakje en al achterlaten in een
van de hondentoiletten of in een prullenbakje
buiten. Het mag eventueel ook in het keukenemmertje. Het recyclingbedrijf zeeft het plastic
zakje er namelijk uit. Gooi het in elk geval niet
in een tuinkorf! Tuinafval wordt namelijk niet
eerst uitgesorteerd en plastic composteert
niet.” Zo nemen ze samen allerlei soorten afval
door. De afvalscheidingskaart hangt nu op de
koelkast. Dat komt dus goed!

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

‘Ik ben Angela, afvalcoach bij de gemeente
Horst aan de Maas.
En daar ben ik ‘gröts’ op.
Inwoners van Horst aan
de Maas zijn namelijk de
beste afvalscheiders van
Nederland. Daar mogen
we trots op zijn.
Als afvalcoach leg ik
inwoners uit hoe ons
afvalsysteem in elkaar zit.
En gaat het ergens niet
goed? Dan zoek ik naar
oplossingen.’

America
Lorbaan 17
Sleutelbloem 7
Broekhuizen
Haasendonckerweg
ongenummerd
Broekhuizenvorst
Broekhuizerweg 26
Grubbenvorst
Lottumseweg 16
Brandakkersweg 2

Horst
Veld-Oostenrijk, sectie O,
224 en 1300
Kranestraat 92
Industriestraat 7
Lottum
Past Kerboschlaan 6
Meerlo
Pilmus 6
Melderslo
Onkelweg 16

Meterik
Hazenkampweg 25
Sevenum
Hoogbroek 13
George Vancouverstraat 15
Van Reiffenburgstraat 24
Broek 1
Bosschekampstraat 2c
De Hackert 10
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

Werkzaamheden riolering
In de periode van 21 april t/m 21 juli 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan het riool op diverse plaatsen in de kern Horst in de
wijken Molenveld, In de Riet, Weisterbeek en Nieuwstraat. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van leidingen van binnenuit en het renoveren van rioolputten.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden kunnen enige overlast
opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
verkeersoverlast of het tijdelijk niet kunnen
gebruiken van het riool. De aannemer zal

de direct aanwonenden nog nader informeren via een bewonersbrief.
Meer informatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd

door de firma GMB Rioleringstechnieken.
Voor meer informatie over de
werkzaamheden kunt u terecht bij de
firma GMB, 088 – 88 54 200 of via email
info@gmb.eu.

Nieuwsbrief
Duurzaam Horst
aan de Maas
1

De gemeente geeft een nieuwe nieuwsbrief uit:
Duurzaam Horst aan de Maas. Daarin leest u over
lokale initiatieven en projecten, wat de gemeente
doet aan duurzaamheid en welke bijeenkomsten of
regelingen er zijn op het gebied van duurzaamheid.
De hoofdthema’s zijn energie, afval, vervoer, water
en groen. Is er belangrijk actueel nieuws? Dan maken
we een extra nieuwsbrief zodat u snel op de hoogte
bent.

2

Meld u aan!
Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid in Horst aan de
Maas? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.
Ga naar www.horstaandemaas.nl, rubriek ‘Nieuws’.
Daar vindt u de eerste editie van de nieuwsbrief en een
link naar een aanmeldformulier. Vul daar uw e-mailadres
in. Dan krijgt u automatisch iedere nieuwsbrief per e-mail
toegestuurd. U kunt zich op ieder moment uitschrijven via
een link onderaan de nieuwsbrief.
Uw input is welkom
Heeft u ideeën voor onderwerpen in de nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld een duurzaam initiatief in uw buurt, het
verhaal van uw duurzame woning/bedrijf of een bijeenkomst over duurzaamheid? Geeft u dit dan aan ons door.

4

3

Maar liefst vier keer mocht burgemeester Kees van Rooij de afgelopen weken een 60 jarig huwelijkspaar feliciteren. De echtparen
Elbers - Huberts uit Grubbenvorst (1), Joosten - Jorissen uit Horst (2), Deckers - Wijnen uit Melderslo (3) en Van den Homberg - Kleuskens uit
America (4) ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het herinneringsbord.

Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl
onder vermelding van Nieuwsbrief Duurzaamheid.

Herenhuis Lottumseweg 58 KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN GLAZEN SCHUIFWANDEN
Grubbenvorst
TE KOOP
•

•

AUTOBEDRIJF

✓ gebouwd in de jaren ’30 én
up-tot-date

✓ oorspronkelijke indeling… tijdloos
✓ perceel 1460 m2
✓ mooie tuinbeleving
✓ karakter van weleer…
✓ aangepast met luxe van nu!

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Vraagprijs

Verkoop van alle merken

€ 449.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

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

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Koningsdag geopend van 9.00 – 17.00 uur

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
erNu ook eenjarige zom ,
n
bloeiers en kuipplante nten
pla
tomaten- en groente

Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

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

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

Ysselsteyn

dag 27 april
Met konings n 10-17 uur
va
zijn wij open

tuinenterrasysselsteyn.nl

14

Kleur in de tuin!

Volop perk- en kuipplanten!

Plantencentrum Velden
biedt u een totaalconcept
waarin groen, beleving en
de liefde voor planten en
natuur centraal staan.

Uniek assortiment
Persoonlijk advies
Vakkennis
Topkwaliteit
Elke zondag geopend
Bezorgservice
Eigen kwekerij
Aanbiedingen
Kwantumkorting
17.000 m2 winkelen
22.000 m2 kwekerij
Gratis Parkeren

Calibrachoa

‘Carnaval’

12 cm pot, div. mixen
Uit eigen kweek!

Per stuk van € 2,49
nu:

199

Koningsdag
geopend
van 9-18 uur

Vaste
planten
in blauwe 11 cm pot.
Enorme keuze!
Per stuk van € 2,99
nu:

199

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Aanbiedingen geldig t/m 02-05-2017
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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.

Nogmaals de kadernota: de zorgpunten
Wat wil de gemeente in 2018 aanpakken en wat gaat het kosten?
Zie ook onze bijdrage van vorige week. Nu nog enkele door D66 gemaakte
opmerkingen met name over de zorg.
We zijn tevreden hoe de nieuwe
taken WMO, Jeugdzorg en participatiewet zijn ingevuld. Het uitgangspunt:
“niemand mag tussen wal en schip
vallen” is waargemaakt.
Geschrokken zijn we van het aantal kinderen dat, ook met werkende
ouders, in armoede opgroeit. Hier

willen we extra aandacht voor. Andere
punten: de zorg voor daklozen ligt
straks bij de gemeente. Hoe gaan we
dit regelen. En hoeveel laaggeletterden
zijn er in Horst aan de Maas?
We zien graag dat de gemeente
meer regie voert bij de integratie- activiteiten van nieuwkomers. Nu ligt de

verantwoordelijkheid om in te burgeren
en de taal te leren bij de statushouder
zelf. Dat werkt dus niet dus het roer
moet om. D66 wil extra budget voor
onderwijs en opvang van vluchtelingen,
kinderen en migranten in het basisonderwijs. De leerkracht wordt ontlast en
dat werkt positief voor de andere kinderen in de klas. D66 vroeg om mogelijkheden om kinderen avontuurlijker
te kunnen laten spelen en bewegen.
Klauteren, graven, ravotten.

