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Terwijl de Koninklijke familie Koningsdag op maandag 27 april in Dordrecht in nieuwe stijl vierde, werden in Horst aan de Maas als vanouds fietsen versierd, kindermarkten
gehouden en wedstrijden zaklopen gehouden. Horst aan de Maas vierde Koningsdag in ’oude stijl’.

1,78

0.99
2 rode paprika’s

www.ahhorst.nl

6,00

4.00
Rundergehakt

2 schalen à 500 gram

aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur

Koning Willem-Alexander bracht
dit jaar samen met koningin Máxima
en overige leden van de familie een
bezoek aan Dordrecht. Het zou een
Koningsdag nieuwe stijl worden.

Dus geen koekhappen of andere
Oudhollandse spelen, maar een
parade van boten en een optreden van
Nielson. In Horst aan de Maas werd
er echter wel ouderwets Koningsdag

gevierd. Zo kon de jeugd in Horst haar
fiets versieren en meedoen aan een
optocht, werden in Sevenum spulletjes
verkocht en stond Griendtsveen in het
teken van de Outdoor Games.

Enquête over Powerman
Gemeente Horst aan de Maas gaat door middel van een enquête de klachten rondom de duathlonwedstrijd
Powerman inventariseren. Bij de enquête worden niet alleen direct aanwonden van de route betrokken, maar
onder meer ook de dorpsraden.
Deze editie van Powerman, die op
zondag 12 april in en rondom Horst
werd gehouden, kende veel kritiek.
Voorgaande jaren vond het evenement in het centrum van Horst plaats.
Voor dit jaar werd uitgeweken naar
het gebied rondom de Kasteelse
Bossen. Inwoners van de wijken waar
de deelnemers doorheen kwamen,
vonden dat zij veel te laat of zelfs niet

door de organisatie geïnformeerd
waren. Er kwamen veel klachten bij de
gemeente binnen over onder meer de
verkeersafhandeling. Aanwonenden
van de Herenbosweg, Mackayweg en
Tienrayseweg gaven aan zelfs al op
zaterdag hinder te ondervinden van
trainende deelnemers. Reden voor de
gemeente om zo snel mogelijk een
evaluatie uit te voeren. Vorige week is

door het College van B&W besloten
een enquête te houden. Hoe die
precies eruit gaat zien, wordt nog
nader ingevuld, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd
weten. “We zullen niet alleen de
directe aanwonenden van de route
een enquête sturen, maar bijvoorbeeld ook de dorpsraad van Melderslo
en Tienray erbij betrekken.”
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Getekend voor het leven door oorlog
Binnenkort is het zeventig jaar geleden dat ons land bevrijd werd van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Margrit Hocks (82) woont al sinds ze in 1977 hertrouwde in
Grubbenvorst. Ze werd echter in 1933 geboren in Koblenz en groeide daar op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelt over haar zware jeugdjaren in Duitsland.
Op de vraag wat zij allemaal heeft
meegemaakt van de oorlog antwoordt
ze heel kordaat: “Alles. De oorlog brak
uit toen ik zes jaar oud was. In de eerste

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het Aardbeienland
gehele gemeente
Peters Woninginrichting
gehele gemeente behalve
Evertsoord, Griendtsveen,
Kronenberg en Sevenum

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

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

twee jaar was Koblenz nog niet echt een
doelwit. Daarna werden de bombardementen veel frequenter. We moesten
aangekleed slapen en er stond een
ingepakte weekendtas naast ons bed,
zodat we snel konden vluchten als het
nodig was.” Margrit was de jongste in
een gezin van vijf kinderen. Ze had twee
broers en twee zussen. Al snel werd haar
oudste broer, die tien jaar ouder was,
voor een officiersopleiding naar Rusland
gestuurd. In het derde jaar van de oorlog
werd er tegenover het woonhuis een
bunker gebouwd. “De bunker, die
gebouwd werd door Fransen, gebruikten
wij om in te spelen. Ik was toen tien jaar
en ging naar het lyceum. Een van deze
Fransmannen was een wiskundedocent
en in ruil voor een paar boterhammen
gaf hij mij af en toe bijles.”
Als 11-jarige moest Margrit bij de
boer gaan werken. “Aan het werken
heb ik verder geen nare herinneringen overgehouden. Ik heb er echter
wel meegemaakt dat er een Stuka
(type duikbommenwerper, red.) kwam
overvliegen en dat we werden beschoten door mitrailleurs. Als je dat als
11-jarige al moet meemaken, is het echt
verschrikkelijk.” Dit soort gebeurtenissen
tekenen zich wel voor het leven.
“Nog steeds ben ik bang voor overvliegende vliegtuigen en ga ik met onweer
niet naar buiten. Het doet me te veel
denken aan de oorlog”, vertelt ze.
“Na de aardappeloogst bij de boer
ben ik met mijn moeder vertrokken
naar familie in Oberwesel en we bleven
hier tot het einde van de oorlog. Hier
kregen we te horen dat mijn oudste
broer in Rusland was overleden, een van
de meest verschrikkelijke momenten in
mijn leven.” Haar broer en zus verbleven bij familie in Nordrein Westfalen en