Onze vrijwilligers, verenigingen,
mantelzorger en de ‘naober’ moeten
we koesteren: zij hebben een belangrijke rol in onze gemeenschap.
Zorgen maken we ons over het
tekort van 6,3 miljoen voor het elektrificeren van traject Venlo-Nijmegen en
station Grubbenvorst. Dit mag niet ten
koste gaan van een effectieve en de
mooie inpassing van het station.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

Handhaving ouders of overheid?
We worden steeds vaker stil, heel stil bij de presentatie van de
GGD-jaarcijfers over het gebruik van alcohol en drugs onder onze jongeren.
Verbazing dan ook dat bij ons in Horst aan de Maas het gebruik groot is, zo
groot dat we boven aan de ladder staan, zeker niet iets om trots op te zijn.
Het zijn niet de lichtste vormen
van genotmiddelen die voorbijkomen. Soms vraag je je af welk pad
er bewandeld moet worden om
deze groei te stoppen. Je staat bijna
machteloos als volksvertegenwoordiger. Handhaven, hoever dien je

te gaan? We moeten vooral jongeren voortdurend bewust maken hoe
vernietigend deze middelen zijn. Ook
dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn
voor hun eigen gezondheid, voor de
gevolgen als ze daar onverantwoord
mee omgaan. Maar kinderen zijn niet

van de overheid, maar van u, ouders!
Moet de overheid die verantwoording
dan overnemen? Nee dus, je zult zelf
regels moeten stellen in de opvoeding als ouder en die ook handhaven.
We schrikken bijna van regels stellen,
juist voor onze eigen jongeren. Zonder
ze bijna letterlijk bij de hand te nemen
zijn er nog zoveel andere wegen.
We zullen die weg samen moeten gaan
met alle obstakels. Door duidelijk en
altijd met respect en aandacht met je

kind te blijven communiceren neem je
op een of andere manier die handhaving over en is die minder benauwend.
Moeten we niet meer positief
opgeleide jongerenwerkers in gaan zetten waar men zich vertrouwd bij voelt
en die jongeren graag op hun avond
tegenkomen. Jongeren verdienen
op veel gebied, ook thuis, vaker een
schouderklopje te krijgen. Dat maakt
van hen sterke jonge mensen zonder
veel frustraties. Vrijheid voelt fijn, maar

niet zonder de terechte aandacht van
hun ouders. Experimenteren, op welk
gebied dan ook zal erbij blijven horen,
maar met een goed luisterend oor
wordt elk verhaal duidelijk, zeker dat
van uw kind. Als er altijd iemand is
die je waardeert en op je wacht voelt
dat goed. Een vorm van ‘handhaving’ die hopelijk wel gaat werken.
Alle warmte!
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

toren. Als geschiedenisleraar vind ik
dit pijnlijk om te zien. Waarom kunnen
we niet gewoon genieten van wat er
staat en het zijn eigen verhaal laten
vertellen? Waarom moet er interactief
gesport worden? Zou dit door de ligging
komen? Horster geschiedenis moet
plaats maken voor korte termijn winst
denken, eeuwig zonde. Dan nog de

zogenaamde groene wanden. Dit is
nu net een gebouw wat van mij niet
landschappelijk ingepast hoeft te worden. Het is namelijk al eeuwenlang
onderdeel van het landschap.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

dan ooit te vinden, durft samen anders
naar de toekomst te kijken, deelt met
mekaar wat je als vereniging doet.
Handen worden in elkaar geslagen,
maar er is ook realiteitszin en we
beseffen samen dat het niet meer ieder
voor zich kan zijn maar dat je samen
verder komt. Accommodaties zijn
hierbij geen doel op zich maar dienen
als middel. Het is goed dat we als raad

dadelijk een beeld hebben gemeente
breed. De stip op de horizon kan
daarmee gezet worden en knelpunten
wat betreft accommodaties kunnen in
de tijd weggezet worden. Dat dit een
uitdaging is hoef ik u niet te vertellen
en als CDA blijven we dan ook graag
in gesprek met u hierover.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Historische sensatie
Het is weer bijna tijd om de vakantie te gaan boeken. Velen zullen
eenmaal op hun bestemming aangekomen de cultuur gaan opsnuiven. Het
bezichtigen van mooie oude gebouwen hoort hier dan natuurlijk ook bij.
Dit kan een bepaald gevoel bij mensen oproepen en dit noemen we
historische sensatie.
Zelfs de overblijfselen zoals ruïnes
geven ons het gevoel even terug in
de tijd te zijn geweest. Voor deze his-

torische sensatie hoef je helemaal niet
ver te reizen, sterker nog binnen Horst
aan de Maas is er ook veel te zien.

Neem nu de ruïne van Kasteel Huys ter
Horst. Een perfect voorbeeld van een
terugblik naar een ver verleden. Geniet
en leer van de historie die we in onze
eigen gemeente hebben.
Nu zijn er nieuwe plannen om de ruïne
flink onder handen te nemen. Een
interactieve sportruimte met videoschermen en het opmetselen van de

Samen op reis naar 2025!
Medio 2015 is de gemeente aan de slag gegaan met het accommo
datiebeleid. Een traject waarbij mensen in de verschillende kernen zelf aan
het werk zijn gezet om een soort van blauwdruk te maken van hun kern
over 10 à 15 jaar.
Hoe ziet men het verenigingsleven dan en wat voor accommodaties
zijn daarvoor nog nodig, gegeven
dat ledenaantallen terug gaan lopen,
kaderleden steeds moeilijker te

krijgen zijn en mensen meer en meer
individualistisch aan de slag zijn. En wat
is nog meer van belang voor de leefbaarheid? Op z’n minst een gemeenschapshuis om mekaar te ontmoeten,

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

maar ook bijvoorbeeld het belang van
een school in de kern. Welke positie
neemt de kerk in, kan deze behouden
blijven of multifunctioneler ingezet
worden. Allemaal vragen die gaandeweg het proces de revue gepasseerd
zijn.
Het is buitengewoon waardevol
te zien wat er op dit moment gebeurt
in de kernen. Men weet mekaar beter

BROCANTE
MARKT
30
april
van 11.00 - 17.00 uur
Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.ga/
brocantemarkt/

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Zaterdag 29 april 2017

RUNDJE UM
UT HUNDJE

t/m 5 jaar

17.00 uur

6 t/m 8 jaar

17.15 uur

Start Scholenloop

8 t/m 12 jaar

17.30 uur

Start Jongerenloop

12 t/m 16 jaar

18.30 uur

Start 5 km

vanaf 16 jaar

19.00 uur

Start 10 km

vanaf 17 jaar

19.45 uur

Feestavond

einde

23.00 uur

Start Bambinoloop
Start Kidsrun

programma

De derde editie van de avondloop vindt
zaterdag 29 april plaats in en om het
centrum van Horst. Aansluitend aan de
wedstrijden wordt op het Wilhelminaplein
voor deelnemers en publiek een gezellige
afterparty georganiseerd.

Kampioenschap team Jeu de
Boulesclub Horst
Een zespersoons team van Jeu de Boulesclub Horst heeft meegedaan aan de recreantencompetitie
van PC Venlo. In totaal namen vijftien teams uit de regio deel aan de competitie. Het team, bestaande
uit Jan Hofmans, Wiel Verhaagh, Jacqueline Hofmans, Bert Seuren, Mart Arts en Nico Postma, speelde
veertien wedstrijden. De competitie begon in oktober 2016 en eindigde in april 2017. Met een voorsprong van 5 punten werd Horst winnaar, er werd slechts één wedstrijd verloren.

Geen potten breken

Melderslo verliest van DSV

Op zaterdag 29 april is het parcours van 16.30 uur
tot 21.30 uur afgesloten. Om de wedstrijden zo
goed mogelijk te laten verlopen, wordt aanwonenden
vriendelijk verzocht hun auto’s niet op het parcours te
parkeren.

parcours

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo, dat deze competitie nergens meer voor speelt, liet zich op zondag 23 april in
Sint Anthonis gewillig naar de slachtbank leiden. De ploeg stond tegenover sv DSV.
Met in het doel Dick van de Lisdonk
en achterin enkele omzettingen vanwege een blessure en een schorsing
begon Melderslo nog allerzins redelijk
aan de wedstrijd. Maar na de 1-0
voor sv DSV (sportvereniging De Snel
Voeters) en kort daarna de 2-0 was het
gebeurd met voetballend Melderslo.
DSV had nog iets om voor te spelen,
namelijk de nacompetitie en ging er

voor. Iets wat duidelijk ontbrak bij
Melderslo. Treffend voorbeeld was de
3-0 voor DSV. Van achteruit opgebouwd
en zonder enige tegenstand combinerend naar 3-0. Niemand van Melderslo
die zegt “tot hier en niet verder”. Ook
in de tweede helft wist Melderslo geen
potten te breken. Op de ‘eretreffer’
van Erik Spreeuwenberg na viel er voor
de Melderslose supporters weinig te

genieten. DSV voetbalde beheerst de
wedstrijd uit en wist nog drie keer het
net te vinden. Hopelijk weet trainer
Vievermans, die enkele weken geleden
nog sprak om de nacompetitie te
halen, zijn manschappen komende tijd
weer op te peppen zodat de trouwe
Melderslo- supporters bij de laatste
paar wedstrijden van dit seizoen nog
trots kunnen zijn op hun cluppie.

Versier je straat
Ook dit jaar zijn er weer versierpakketten te krijgen
met ballonnen en vlaggetjes om huis en straat aan het
parcours te versieren om zo ook aan het parcours een
feestje te bouwen. De pakketten zijn aan te vragen door
een e-mail te sturen naar info@rundjeumuthundje.nl

Sponsor aan het woord

“Uw gezondheid is onze focus. Daarom leveren wij graag
een bijdrage aan dit sportieve evenement.”

Clubkampioenschap biljarten
in Hegelsom
Rundje um ut Hundje wordt mede mogelijk gemaakt door

Nh1816 / Van den Brandt Straten Assurantiën

Door: Biljartclub Hegelsom
In Hegelsom is Ben Hagens clubkampioen geworden bij het biljarten. In totaal meldden zich
24 spelers aan voor het spelsoort Libre. Per speler moesten er dus 23 wedstrijden gespeeld worden.
Uiteindelijk speelden de nummers 1 tot en met 4 het kampioenschap. Ben Hagens won, Hay Cox werd
tweede, Chris Thijssen derde en Toos de Rijck werd vierde.
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Kampioenen Trefpunt
Sevenum
Door: luchtbuksvereniging Trefpunt
Luchtbuksvereniging Trefpunt Sevenum houdt op zondag 30 april vanaf
11.00 uur een receptie voor Trefpunt 1 in de Gaper in Sevenum. Dit team
behaalde de eerste plaats in de competitie en Joost was de hoogste schutter
van de bond.

Inspiratiesessie oud-bondscoach
Door: korfbalvereniging Oxalis
Korfbalvereniging Oxalis uit Horst aan de Maas was op woensdag 19 april gastvrouw tijdens de
inspiratiesessie Technisch Kader op Sportpark ter Horst. De praktijksessie werd uitgevoerd door de
junioren A1 en werd begeleid door Kees Vlietstra, KNKV sportconsulent en oud-bondcoach Jong Oranje.
Er was een grote opkomst van veertig trainers en coaches en TC-Kader van verenigingen uit de regio
Zuid.

Hovoc Heren 1 blijft ongeslagen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst speelde op zaterdag 22 april de laatste wedstrijd
van de competitie tegen de nummer drie, Limac HS1 uit Linne.
lastig om tot scoren te komen. De
eerste set ging met 20-25 naar Linne.
De geroutineerde Horster mannen
begrepen dat er uit een ander vaatje
getapt moest worden en raakten
aan het spel gewend. Trefzeker en
meteen vanaf het begin nam het team
de leiding. Zo werden set twee en
drie met 25-20 en 25-19 gewonnen.
De derde set leek in kannen en
kruiken, maar Linne kwam met sterk

een tweede plek in de finale D klasse.
Ook hebben verschillende schutters op
losse onderdelen medailles behaald.
Frans van Soest behaalde in de B klasse
de derde plaats. Voor Ben Vullings was
er in de C klasse een tweede plaats
en voor Sjaak Oomen in de D klasse
een eerste plek. Voor de KNSA schutters
staan er nog verschillende wedstrijden voor de boeg zoals het landelijk
klassekampioenschap en mogelijk een
NK.

Kim Everaerts
kampioen met KNVB
Zuid O15
De 15-jarige Kim Everaerts uit Horst is met de KNVB Zuid onder 15
kampioen geworden van het Copa Jordi International Tournament in Barcelona.
Dit toernooi vond plaats van donderdag 13 tot en met maandag 17 april.

Laatste competitiewedstrijd

De Horster heren hadden de titel
‘ongeslagen de competitie doorstaan’
nog in handen en waren ook niet
van plan die af te geven. Limac had
alle rede om revanche te nemen
vanwege hun nederlaag bij het eerste
treffen. Fel werd er van start gegaan.
Limacs spel gaf meteen duidelijk
weer dat de punten duur verdiend
moesten worden. Limac maakte met
zijn verdediging het Hovoc net te

Het KLSB seizoen is voor de
Trefpunt-schutters tot een einde
gekomen met de promotie- degradatiewedstrijden en de week er voor het
jaarlijkse bondsfeest. Voor Trefpunt
was dit een erg succesvol seizoen.
Op het Bondsfeest behaalde Trefpunt1
de tweede plek, Joost de eerste plek
in de finale A klasse, Guus de tweede
plek en Peter H. de vierde plek. Voor
Frans was er een tweede plaats in de
finale B klasse opgelegd. Ben behaalde

serveren knap langszij. Het lukte Hovoc
niet om de setpoint te verzilveren
en zag een 3-1 zege nipt aan zich
voorbij gaan. Met 26-28 maakte Limac
de 2-2 gelijk. Ook de laatste set was
Limac gevaarlijk. Zelfs nadat Hovoc
als eerste setpoint had bereikt bleef
Limac taai en strijden voor elke bal.
Uiteindelijk werd het 17-15 en 3-2
winst voor Hovoc. De competitie wordt
ongeslagen afgesloten met 97 punten.

Daarnaast is Kim opgeroepen
voor de selectie van het Nederlands
Elftal O15. Deze selectie neemt
het vrijdag 28 april in Zaltbommel
op tegen Ierland O16. Kim is

sinds 2013 lid van Vlf Borussia
Mönchengladbach waar ze
momenteel met Borussia U17
uitkomt in de B-Juniorinnen
Bundesliga West/Südwest.

Sporting ST verliest
van Kronenberg
Door: voetbalvereniging Sporting ST
De heren 1 van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray
verloren zondag 23 april de uitwedstrijd tegen Kronenberg met 4-1 in de
vijfde klasse E.
Er stond deze middag een wedstrijd
uit de kelder van de 5de klasse op het
programma. Het is aan beide teams
gelegen om winnend van het veld te
stappen.
Sporting ST kon alle goede
bedoelingen deze middag na
15 minuten in de prullenbak gooien.
De Kronenbergers gingen fel van
start en na zwak ingrijpen van de
Sporting ST-kant stond het 2-0.
De Sportingmannen hadden het eerste
kwartier moeite om tot de juiste
organisatie te komen en Kronenberg

verzuimde de score uit te breiden.
Gaandeweg de eerste helft knokte
Sporting zich terug in de wedstrijd.
Een mooie dieptebal op Rik Miltenburg
zorgde voor de aansluitingstreffer (2-1)
en herstelde Kronenberg nog voor rust
de marge weer: 3-1. Na de pauze bood
Sporting ST betere tegenstand zonder
echt gevaarlijk te worden. Kronenberg
scoorde in de tweede helft nog eenmaal: 4-1. Wat restte was een warme
douche en een Hertog ‘biertje’. Met het
getoonde spel en inzet moeten de
punten een keer komen.