haar vader zat gevangen, eerst in een
Engelse, daarna in een Franse gevangenis. Toen hij vrij kwam, ging het gezin
terug naar Koblenz. “Na de oorlog begon
de ellende van honger en kou. Het plafond was het enige dak boven ons hoofd
en er was geen eten. Toen we op een
dag in 1946 op zoek waren naar eten
in de buurt van ons oude huis, kwamen
we daar een Franse officier tegen. Het
bleek dezelfde Fransman van jaren terug
te zijn. Hij kwam daarna regelmatig bij
ons thuis om eten te brengen en om te
kletsen met mijn ouders. Mijn oudste zus
is met hem getrouwd.”
De oorlog heeft veel invloed gehad
op de rest van haar leven. Ze sluit nooit
alle ramen en deuren en komt niet in
liften, omdat het haar te veel doet denken aan bijvoorbeeld het schuilen in de
kelder. Haar verhaal vertelt ze door aan
kinderen en andere familieleden. Margrit
ziet ook familie-eigenschappen terug

Margrit op 7-jarige leeftijd
in de volgende generaties. “Mijn vader
en zus waren beide arts. Zelf ben ik
fysiotherapeute geweest en mijn dochter
is dat ook. We vinden het allemaal erg
belangrijk om voor de medemens te
zorgen. De kleinzoon van mijn zus, Jonas,
heeft dit ook meegekregen. Hij volgt

een opleiding tot arts en is momenteel
voor vrijwilligerswerk in Uganda, om
te zorgen en les te geven. Recentelijk
heb ik een kaart van hem ontvangen.
De oprechtheid waarmee hij dit doet,
ontroert me. Net als ik, zou onze vader
erg trots op hem zijn.”

Nieuwjaarsreceptie
gemeente op andere dag
Gemeente Horst aan de Maas bekijkt of ze de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die normaal gesproken op 1
januari wordt gehouden, naar een andere dag kan verzetten. De receptie zou dan op de tweede werkdag na
nieuwjaar worden gehouden.
Traditioneel vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats op
1 januari, de laatste jaren aansluitend
aan de nieuwjaarsduik in de Kasteelse
Bossen. Gemiddeld zo’n 200 tot 300
inwoners bezoeken de nieuwjaarsreceptie. Hoewel de gemeente, door de

receptie op nieuwjaarsdag zelf te
houden, niet in het vaarwater komt van
andere organisaties, wil ze toch
bekijken of een andere dag een betere
optie is. Velen gebruiken deze dag
namelijk om bijvoorbeeld familie te
bezoeken.

Omdat provincie Limburg in 2016
zelf haar receptie houdt op de eerste
werkdag na nieuwjaar, is deze dag
geen optie, aldus de gemeente. Het
voorstel is dan ook om in 2016 de
receptie te houden op dinsdagavond
5 januari.

Gewijzigde
aanlevertijden
In verband met Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, zijn de tijden voor het
aanleveren van advertenties gewijzigd.
Advertenties voor de editie van
donderdag 7 mei dienen uiterlijk
maandag 4 mei om 17.00 uur bij ons
binnen te zijn.
Advertenties kunt u mailen naar
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Voor persberichten geldt de
gebruikelijk deadline van maandag
17.00 uur. Deze kunt u mailen naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Het kantoor van Kempen Media is op
dinsdag 5 mei gesloten.

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

Mooi gezond kleurtje
voor een speciaal feestje?

€29,95

€14,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.halloaanbieding.nl
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Geocachers ruimen
Kasteelse Bossen op
Een delegatie van geocachers ging op zaterdag 25 april de Kasteelse Bossen in Horst in om afval op te ruimen en
bomen te snoeien. Onder het mom van CITO (Cache In Trash Out) zetten enkele tientallen van hen zich in voor de
natuur van de Kasteelse Bossen. De geocachers organiseerden de actie in samenwerking met gemeente Horst aan
de Maas en de Stichting Landschap Horst aan de Maas.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Mango abrikoos
taartje