Gezamenlijk tenue
America en Meterik
Leden van AVV America en RKSV Meterik mogen stemmen voor het
gezamenlijke voetbaltenue van de clubs. Dit is een volgende stap in de
samenwerking tussen de twee verenigingen.

Wittenhorst O14 kampioen
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het team O14 van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst is kampioen geworden in de eerste
klasse. Van de achttien wedstrijden heeft het team er zeventien gewonnen en één gelijk gespeeld,
waardoor het ongeslagen kampioen is geworden. In totaal hebben de jongens meer dan honderd goals
gescoord.

De jeugdelftallen van AVV
America en RKSV Meterik werken
al langer samen. Nu komt er ook
een gezamenlijk tenue. Een speciaal
opgestarte commissie is in samenspraak
met de beide hoofdbesturen tot
een tweetal tenues gekomen, waar
de leden van beide verenigingen
aankomend weekeinde over mogen
stemmen. De ‘Tenue Commissie’ is

tot het tweetal tenues gekomen door
onder meer een enquête te houden
onder de leden van beide clubs. In de
enquête is de leden gevraagd hoe zij
graag de nieuwe teamkleding zouden
zien. Door middel van stemrondes
wordt het nieuwe tenue gekozen.
Dit wordt eerst door de jeugdelftallen
gedragen en in de toekomst ook door
de seniorenteams.
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Winst voor Oxalis
Door: korfbalvereniging Oxalis
Voor het team van Oxalis 1 stond maandag 17 april het eerste team
van korfbalvereniging SV Lottum voor de vierde keer dit jaar op het
programma.
De drie wedstrijden die vooraf
gingen, had Oxalis allemaal met
ruime cijfers gewonnen. Maar in het
verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst dus
moesten de dames wederom aan de
bak.
Na drie minuten was het echter
Lottum die de score opende, wat
betekende dat Oxalis een tandje bij
moest gaan zetten. Tot 3-3 ging het
gelijk op, maar na een kwartier lukte

OBS de Samensprong trotseert
stormbaan
Voor de kinderen van OBS de Samensprong in Grubbenvorst stonden dit jaar geen spellen op het programma
tijdens Koningsdag. Zij moesten in plaats daarvan op vrijdag 21 april een stormbaan overwinnen.

het de thuisploeg eindelijk om los te
komen. Oxalis liep flink uit op Lottum
wat een 12-5 ruststand opleverde.
Uit ervaring wisten de dames dat
ze scherp moesten blijven. Er kon
immers nog van alles gebeuren.
In de tweede helft ging Oxalis
door waar ze in de eerste helft mee
geëindigd was en wist ze verder uit te
lopen op Lottum. Na zeventig minuten speeltijd stond er dan ook een
verdiende 18-8 op het scorebord.

Sparta’18
wint eenvoudig
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 heeft zondag
23 april de tweede plaats zo goed als veilig gesteld in de thuiswedstrijd
tegen SJVV uit Deurne.
Pas na 38 minuten opende
Sparta’18 de score. Na een lange bal
van Maarten Lucassen omspeelde
Bram Wijnhoven zijn tegenstander
en schoot feilloos de 1-0 binnen.
De tweede helft had Sparta’18
een groot veldoverwicht. In de
60e minuut scoorde Bart Schouten de
2-0. Een schot van Rob Peeters werd

geblokt door de keeper waarna het
voor Bart Schouten in de rebound
een koud kunstje was om de tweede
goal voor Sparta’18 te maken.
De definitieve beslissing viel in de
69e minuut toen Stan Verhorstert
de bal na een corner binnenschoot.
Hierna verzuimde Sparta’18 om de
score verder uit te bouwen.

Groepen 1 tot en met 3 startten de
dag met een gezamenlijk koningsontbijt. Vervolgens werden de leerlingen
met een warming-up voorbereid op de
middag. Het parcours bestond uit pal-

lets, kuilen en andere obstakels en met
hulp van ouders hebben ook de allerkleinsten enthousiast het hele parcours
volbracht. Na deze ochtend werden
alle kinderen op een ijsje getrakteerd

en mochten vervolgens de groepen 4
tot en met 8 de stormbaan trotseren.
Uiteindelijk ontkwamen ook leerkrachten er niet aan om de stormbaan uit te
proberen. (Foto: Claudi Slot)

Wittenhorst laat zich aftroeven

VOORJAAR
ZONDAG 30 APRIL
open van

13.00 tot 17.00 uur

Koningsdag 27 april
zijn wij gesloten
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Voor het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst was zondag 23 april geen succesvolle dag. De ploeg liet zich
aftroeven door de Volharding uit Vierlingsbeek.
Wittenhorst was vooraf gewaarschuwd om Volharding niet te onderschatten. Reeds in de tweede minuut
stond het 0-1. Bij de eerste de beste
aanval stond het achterin niet goed.
Marc van Rens werd geheel vrijstaand
aangespeeld en dat betekende de 0-1.
Michiel Hanssen kreeg direct hierna
een kopmogelijkheid, maar dit ging
net over. Denny Bongers ondernam
vervolgens een rush en schoot in goede
positie beheerst in, 1-1. Een moment
van spanning ontstond toen Volharding
een penalty mocht nemen wegens
neerleggen tegenstander. Doelman
Sjors Witt bleef attent en stopte deze
pingel.
In de 22e minuutwas Volharding
weer aan zet. De gevaarlijke

Tim Brouwer mocht zonder problemen makkelijk de bal inschieten, 1-2.
Volharding mocht niet lang deze stand
koesteren, want een minuut later kon
Rob Zanders namens Wittenhorst de
gelijkmaker binnenschieten (2-2). Op
slag van rust werd Rob Zanders mooi
in de diepte aangespeeld. Doelman
Job Vullings was kansloos, 3-2. Met
deze stand konden beide ploegen gaan
rusten.
De voorsprong van Wittenhorst
bleek in de tweede helft geen reden
te zijn om het spel met meer rust de
tegenstander tot overgave te dwingen.
Integendeel zelfs. Volharding mocht in
de 50e minuut een vrije trap nemen
door Patrick van Kempen. Tot ieders
verrassing vloog de bal langs de ver-

bouwereerde Sjors Witt in het doel, 3-3.
Een schot van Michiel Hanssen
had Wittenhorst weer op voorsprong
kunnen zetten, maar de doelman dacht
hier anders over. Aan de andere kant
was Volharding weer slagvaardiger.
Joep Beurskens zag een gaatje en
trapte de bal beheerst binnen, 3-4.
Wittenhorst moest in de achtervolging. Volharding probeerde met alle
kracht deze voorsprong vast te houden,
want wat waren deze punten belangrijk
tegen degradatie. De toeschouwers
zagen nog één doelpunt en wel voor
Wittenhorst. Joost van Rensch wist zich
te ontdoen van zijn tegenstander en
kwam vrij voor de goal. De doelman
kwam uit zijn doel en Joost joeg de bal
met een lob over de doelman, 4-4.

Voetbal- en korfbaldagen
bij SV Lottum
Voetbalvereniging SV Lottum organiseert maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli voor de twaalfde keer de
JAKO-voetbaldagen. Aansluitend worden de JAKO-korfbaldagen van dinsdag 25 tot en met donderdag 27 juli
georganiseerd. Aanmelden kan vanaf nu.

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

De voetbal- en korfbaldagen zijn
bedoelt voor geïnteresseerden van
6 tot en met 15 jaar. Lid zijn van een
voetbal- of korfbalclub is niet vereist.
Op de dagen vinden vooral spellen en
wedstrijdjes plaats. Er is ook aandacht
voor technische scholing, maar de organisatie legt hier geen focus op omdat
ze vindt dat beide sporten breedtespor-

ten zijn. Vandaar dat deze ook stelt dat
iedereen welkom is, van elke leeftijdscategorie en lid of niet.
Voor het voetbal wordt elke dag
een andere variant van vier tegen vierof zeven tegen zevenvoetbal gespeeld.
Daarnaast staan onder andere boarding- en kooivoetbal en chaosvoetbal,
waarbij drie teams tegelijk tegen

elkaar spelen, op het programma.
Voor keepers staan aparte trainingen
klaar. Ook bij korfbal wordt kooi- en
boardingkorfbal gespeeld. Daarnaast
is er siameeskorfbal, driehoekskorfbal,
beachkorfbal en nog diverse andere
spel- en wedstrijdvormen.
Aanmelden voor de toernooien kan
via www.sportevents4kidz.nl
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Schoolkorfbaltoernooi

Duo-Marathon door
Horst aan de Maas

Voor het negende jaar werd het schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas gehouden op woensdag 19 april
op sportpark De Merel in Melderslo.

De tweede editie van de Kiwanis Duo-Marathon Horst vindt zondag 24
september plaats. Deze marathon wordt afgelegd met, zoals de naam al
zegt, duo’s. Inschrijven kan vanaf 1 mei.
Deelnemers mogen zelf bepalen
wanneer en hoe vaak het rennen en
fietsen wordt gewisseld. Onderweg
is er op bijzondere plekken in het
gebied een aantal drankposten.
Deelnemers hebben de keuze tussen
een route van 21 of 42 kilometer.
De duo’s krijgen onderweg veel
mooie plaatsen uit Horst aan de
Maas te zien. “De eindtijd is ook
niet belangrijk, maar de combinatie

van de sportieve prestatie met het
genieten van het fraaie landschap”,
aldus de organisatie. Om die reden
wordt de tijd ook niet officieel
geklokt.
De marathon begint in Sevenum.
Daar geven burgemeester Kees van
Rooij en wethouder Bob Vostermans
om 11.00 uur het startsein.
Inschrijven is vanaf 1 mei mogelijk op
www.kiwanisduomarathon.nl

Streekrijders
houden motorcross
wedstrijden
Het toernooi is een initiatief
van SV United, SV Lottum, SV Oxalis
en SV Melderslo. Ruim driehonderd
jongens en meisjes waren deze

middag bezig met de korfbalsport.
Veel basisscholen uit de regio
waren naar Melderslo gekomen
om deel te nemen aan dit jaarlijks

Motorcrossclub de Streekrijders uit Horst houdt zondag 30 april haar
jaarlijkse MON 24 MX Motorcrosswedstrijd op circuit de Reulsberg.
Deze vindt plaats op het circuit aan de Witveldweg.

terugkerend schoolkorfbaltoernooi.
De grote wisselbeker ging
uiteindelijk naar het team van
Basisschool Eigenwijs in Oirlo.

Set Up verliest laatste wedstrijd
Door: volleybalvereniging Set Up
Voor de DS1 van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo stond zaterdag 22 april de laatste competitiewedstrijd
van dit seizoen op het programma, tegen Flamingo’s’56 DS 3 uit Gennep.
Het team wilde proberen iets goed
te maken van de 0-4 thuisnederlaag
die ze eerder in de competitie tegen
de Gennepse dames leden. In de
eerste set liep Set Up vanaf het begin
tegen een achterstand aan via 8-5
en 13-9 liepen de Gennepse dames
weg, mede door een mindere passing
van Meerlose kant en nogal wat
persoonlijke foutjes. Deze set werd via
17-11 en 23-14 uiteindelijk dik verloren
met 25-18.
De tweede set begon beter en het
ging gelijk op. Via 7-7 kwamen ze toch
beter in het spel en konden ze het de
Gennepse dames toch moeilijk maken

en zelfs een paar punten weglopen
tot 15-18. De Gennepse coach zag
zich genoodzaakt om een time-out te
nemen en dat verstoorde het ritme.
Flaming’s’56 DS 3 kwam terug tot
22-23. Set Up herpakte zich echter en
kreeg op 23-24 het eerste setpunt.
Helaas konden ze dit niet afmaken en
benutte Flamingo’s’56 DS 3 zijn eerste
setpunt wel bij de stand van 25-24 en
pakte deze set met 26-24.
In de derde set werd het spel van
de tweede set niet vastgehouden.
Ze liepen in deze set ook weer continu
tegen een achterstand aan en via
7-5- en 12-9 liep Flamingo’s’56 DS

3 uit naar 18-12. Ze maakten te veel
fouten en met name de passing liet
net als in de eerste set veel te wensen
over. Flamingo’s’56 DS 3 won deze
set net als de eerste set overtuigend
met 25-18
Set Up wilde op z’n minst één punt
mee naar Meerlo nemen en begon de
vierde set goed. Via 10-7 en 13-11 en
16-16 konden ze bijblijven en kwamen
ze ook nu op een voorsprong 20-21.
Ze kwamen ook nu op setpoint bij de
stand van 23-24 maar net als in de
tweede set konden ze het beslissende
punt niet maken. Gennep pakte de set
met 27-25.

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

in de MX2 Juniorenklasse. Bij de
Open Inters doet Roy Hoeijmakers
mee. Hij veroverde tijdens de
Nederlandse kampioenschappen in
2015 de tweede plaats. De trainingen
beginnen die dag om 09.00 uur.
Vervolgens starten de wedstrijden
vanaf 11.00 uur.

Deze dag doen de klassen MX2,
MX2 junioren, MX2 Senioren, Open
Junioren, Open Nationalen en de
topklasse MX Open Inters mee.
Ook diverse streekrijders staan dit
jaar aan de start. Een van hen is
Jamie Litjens, die in zijn eerste jaar
als startbewijshouder mee doet

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

ACTIE deze week GERANIUMS E 0,90
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Handbal in het zand
Handbalclub Wittenhorst gaf op vrijdag 21 april een demonstratie beach-handbal op het Lambertus
plein in Horst. De demonstratie vond plaats in het kader van de Sportweek Horst aan de Maas.

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922/06-54306964
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Nieuwe attractie Het Aardbeienland
Het Aardbeienland in Horst heeft een nieuwe attractie. In de Aardbeiendroom kunnen bezoekers
wandelen over een overdekt aardbeienpad met op de achtergrond kastelen, elfjes, watervallen en
fonteintjes. Eigenaar Hay Soberjé: “Het is een wereld van dromen, aardbeien en fantasie. De donkere
lucht is bedekt met sterren, fonkelende lichtjes en een zee van bloemen. Overal komt de aardbeien
fantasie je tegenmoet.”

Fashion Revolution Week in
Museum de Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst wordt op zondag 30 april stilgestaan bij Fashion Revolution Week. Er is deze
dag een presentatie van duurzame kleding en jonge modeontwerpers presenteren hun mode-ideeën voor een
betere wereld.
Museum de Kantfabriek in Horst
houdt van mode maar wil niet dat
kleding ten koste gaat van mensen of
onze planeet. Daarom doet ze mee aan
de Fashion Revolution Week. Een week
waarin aandacht wordt gevraagd voor
de slechte omstandigheden waarin veel
kleding wordt geproduceerd.
Fashion Revolution is een wereldwijde beweging die oproept tot meer
transparantie, duurzaamheid en ethiek
in de mode-industrie om daarmee de
manier waarop kleding wordt geproduceerd te verbeteren.