www.bakkerijbroekmans.nl

Geocaching is een buitensport en
spel waarbij gebruik wordt gemaakt
van een Global Positioning System
(gps)-ontvanger of telefoon met deze
functie om ergens ter wereld een
zogenaamde cache (verstopplaats) te
vinden. Op deze verstopplaats ligt een
‘schat’ die meestal in een waterdicht
omhulsel voorzien wordt van een
logboek. Hierin schrijft de vinder zijn
naam. Geocachers kunnen de gpscoördinaten van eigen caches op
internet plaatsen of naar die van
anderen zoeken.
“Als geocacher ben je natuurlijk
veel buiten. We willen met deze actie
iets voor de natuur terugdoen”, zegt
organisator Hans Peters. De voormalig
brandweercommandant is zelf een
fanatiek geocacher. Hij zocht en vond
in geocaching een hobby voor na zijn

werkzame leven. “We hebben een evenement over vandaag aangemaakt op
de landelijke website voor geocaching
waarop mensen zich konden inschrijven. En dit is het resultaat”, stelt Peters.
De gemeente ondersteunt de
actie met personeel. Zo helpen onder
leiding van een gemeentewerker
enkele geocachers met het snoeien
van bomen rondom de kasteelruïne.
Peters: “Sommige caches liggen ook
bovenin bomen verstopt. Je hebt dan
klimtuig nodig om erbij te komen”. Het
fenomeen geocaching begon in 2000.
Sindsdien liggen er wereldwijd meer
dan twee miljoen caches verspreid.
“Horst aan de Maas is een populaire
regio voor geocachers. Hier kan je wel
dertig caches vinden”, zegt Peters.
Naast het bospad bij de
Herenbosweg verwijderen enkele geo-

cachers fanatiek het onkruid tussen de
bramen. “We willen er zo voor zorgen
dat de bramen weer meer zonlicht
krijgen”, zegt geocacher Renco Spoor.
De bekendste cache in Nederland is volgens hem die bij het station Amsterdam
Centraal. “Daar is er een verstopt pal
tegenover het station. Daar lopen dagelijks duizenden mensen voorbij zonder
dat ze het weten”, zegt Spoor.
Volgens geocacher Yvon Keijsers is
de hobby aan iedereen aan te raden.
“Het houdt je scherp. Je moet gpspuzzels ontrafelen, je kunt gaan duiken
of klimmen en je bent altijd buiten
bezig”, zegt Keijsers. Peters vult aan:
“Vroeger pakte je een ANWB-fietsroute.
Tegenwoordig kun je gaan fietsen én
op zoek gaan naar caches. Mijn vakantie staat zelfs in het teken van cachen”,
besluit hij.

a.s. zondag

KOOP
zondag

Zes lintjes Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas zijn op vrijdag 24 april zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Burgemeester Kees
van Rooij kon vier lintjes persoonlijk overhandigen. Twee gedecoreerden waren echter met vakantie en werden
telefonisch door de burgemeester verrast.
In totaal werden vijf mannen en
één vrouw Koninklijk onderscheiden.
Frits Cremers uit Broekhuizen ontving
de onderscheiding onder meer voor
zijn vrijwilligerswerk voor Carnavalsvereniging de Krey in Broekhuizen.
Daarnaast is hij bestuurslid van
voetbalvereniging SVEB, waarvoor hij
onder andere wedstrijdsecretaris is en
de informatie voor de website
verzorgt.
Swolgenaar Eduard Maas was
onder meer voorzitter van het
Agrarisch Jongeren Kontakt afdeling
Meerlo-Wanssum. Hij is bestuurslid
van Carnavalsvereniging d’n Bok uit
Swolgen en heeft als bestuurder van
Coöperatie SaWeCo mede vormgegeven aan de fusie met de Boerenbond
Ysselsteyn. Ook is hij sinds 2013 voorzitter van de dorpsraad Swolgen.
Truus Pouwels-Camps uit America
zet zich al 25 jaar in voor de stichting

ORO, een zorginstelling voor mensen
met een verstandelijke beperking in
de regio Zuidoost-Brabant. Zij gaat één
middag per week zwemmen met een
cliënt met een meervoudige beperking. Daarnaast verzorgt zij tweemaal
per week de tuin op een woongroep
in Deurne. Ook was zij vrijwilliger bij
ouderenopvang Aan de Brug en is
zij mantelzorger. Naast de zorg voor
haar meervoudig beperkte zoon was
Truus Pouwels-Camps ook pleegouder
voor de dochter van haar schoonzus.
Haar pleegdochter was zes jaar toen
mevrouw Pouwels-Camps de zorg op
zich nam. Verder verzorgt zij de kapel
op het kerkhof in America.
Horstenaar Jan Thielen was onder
andere vrijwilliger van Jong Nederland
Horst en secretaris van de commissie
synchroonzwemmen van HZPC. Hij was
daarnaast synchroonzwemofficial bij
de KNZB kring Limburg. Hij is nu nog