De activiteiten in het kader van de
Fashion Revolution Week in Museum
de Kantfabriek starten op zondag
30 april om 12.00 uur met de presentatie van twee demi-couture jurkjes uit
de collectie ‘Outcast’ van Ronald van
der Kemp. Hij werkt met restjes, waar
weer nieuwe creaties uit ontstaan.
Om 13.00 uur is er een presentatie van
Fruitleather. Hoe kunnen objecten die
als waardeloos worden gezien, juist
weer waarde krijgen? Koen Meerkerk
en Hugo Boon transformeren weggegooid fruit tot innovatieve materi-

alen zoals leer. Om 14.00 uur vertelt
Thijs van Buuren van ontwerpbureau
Tegendraads over de inzet van het
oubollige traditionele borduren als
originele en creatieve manier om
experimentele kleding te maken.
Om 15.00 uur wordt de documentaire
The Thrue Cost vertoond. Deze film
vertelt het verhaal over kleding; de
kleding die wij dragen, de mensen die
onze kleding maken en de impact van
onze kledingindustrie op onze wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

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

Achttiende editie Truckrun
De achttiende editie van de Truckrun vond plaats op zondag 23 april. Zo’n driehonderd mensen met
een beperking mochten meerijden in een vrachtwagen die toerde door verschillende plaatsen in de
gemeente Horst aan de Maas.
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Dodenherdenking
in America

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

Het comité de Zwarte Plak organiseert op donderdag 4 mei de
dodenherdenking in America. Deze wordt gehouden bij het monument
aan de Griendtsveenseweg.
Belangstellenden kunnen
zich om 19.30 uur verzamelen
bij het Peelmuseum eveneens
op de Griendtsveenseweg. Tegen
20.00 uur wordt in een stille tocht
naar het monument gewandeld. Er
is een sobere herdenking, met een

paar korte toespraken. Kinderen uit
groep 8 van de basisschool zullen
een bijdrage leveren. Wie wil
mag bloemen leggen bij het
monument. Na de twee minuten
stilte, is er een samenkomst in het
Peelmuseum.

Nerfdemonstratie in Horst
Intertoys Horst organiseert op donderdag 29 april een Nerf-demonstratie met plastic geweren voor kinderen. De demonstratie duurt van
12.00 tot 16.00 uur in het pand tegenover de Intertoys.
Nerf-blasters zijn plastic geweren
met zachte pijltjes, speciaal ontwikkeld voor kinderen en op dit moment
heel populair. Tegenover Intertoys in
het pand waar voorheen Brooks zat

wordt de demonstratie gehouden.
Hier wordt een Nerf-parcours uitgezet.
Er is ook een lokale dj uit Horst
aanwezig die zorgt voor het entertainment.

Opbrengst gezamenlijke
collecte Melderslo

Beweegdag in Hof te Berkel
Tijdens een beweegdag bij Hof te Berkel in Horst op maandag 24 april werd het tweede gedeelte
van de beweegstraat voor ouderen geopend. Olga Commandeur kwam op bezoek om de vrijwilligers op
te leiden om verantwoord met ouderen te bewegen. De beweeg- en speelstraat bij Hof te Berkel is
bedacht door de wijkbewoners. Vorig jaar werd het eerste gedeelte geopend in aanwezigheid van Olga
Commandeur. Ook vandaag was zij aanwezig om een demonstratie te geven over het meedoen aan een
beweeggroep en om vrijwilligers meer uit te leggen over het gebruik van de beweegtoestellen in de
wijk.

Inwoners van Melderslo konden
zelf aangeven welk bedrag voor welk
goed doel bestemd was. Na de telling
van vorig jaar zijn er nog een aantal
enveloppen binnen gekomen. Deze zijn
er dit jaar bij opgeteld. De organisatie

spreekt van een geslaagde collecte, die
volgend jaar weer plaats zal vinden.
Enveloppen kunnen nog worden ingeleverd bij Theo Hagens, Broekhuizerdijk
14. Deze enveloppen zullen volgend
jaar dan weer worden verwerkt.

Nationale Doden
herdenking Sevenum
In Sevenum wordt op donderdag 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Deze herdenking wordt
georganiseerd door het Oranjecomité Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
De avond begint om 19.00 uur
met een Heilige Mis in de parochiekerk. Tijdens deze H. Mis worden
alle oorlogsslachtoffers herdacht.
Enkele kinderen van de Sèrumse
Striepkes gaan gedichten voorlezen.
Onder begeleiding van de Koninklijke
Harmonie en schutterij St. Sebastianus
gaat iedereen vervolgens naar het
oorlogsmonument waar de officiële
plechtigheid plaatsvindt. Door
Die Sevensanghers, het Seniorenkoor
en de Sèrumse Striepkes wordt het
volkslied gezongen. Verder gaan

Gezond en verantwoord afvallen
Wil jij ook fit en
slank de zomer in?

Bram Verhaegh, prins carnaval 2017
en twee kinderen van de Sèrumse
Striepkes nog gedichten voorlezen. Wethouder Bob Vostermans
is namens het gemeentebestuur
aanwezig legt samen met Hay van
Enckevort een krans. Het Dodenappèl
wordt voor gelezen door Siebe Nellen,
jeugdprins van dit jaar. Na nog enkele
muzikale optredens van de Kon.
Harmonie Unie, Die Sevensanghers
en de Sèrumse Striepkes en het
Seniorenkoor leest Peter Wijsman het
afsluitend gedicht voor.

Walk&Talk budgetbewaking in bibliotheek Horst
BiblioNu Horst organiseert op 2 mei een Walk&Talk, een koffiepauze
voor werkzoekenden. Deze vindt plaats in de bibliotheek in Horst en het
thema is budgetbewaking. Maria Zanders legt uit hoe men inzicht in
financiën kan krijgen.
“Inzicht in je financiën neemt
je problemen niet weg, maar zorgt
wel voor duidelijkheid: je weet waar
je aan toe bent en wat je financiële
mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn”, aldus BiblioNu. Maria Zanders
komt om die reden begrijpelijk
uitleggen hoe je dit inzicht krijgt.

My-LifeSlim

De gezamenlijke collecte in Melderslo heeft in totaal 8.349,72 euro
opgebracht. Er werd voor twaalf landelijke goede doelen gecollecteerd.

Zanders is coach bij Door in+
en trainer Zelfredzaamheid in
Nederland Formulierenland. Als
ervaringsdeskundige heeft ze zich
ontwikkeld tot zelfstandig coach.
De Walk&Talk vindt plaats van
09.30 tot 11.30 uur. De inloop is
vanaf 09.00 uur.

Snel
lekker in je
vel met hulp van
je persoonlijke coach?
Stel niet uit en bel
nu voor een afspraak!!
‘Start in
de lente,
geniet in
de zomer’
Annemiek Billekens
Molenstraat 26
5975 AG Sevenum
06 - 42 08 78 09

anbise@mylifeslim.com
 @
My-LifeSlim Noord Limburg
Uitsluitend op afspraak

Het is altijd
lente in de ogen
van je
My-LifeSlim
consulente.
www.mylifeslim.com
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Proeven, kijken en ruiken

Aspergerie in De Locht
Bij Museum De Locht in Melderslo vindt op zondag 30 april een aspergerie plaats. Bezoekers kunnen asperges
proeven, kijken en ruiken. Het museum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Deze dag is er een groot aantal
activiteiten rond de asperge. Zo is er
een culinair ‘preuvenement’ met een
aspergemenu van topkoks en een
proeverij van aspergevelouté. Ook de
speciale Locht-aspergevlaai is kan
worden geproefd. Het wijnmakersgilde
Dionysos en Confrérie d’Asperge laten
passende wijnen en bijzondere drankjes proeven. Aspergekweker Camps

demonstreert het wassen, sorteren en
veilingklaar maken van het witte goud.
Mevrouw Teeuwen laat zien en vertelt
alles over wecken van asperge en
vruchten. Bezoekers, die zelf een keer
asperges willen steken, kunnen dat
doen onder deskundige b
 egeleiding.
Uiteraard kunnen zij ook dagverse
asperges kopen via de originele
veilingklok.

Kinderen kunnen zich vermaken in
het nieuwe kinderparadijs met minikermis en zij kunnen ook zelf brood
bakken. Dit jaar is er speciale aandacht
voor asperge in de schilderkunst.
Recepten zijn volop verkrijgbaar. Voor
zang en muziek zorgt het koor Shanty
de Maashave.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur.

Voorjaarsconcert mannenkoor
Wij werken voor jóu! Die Sevensanghers
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.
Voor onze klant Nijsen/Granico in
Veulen zijn we op zoek naar een

Heftruckchauffeur productie – Vac.nr. P014367
2-ploegendienst

Met de heftruck verzorg je de toe- en afvoer van grondstoffen voor de
productielijn. Deze lijn bedien je met twee collega’s per ploeg en verwerkt restproducten uit de foodsector tot een kwalitatief eindproduct.
Je bent een ervaren heftruckchauffeur en betrouwbaar en loyaal. Het
betreft een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden. In eerste
instantie ga je aan de slag via AB Werkt. Bij gebleken geschiktheid volgt
een aanstelling bij het bedrijf zelf.
Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

Teeltmedewerker gewasverzorging – Vac.nr. P015322
Teeltmedewerker preiteelt – Vac.nr. P015298
Stratenmaker – Vac.nr. P013566
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

Mannenkoor Die Sevensanghers geeft op zondag 30 april een voorjaarsconcert in De Wingerd in Sevenum.
Dit concert begint om 11.00 uur.
Naast het mannenkoor treden
op Aodemnoët uit Kessel en
Gemengd koor Forever Young met
combo uit Someren.

Aodemnoët zingt onder meer
twee nummers van Bläck Fööss.
Forever Young zingt onder meer
popnummers, zoals werk van U2 en

Beyoncé. Het mannenkoor laat
liedjes horen als The Rivers of
Babylon van Boney M, Le Rossignol
en Raspaschol.

Koningsdag in Sevenum
Op Koningsdag in Sevenum is dit jaar een bijzondere gast aanwezig. Jongerengilde Sevenum heeft ‘prinses
Beatrix’ bereid gevonden om Koningsdag te komen bekijken en te openen. De middag duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Rond 13.00 uur vertrekt ‘prinses
Beatrix’ vanaf De Wingerd in een grote
open auto richting het Raadhuisplein
onder muzikale begeleiding van de
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum.
Bodyguards zorgen voor haar veiligheid. Op het Raadhuisplein spreekt zij
het volk toe en daarna knipt ze het
lintje door. Hierbij is de Koningsdag
geopend en kunnen de activiteiten

beginnen. Er is een aantal attracties op
het plein opgezet. Zo is er een ‘ren je
rot’-springkussen voor de wat oudere
jeugd en voor de jongste deelnemers
is er een kleiner springkussen. Verder
is er een zandbak met goudklompjes
en kunnen kinderen spelletjes zoals
balgooien en de stoelendans doen.
Tussendoor verzorgt gymclub Hosema
enkele optredens door de Sevenum

Kids en de juniorengroep. Ook verzorgt
zij een workshop waaraan iedereen
mee kan doen. Tenslotte vindt ook
de traditionele kindermarkt deze dag
plaats. Tijdens de markt mogen geen
planten, bloemen, dieren of etenswaren verkocht worden.
Voor meer informatie, kijk op
www.jongerengildesevenum.nl of op
de Facebookpagina.

Expositie borduurpatronen
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert van zondag 30 april tot en met zondag 8 oktober een expositie over
19e-eeuwse handgekleurde borduurpatronen. Titel van de tentoonstelling is Bloemen Bloeien op Papier.
Tijdens de expositie zijn tevens
zestien winnende werken uit een wedstrijd te zien. Deze zijn gemaakt door
moderne kunstenaars en geïnspireerd op
deze oude borduurpatronen. De collectie
is ontstaan bij John Landwehr. Hij was
verbonden aan een veilinghuis en kende
zodoende veel antiquairs. Zijn vrouw,
Josephine Lanwehr-Vogels borduurde
veel originele borduurpatronen. Omdat

het echtpaar uit Tiel veel reisde lukte het
hen een collectie van meer dan drieduizend handgekleurde borduurpatronen uit
de 19e eeuw te verzamelen. De collectie
lag bijna tien jaar lang opgesloten in
een depot van het Regionaal Archief
Rivierenland in Tiel. “De bijzondere
collectie geeft het gevoel en de emoties
uit de 19e eeuw goed weer”, aldus het
museum. Een gevoel dat volgens de

Kantfabriek nog steeds blijkt te passen in
deze tijd. Het museum schreef een wedstrijd uit waarin ze moderne kunstenaars
uitdaagde om werken te maken geïnspireerd op de oude borduurpatronen
van Landwehr-Vogels. Dit resulteerde in
meer dan honderdvijftig inzendingen.
De drie winnende werken en dertien
andere bijzonere inzendingen worden
ook getoond tijdens de expositie.
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Rommelmarkt TTV Seta

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

Tafeltennisvereniging Seta uit Sevenum houdt op Hemelvaartsdag,
donderdag 25 mei, haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze vindt plaats in het
clubgebouw Stapvast in Sevenum.
De rommelmarkt duurt van 10.00
tot 14.00 uur. Het clubgebouw is
gelegen aan de Wilhelminastraat. Er
worden onder meer boeken, kleding,

Oldtimers in America
Tijdens de Open Bedrijvendag in America vond er een oldtimershow op het Kerkplein plaats.
Diverse oude auto’s en motoren stonden opgesteld op het plein. Het was voor de tweede maal dat er
een open bedrijvendag plaatsvond. Diverse bedrijven openden deze dag hun deuren voor het publiek.
De organisatie was in handen van de Stichting Brood op de Plank.

Museum Sorghvliet geopend
Museum Sorghvliet in Tienray is vanaf maandag 1 mei weer geopend. In het museum zijn gebruiksvoorwerpen
uit de periode 1850-1950 tentoongesteld.
Ook is er aandacht voor de oorlogsjaren in de regio en het kloosterleven
in het dorp.

Sorghvliet is gelegen aan Over de
Beek in Tienray. Het museum is tot 1
oktober geopend op afspraak.

Neem voor meer informatie
over museumbezoek contact op met
Wiel Nabben, 0478 69 14 68.

Zeemansliederen in Cambrinus
Cambrinus in Horst is zondag 30 april voor één dag een shantycafé. Het café staat die dag in het teken van
zeemansliederen. De shanties, zeemansliederen, vertellen over de fascinatie voor zeelieden van vroeger, de
zeilschepen waarop ze voeren en het leven aan boord.
De groep Nautisch Vocaal Octet
Reederij Overtuygt vertolkt a capella
traditionele shanties en liederen van de
zee. Daarnaast behoren ook originele

vissers- en walvisvaartliederen tot
het repertoire. Het repertoire bestaat
uit Nederlandse, Franse, Engelse en
Friese shanties, forebitters en zoge-

naamde ceremonials. Overtuygt heeft
ook enkele collega-shantygroepen uit
Nederland uitgenodigd in Cambrinus.
De optredens beginnen om 14.30 uur.
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Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
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metmotivatiebrief
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2017 naar:
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Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
Huislijn
Kantoormeubelen
t.a.v. mevrouw
C. EgelmeersB.V.
t.a.v.
mevrouw C.De
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Industrieterrein
Flammert 1214
Industrieterrein
De Flammert 1214
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NC Nieuw-Bergen
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Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Koningsspelen in Sevenum
De drie basisscholen van Sevenum vierden vrijdag 21 april gezamenlijk de Koningsspelen op
sportpark ’t Spansel. Na de koningsdans was het tijd voor sport en spellen. In totaal zeshonderd
basisschoolleerlingen deden mee aan de spelen. Zij werden daarbij begeleid door CIOS-studenten,
leerkrachten en uiteraard ook papa’s en mama’s.