verantwoordelijk voor de technische
zaken en hij fungeert als jurylid bij de
wedstrijden in de kring Limburg. Ook
was hij penningmeester van Stichting
De Peelkabouters en momenteel van
Stichting Joost.
Piet Geurts uit Hegelsom is al ruim
45 jaar bestuurslid van VV Hegelsom.
Verder was hij lid van dorpsraad
Hegelsom, secretaris van jeugdcarnaval
Hegelsom en van Carnavalsvereniging
d’n Tuutekop. Ook heeft hij buurtvereniging Homberger opgericht.
Ger van de Klashorst uit Horst
werd mede onderscheiden voor zijn
vrijwilligerswerk voor HVC Hegelsom,
Carnavalsvereniging D’n Dreumel
in Horst, Stichting Horster Revue en
Stichting De Mèrthal in Horst. Verder is
Ger van de Klashorst voorzitter van de
Centrale Cliëntenraad Daelzicht.
Allen werden benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

van 12.00 tot 17.00 uur

dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
geopend van 9.30 - 18.00 u!

Kerkstraat 7, Sevenum | T 077-467 2929 | www.jansen-noy.nl

Deukje?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verenigd Horst aan de Maas
07/16

KPJ Melderslo

Horst aan de Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Elk dorp telt wel meerdere verenigingen, waarvan sommige al eeuwenoud zijn. HALLO Horst aan de Maas speurde in kleedlokalen,
blies het stof van bladmuziek en dook zo in de archieven van Verenigd Horst aan de Maas. In deze aflevering: KPJ Melderslo.
Ter ere van het negentigjarige
jubileum van KPJ Melderslo heeft
HALLO Horst aan de Maas vorig jaar
al de geschiedenis van deze
jongerenvereniging onder de loep
genomen. Vandaar dat in deze
aflevering wordt gericht op de
hedendaagse positie van KPJ
Melderslo. Jeroen Surminski (28) uit
Melderslo, al ruim tien jaar lid, legt
zijn ervaringen voor.

‘Er heerst veel
gezelligheid’
Jeroen kwam naar eigen zeggen automatisch bij KPJ Melderslo
terecht: “Iedereen ging er op vrijdagavond naartoe om een biertje te
drinken, dus ik ook. Natuurlijk spraken de leuke activiteiten mij ook erg
aan, zoals de thema-avonden en het
Prinsenbal. Er heerst veel gezelligheid. Aangezien de leden tussen de
16 en 30 jaar zijn, heb je daarnaast
net wat meer diversiteit dan wanneer je alleen met je vriendengroep
afspreekt.” Hoe gezellig de jongerenvereniging ook is, Jeroen ziet zichzelf
binnen nu en vijf jaar stoppen.

EXPOSITIE
schilddeernijBeeun
ken

Mieke van

keramiek
Marja Barth

zaterdag 9 en 16 mei
zondag 17 mei

“Het is een ongeschreven regel om
rond je dertigste te stoppen, dus ik
zal niet meer zo lang lid blijven. Maar
voorlopig voel ik me nog jong bij KPJ”,
grapt hij.

‘Het is echt iets van
Melderslo’
Jeroen kan wel een actief lid
worden genoemd. Zo heeft hij de
organisatie van de populaire Melderse
Examenfuif en de bloemenactie langs
de deuren in Melderslo op zich genomen. Daarnaast heeft hij in het bestuur
van de vereniging gezeten. “Ik ben ook
wel degene die mijn vrienden steeds
aanspoort om op vrijdagavond een
biertje te komen drinken in onze zaal in
MFC De Zwingel. Ik probeer de jongens
van het voetballen ook geregeld over
te halen om eens een kijkje te komen
nemen”, vertelt hij. De activiteiten van
KPJ die Jeroen het meeste aanspreken,
zijn toch wel de activiteiten die worden
afgesloten met een avondje stappen,
zoals een middagje paintballen dat
eindigt in een avond uit in Nijmegen.
De thema-avonden en de jaarlijkse examenfuif en barbecue staan ook hoog

SOS Meerlo Wanssum
bouwt een
speciale
school voor
dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)
Helpt u mee?
Bankrekening: 13.25.91.189

van 11.00 – 17.00 uur

Ontmoetingspunt ’t Helder
Helderseweg 31, 5825 CE Overloon

www.sos-meerlowanssum.nl

op zijn lijstje. Jeroen ziet de toekomst
van KPJ Melderslo positief tegenmoet:
“Drie jaar geleden hadden we het wat
moeilijker. Elke vrijdagavond organiseerden we een activiteit, maar helaas
leverde onze inspanning maar weinig

animo op. Vandaar organiseren we
vandaag de dag ‘maar’ twee keer in de
maand op vrijdagavond een activiteit
die drukbezocht wordt. We hebben
inmiddels weer honderd leden, dus ik
zie de toekomst positief tegenmoet.”

Niet alleen de Melderslose jeugd
omarmt de vereniging, KPJ Melderslo
lijkt in heel Melderslo te leven.
“Het gros van de bewoners is ermee
opgegroeid. Het is echt iets van
Melderslo”, besluit hij.

Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?
Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd

6%
BTW *

Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (juni-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland en Belgïe.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

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

r
Al mee ar
ja
dan 21 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Grubbenvorst
overspoeld door motors
Motorliefhebbers konden op zondag 26 april hun hart ophalen bij de 29e motorzegening in Grubbenvorst.
Het hele Pastoor Vullinghsplein stond vol met motors en hun eigenaren. Jong en oud publiek kwam van heinde
en verre om de mooi opgepoetste voertuigen te bekijken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ad ve rtorial

Baas Horst a/d Maas
In Horst aan de Maas wordt op zaterdag 16 mei een nieuw uniek
evenement georganiseerd voor en door inwoners van de gemeente.
Tijdens het evenement gaan de verschillende dorpen de strijd met
elkaar aan door middel van diverse sportieve spellen. De teams
vertegenwoordigen via een kroeg of soos hun eigen dorp.
Bij de ontwikkeling van de
spellen zijn lokale verenigingen
betrokken. Diverse verenigingen
trekken alles uit de kast voor het
bedenken en bouwen van de meest
uitdagende spellen. De teamleden
zullen verschillende vaardigheden
moeten inzetten om de spellen
te winnen en de punten binnen
te slepen. Welk dorp is het snelst,
sterkst of slimst? De winnaar mag
zichzelf een jaar lang ‘Baas van Horst
aan de Maas’ noemen. Ook zal in het
winnende dorp de volgende editie
georganiseerd worden.
Kom jij jouw dorp aanmoedigen?
Toegang tot het Baas van Horst
aan de Maas terrein is gratis. De
competitie start om 11.00 uur. Locatie:

tegenover Phicoop Sevenum (Jumbo).
Baas van Horst aan de Maas
wordt afgesloten met een spetterend
slotfeest, BAASpop. Iedereen is
welkom om te feesten, ook als je
niet meedoet met de activiteiten.
Voetjes van de vloer met Kid de Luca!
Koop je tickets voor BAASpop via:
www.baasvanhorstaandemaas.nl

www.baasvanhorstaandemaas.nl

Agrariers/bedrijven opgelet!

Leden van motorclub ’t Murke uit
Grubbenvorst stonden ’s ochtends om
10.00 uur al paraat om alles in goede
banen te leiden. Aan de zijkanten van
de weg stelden alle motors zich op.
Zowel Grubbenvorstenaren als mensen
van buiten het dorp kwamen kijken
naar het blinkende metaal. Hoewel er
van te voren regen was voorspeld, bleef
het tot aan het einde van de zegening
droog. Een woordvoerder van de club
laat weten dat er ongeveer 1.300
motorrijders werden verwacht. Of die er
ook zijn geweest, weet hij pas achteraf.
Ger Gokke (46) uit Grubbenvorst
is samen met zijn vrouw Resi (37) en
zijn kinderen Daphne (10) en Senna (3)
naar het centrum van het dorp gekomen om de motors te bekijken. Zelf rijdt
hij geen motor, maar hij vindt het wel
mooi om te zien. Hij rijdt zelf een trike.
“Op de motor heb je toch datzelfde
open gevoel.” Hij noemt de motorzegening een happening waar je gewoon bij

moet zijn. Senna, de jongste dochter, is
op haar roze motor waar ze altijd mee
speelt gekomen. “De roze motor wordt
zo ook gewoon gezegend”, lacht vader
Gokke.
Anders is het verhaal van vader
Mike (46) en zoon Youri (17) Jongepier
uit Horst. Zij zijn vandaag naar de
motorzegening gekomen voor de gezelligheid. Zodra Youri oud genoeg is, wil
hij een racemotor gaan rijden. Hij is net
als zijn vader, die op 16-jarige leeftijd
al met zijn brommer in Grubbenvorst
kwam. “Ik kom al hier vanaf een van de
eerste motorzegeningen”, zegt Mike.
Op de vraag of het hem ook om de
zegening gaat, antwoord hij: “Nee,
dat doe ik omdat het kan. Ik geloof
niet, maar het is hier gewoon ieder jaar
gezellig.”
Ook dit jaar zijn er weer internationale gasten bij het grootste motortreffen van Nederland. Aan de zijkant
van de weg staat een Duitse motor

opgesteld met allerlei knuffels en sleutelhangers er aan. Een voorbijganger
vraagt zich af of er nog wel op gereden
kan worden. “Ja, anders zal hij hier
niet gekomen zijn”, lacht een ander.
De motorrijders die in Grubbenvorst
samen zijn zien ze er vandaag allemaal
hetzelfde uit. Een motorpak aan en
allemaal een valhelm op.
In tientallen jaren is de motorzegening uitgegroeid tot een evenement
waar iedereen bij wil zijn. Tijdens de
Heilige Mis wordt nog eens duidelijk
benadrukt hoe belangrijk het is dat de
motorrijders straks het seizoen weer
veilig doorkomen. Na de gebeden en
het uitdelen van de communie, gaat
de zegening van start. Zoals ieder jaar
staat de pastoor weer op de hoek van
het Pastoor Vullinghsplein. Terwijl de
ene motorrijder zo hard mogelijk voorbij
scheurt, stopt de ander nog even voor
het heilige water. Gelovig of niet, iedereen wordt individueel gezegend.