speelgoed maar ook glas- en sierwerk
te koop aangeboden op de markt.
Kijk voor meer informatie op
www.ttvseta.nl

24-12-15 14:19
24-12-15 14:19
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Agenda t/m 4 mei 2017
wo
26
04

Sportweek Horst aan de Maas

Zeemansliederen
Tijd: 14.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Jongeren Gilde Sevenum
Locatie: Sevenum

Fiets versieren

Koningsdagfeest

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Grubbenvorst
Locatie: Fibe&Co Grubbenvorst

Locatie: café Croes Moeke Sevenum

za
29
04

Koningsnacht
Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: café De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

do
27
04

Koningsdag met activiteiten en
kindermarkt

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Demonstratiewedstrijd wandelvoetbal

Rundje um ut Hundje

Tijd: vanaf 07.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub Oranje
StartLocatie: Mèrthal Horst

Tijd: vanaf 17.00 uur
Locatie: Centrum Horst

Tijd: 08.00-17.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub Oranje
Locatie: Mèrthal Horst

zo
30
04

Walk&Talk budgetbewaking
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: BiblioNu Horst
Locatie: bibliotheek Horst

Dansmiddag 55+
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

Tijd: 15.30 uur
Locatie: RKSV Meterik

Oranjetocht

Fietsenmarkt

di
02
05

do
04
05

Hippisch Festijn Limburg
Organisatie: stichting SGW Noord-Limburg
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Start expositie Bloeien op papier

Dodenherdenking

Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord
Locatie: kerk Sevenum

Sportweek Horst aan de Maas

Open tuin

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum

Koningsdag met Oranjevrijmarkt

Aspergerie De Locht

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Grubbenvorst
Locatie: ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Dodenherdenking

Oranjefeest

Fashion Revolution Week

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: comité De Zwarte Plak
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: centrum Hegelsom

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Nerf-demonstratie

Rondleiding Kasteel Huys ter Horst

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Intertoys Horst
Locatie: pand tegenover Intertoys Horst

Tijd: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst

Dodenherdenking
Tijd: 19.15 uur
Locatie: kerk Broekhuizen

GEVRAAGD

Blauwe bessen
plukkers/sters

elektromonteur/chauffeur
De werkzaamheden zullen
o.a. bestaan uit:
• Het opleveren, repareren en
onderhouden van onze producten en
klantinstallaties;
• Bezorgen, installeren en ophalen van
onze verhuurvloot bij o.a. evenementen, festivals, energiebedrijven en
industrie;
• Adviserende rol voor onze relaties op
locatie.
Wij vragen:
• mbo niveau 4 elektrotechniek;
• rijbewijs CE met code 95 is een pré
of bereidheid om dit te behalen;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Servicegerichte instelling,

m/v

probleemoplossend vermogen en
affiniteit met techniek;
• Verantwoordelijkheidsgevoel,
zelfstandig kunnen werken maar
ook in teamverband;
• Representatief en goede
communicatieve vaardigheden;
• Woonachtig in regio Horst.
Wat bieden wij:
• Marktconform salaris;
• Na gebleken geschiktheid behoort
een vast dienstverband tot de
mogelijkheden;
• Een klein en leuk team;
• Een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een gezond en
groeiend bedrijf.

Solliciteren:
• stuur je cv met motivatie per e-mail aan: info@stratum-horst.nl
o.v.v. vacature elektromonteur/chauffeur;
• voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze functie kun je contact
opnemen met: Dhr. B. van Stratum, 077 - 398 17 69

Expeditiestraat 17, 5961 PX Horst

www.stratum-horst.nl

in kas voor de vroege avonduren
en zaterdagochtend.
Periode van +/- eind mei tot
+/- begin juli. Leeftijd: 13-18 jaar.

I.R.F. Venlo B.V. (onderdeel van de I.R.F. Holding B.V.) is een dynamische,
logistieke dienstverlener gevestigd aan de Horsterweg 74 te Grubbenvorst.

Wij zijn per direct op zoek naar een

ZELFSTANDIGE, ENERGIEKE

TRANSPORTPLANNER
(40 UUR/FULLTIME)

M/V

Bij interesse graag mailen naar:
mariesjka@msn.com
Fam. Willems
Mevrouwsbosweg 12
5963 NP Hegelsom

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
• Begeleiden transport van en naar UK;
• Het aansturen van ca. 35-50 chauffeurs;
• Contacten onderhouden met opdrachtgevers.
Wie zoeken wij?
• Je bent ondernemend;
• Je hebt affiniteit met transport;
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse
taal in woord en geschrift;
• Flexibele instelling;

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

• Goede topografische kennis,
met name van het United
Kingdom
en Duitsland;
• Ervaring is een pré.

Wat hebben wij te bieden?
• Werken in een klein team;
• Je krijgt prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 26 mei 2017 en
stuur je brief met cv naar pz@irf.eu . Wil je meer informatie over deze
functie, neem gerust contact op met Piet Visserman. Hij is bereikbaar
via tel.nr. 06-55 75 29 00.
I.R.F. Venlo B.V. Horsterweg 74, 5971 NG Grubbenvorst www.irf.eu

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Van Stratum Horst is specialist op het gebied van verhuur, verkoop en service
van (nood)stroomvoorzieningen. Voor de versterking van ons team zijn we op zoek
naar een energieke

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

26
04

service 25

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)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Alarmnummer

112

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

HALLO voordeelpas
ANBISE

Heilige mis

09.00

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Heilige mis
Rozenkrans

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

In ’t Gasthoês in Horst vond zaterdag 22 april de tweejaarlijkse open dag van het Hobby-Gilde
plaats. Bezoekers konden kennismaken met het gevarieerde aanbod aan cursussen, zoals schilderen,
houtsnijden, beeldhouwen, bridge en kaarten maken. Cursisten van al deze groepen lieten de gasten
zien wat hun activiteit inhield. Diverse groepen toonden daarbij de producten die in het afgelopen
seizoen zijn vervaardigd. Het cursusjaar loopt binnenkort ten einde. In september start Hobby-Gilde
weer aan een nieuw seizoen.

09.00
09.00

17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
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

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

Tienray
18.00
19.00

zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Duet Kappers

De Schuilplaats

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

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

19.15

Melderslo

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Open dag Hobby-Gilde Horst

Deelnemers

Lottum

zaterdag
woensdag
		

Verloskundige zorg

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Heilige mis
Heilige mis

1 t/m 4 mei 2017
Beurskens, C.L.P.
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

09.30

Horst (Lambertus)

zondag
donderdag
		

Spoedgevallendienst
28 t/m 30 april 2017
Tandunique Sevenum BV
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

09.45

Grubbenvorst

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

Tandarts

19.15

Griendtsveen

Meerlo

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

10.30

Broekhuizenvorst

Venray

Gebiedsteams

11.00

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

Horst, America, Hegelsom,
Melderslo en Meterik
T 06 55 40 80 23
Sevenum
T 077 467 12 76
T 06 31 97 85 15
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

10% korting op de eerste
behandeling

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
7D
AG

EN

!
s
l
e
b
e
i
r
k
Lente

PE

RW

EE

KG

EO

PE

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5999,Durante lak lavazwart
190 x 251 x 230 cm

compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HORST

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Koningsdag GEOPEND
van 10 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.
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!