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

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

www.bartseuren.nl

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

Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

Amstel

Geen 18

, ge e n a

Krat met 24 flesjes à 30cl
Maximaal 4 kratten per klant
12,79

Superdeals:

lcohol

8,99

Aardbeien

1,99

Land van herkomst: Nederland
Bak 500 gram
3,99

Geldig van wo 29 april t/m di 05 mei 2015

Gewijzigde openingstijden:

Dodenherdenking maandag 4 mei 08.00 – 19.00 uur
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 08.00 – 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

BUFFET
AMBACHTELIJK

HALLO in Nieuw-Zeeland
Paul en Thea, en Wiel en Truus uit Broekhuizenvorst hebben onlangs een rondreis gemaakt door NieuwZeeland. Tijdens deze reis hebben ze onder andere de Purakaunui Falls in de Catlins bezocht. Dit vonden de
twee stellen een mooie locatie om de HALLO nog eens te lezen en een foto te maken. Het eindoordeel van
hun vakantie luidde: “Wat een geweldig mooi land is dit”.

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde hebben we afscheid moeten nemen van

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze gewaardeerde collega

Truus Linders-Vermazeren

Robert Vervoort

echtgenote van

Na een onderbreking van enkele jaren,
is Robert sinds kort weer bij ons teruggekeerd,
het heeft helaas niet lang mogen duren.

Chrit Linders
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Chrit
Josefien en Henk
Marloes en Tom
Jeroen en Tamara
Charles en Jacqueline
Melissa
Nathalie
24 april 2015
Schoolstraat 24, 5866 AX Swolgen

Wij verliezen in Robert een prettige collega en een fijne vriend.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Mireille,
zijn kinderen Roos en Eva, familie en vrienden.
Directie en medewerkers Christiaens Group

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden
van onze collega

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag
29 april in crematorium Boschhuizen te Venray.

Robert Vervoort

Bedroefd delen wij u mede,
het overlijden van onze broer, schoonbroer en oom

We waren blij verrast dat we je weer
als collega mochten verwelkomen.
Helaas heeft het niet lang mogen duren.
We zullen je missen.

Jos Beelen

Ons medeleven gaat uit naar Mireille, Roos en Eva,
familie en vrienden.

in de leeftijd van 70 jaar.

Personeelsvereniging Christiaens Group

Familie Beelen
21 april 2015
Correspondentieadres:
Denenweg 29, 5962 NC Melderslo
Op zaterdag 25 april hebben we afscheid van Jos genomen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van onze oud-collega en
gewaardeerde voormalig medewerker

Robert Vervoort
Robert heeft in de ruim 8 jaar bij Hotraco
sterk bijgedragen aan ons succes.
Wij wensen Mireille zijn kinderen Roos en Eva en de rest van de
familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u allen
hartelijk bedanken voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van ôs moo

Nel Leijsten-Buijssen
Familie Leijsten, Evertsoord

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten,
de bijdrage voor de stichting KNGF geleidehond
en de belangstelling rond het overlijden en
het afscheid van ôzze pap en opa

Jan Peeters
Een speciaal woord van dank aan het bestuur en leden
van politiehondenvereniging de Helper in Nood, die het voor ons
mogelijk hebben gemaakt om er een speciaal afscheid
van te maken. Een afscheid dat echt paste bij ôzze pap en opa.
Kinderen en kleinkinderen Peeters

Collega’s en directie Hotraco Group

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 en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kwekerij de Lifra heeft weer
grandiose aanbiedingen!
Petunia’s 12 voor € 2,50 lobelia’s
12 voor € 1,50; geraniums staande
0,80; hangende 0,90; anjers 0,25;
knolbegonia’s 0,50; afrikanen 12 voor
1,50; vl. liesjes 12 voor 1,50; kuipplanten op stam fuchsia 5,00 enz. De beste
planten tegen de scherpste prijzen.
KWEKERIJ DE LIFRA Lorbaan 12A, Veulen
06 14 21 76 97.
Open: ma t/m vr. 9:00 t/m 19:00 zat.
9.00 t/m 18.00 Kwekerij de Lifra,
alleen wij….zetten de prijs erbij.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Voor groentenplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
T.k. haagstruiken, laurier 1-2 m. vanaf
3 euro en Ligustrum struiken 0,6-1,5 m.
vanaf 0,50 euro. Eventueel bezorgen
tel. 06 81 55 39 56.
Te koop: div. soorten zand en cement.
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Via-Rosa. Meditatieavond 13 mei.
Mindfulnesscursus start 21 mei. Cursus
reiki 2 op 22 mei. Stiltedag 6 juni.
www.via-rosa.nl of tel 0478 69 10 06.
Huis+weiland bebouwde kom Horst.
Landhuis 935 m3 op perceel 3.375 m2
binnen bebouwde kom Horst,
Pr. Irenestraat 59, € 549.000 k.k.
Tel/sms 06 40 20 38 38.
T.k. gevr. landbouwmachines
schudder/maaier/hark/ploeg/frees/
kipper/mesttank/weidesleep/maaizaaimachine/tractor enz.en vee/
paardentrailer 06 19 07 69 59.
Gezocht grotere partijen oude
veilingkisten. 06 21 23 88 89.
Te koop potgrond – tuincompost
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel. 077 464 13 80.

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.

Kleinschalige wasserij.
Ophalen-wassen-drogen-vouwenopbergen € 3,00 p/kg. Strijken, alleen
als u dit wilt, tegen meerprijs. Ik kom
in verzorgings/bejaardenhuizen, maar
ook bij u thuis. Info Wendy Claassens 06
23 99 77 30.

Computerproblemen. Automation
Support voor al uw computer vragen.
Opschonen pc, internetproblemen,
verkoop van nieuwe pc/laptop en randapparatuur. Wij komen graag bij u aan
huis. René vd Sanden. www.autosup.nl.
06 40 28 36 49.

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

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Poetshulp gevraagd.
Ik zoek hulp in de huishouding voor
3 uur in de week. Tel. 06 23 63 05 03.
Spiritueel consult. Zaterdag 2 mei
van 10.00u tot 14.00u inloopdag
kennismakingsconsult 12,50 euro bij
Juul’s kruidenhoekje Horst. Therapeute
Silvia Haanen 06 41 15 64 81
www.silviahaanen.nl

Breast Care Ria
Specialiste borstprothesen

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

en aangepaste lingerie

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray
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De dag van ons gouden huwelijksfeest op 25 april 2015
is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Wim
Heldens

GEPLUKT
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

De D is van de dag die er was voor ons feest
De A is van allen die er toen zijn geweest
De N is van nooit vergeten wij uw aandeel
De K is van kaarten, wij kregen er zoveel

‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

De U is gewoon van u,
wij zeggen allen nogmaals DANK U.

Piet en Agie Aerts-Brouwers
Kronenberg

Geboren

Vrijdag 1 mei 2015
zijn onze ouders,
opa en oma

Femm

Toon & Nel
Roefs-Janssen

Dochter van
Tom Gielen en Nicole Houben

50 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen.

23 april 2015

Tichelerstraat 1
5975 XA Sevenum

Geboren 28 april 2015

Jinte

Zusje van Tieme & Rins
Dochter van Geert & Anja
Versleijen-Holtermans
Dentjesweg 49
5961 RN Horst

Onze moeder en oma

Mien in ‘t ZandtDeckers
wordt op 5 mei 2015
90 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

Yogacentrum L’Espoir Horst.
Maak nu vrijblijvend kennis met yoga!
5 lessen voor € 32,50. 077 851 50 08/
yogacentrumlespoir.nl
Wie heeft mijn zwarte herenfiets
merk Giant Triple X maandagmiddag
meegenomen? Fiets stond achter de
Librije in Horst. Tegen beloning van
50 euro terug te bezorgen.
Tel. 06 19 20 81 96.
Gevonden een leesboek ter hoogte van
Venrayseweg 27. Tel. 077 467 02 05.
‘t Winkeltje, Herstraat 44. Wij zijn
tijdens de kermis gewoon geopend en
trakteren iedereen op “kermis-korting”,
“spin het kortingswiel” van 1 t/m 9
mei bij ons in ‘t Winkeltje Herstr. 44 en
bespaar (extra) op uw aankopen.
Kwekerij de Lifra heeft weer
grandiose aanbiedingen!
Petunia’s 12 voor € 2,50 lobelia’s
12 voor € 1,50; geraniums staande
0,80; hangende 0,90; anjers 0,25;
knolbegonia’s 0,50; afrikanen 12 voor
1,50; vl. liesjes 12 voor 1,50; kuipplanten op stam fuchsia 5,00 enz. De beste
planten tegen de scherpste prijzen.
KWEKERIJ DE LIFRA Lorbaan 12A, Veulen
06 14 21 76 97.
Open: ma t/m vr. 9:00 t/m 19:00 zat.
9.00 t/m 18.00 Kwekerij de Lifra,
alleen wij….zetten de prijs erbij.
Moederdag Steyl-sieraden. Geef
een cadeaubon van Steyl-sieraden
aan de allerliefste moeder!
www.steyl-sieraden.nl

Op 15 mei 2015
gaan papa en mama

Patrick Heldens &
Bianca Theeuwen
trouwen

om 14.00 uur in het
gemeentehuis van
Horst aan de Maas.
U bent van harte welkom op
de receptie van 19.00-20.00 uur
bij De Wevert,
Wevertweg 8, 5961 MA Horst

Iris & Milou
Houten speeltoestel met enkele
schommelaanbouw en glijbaan.
Gemaakt door DENI-speeltoestellen
uit Venlo. In zeer goede staat.
Wel zelf afbreken. Vraagprijs € 275,00.
Janssen tel. 077 851 23 39.
Mindfulness cursus. De cursus bestaat
uit 8 bijeenkomsten op de donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in
de periode van 21 mei tot 9 juli. Eén
avond wordt individueel ingepland.
Kleine groepjes. www.via-rosa.nl
Elke dag te koop verse asperges.
Mts. van Lipzig Zwarteplakweg 59
America 077 464 14 29.

Hij is adviseur bij de Kamer van Koophandel, houdt van reizen, springt bij mooi weer op zijn motor, speelt in de
fanfare, maar is boven alles een familieman. Deze week wordt Wim Heldens (58) uit Melderslo geplukt.
“Poeh, dat is een moeilijke”, zucht
Wim Heldens op de vraag waar hij
’s nachts voor wakker gemaakt kan
worden. “Toch wel mijn kleinkinderen
denk ik.” Op dat moment steekt Wims
vrouw Annemie (58) haar hoofd
hoopvol door de deuropening. “Wat zei
hij, wat zei hij?”, vraagt ze met een
knipoog. “Dat ze me ’s nachts wakker
mogen maken voor mijn kleinkinderen,
maar wel in de veronderstelling dat jij
dan naast me ligt”, zegt Wim vlug.
Er wordt gelachen. Wim zit in de
woonkamer van zijn tijdelijke huis.
Het echtpaar heeft bouwplannen.
Deze zomer moet de eerste steen van
een nieuwe woning gelegd worden,
wederom in Melderslo. Hun oude huis
was snel verkocht. “We hadden geluk.
Ik ken mensen die er jaren over doen
om hun huis te verkopen. Bij ons was

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Troubadour Math Craenmehr www.
muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl
www.muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl www.
muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl
www.muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl www.muziekenspel.nl
Sinds enige weken vermist korte,
bruine suede jas met o.a. een
gehoorapparaat.
Tel. 077 398 27 36/06 44 00 83 78.

Massage van de maand.
Aandacht voor je benen en voeten.
www.het-stiltehuis.nl

In onze automaat te koop tomaten,
aardbeien, tevens te koop palmen.
Bouten Americaanseweg 50
Kronenberg 077 467 25 20.

Te koop dagelijks verse asperges.
Fam. Wagemans Hombergerweg 21
Lottum Tel. 077 463 20 70.

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

er binnen een week een gegadigde.
Dat is wel een groot contrast.” Wim en
Annemie willen met het oog op de
toekomst een levensloopbestendig huis
bouwen, alles komt op de benedenverdieping. “Over pakweg tien jaar zet je
die stap toch minder snel.”
De bouwplannen nemen aardig
wat tijd in beslag, maar toch heeft hij
nog tijd genoeg voor andere dingen.
Wim is een echt verenigingsmens. Zo is
hij lid van de MoTourClub De Melderse.
Met mooi weer springt Heldens graag
op zijn motor. Hij haalde zijn rijbewijs
rond zijn vijftigste. Het was de uitkomst
van een weddenschap met zoon Sjoerd
(31). Wim: “Mijn zoon moest drie tentamens halen. Als hij er twee zou halen,
zou hij gaan lessen. Ik zei dat het hem
niet zou lukken. ‘Wedden van wel pap?’,
zei Sjoerd. ‘Als ik die tentamens haal,
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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moet jij ook gaan lessen.’ Hij haalde ze
alle drie.”
Daarnaast speelt Wim volgend jaar
al een halve eeuw bij de Melderslose
muziekvereniging Eendracht. Muziek
is belangrijk voor hem. Naast zijn
bezigheden bij de fanfare, organiseert
hij jaarlijks een open podium voor jong
talent, vooral bandjes. Wim: “Daar kan
ik echt van genieten. Het is ook leuk
om te zien dat bandjes die het nu goed
doen, ook bij ons op het podium stonden. Eva Wijnen bijvoorbeeld, zij zingt
nu bij Otherwise. Of The Anaesthetics.
Die band stond dit jaar nog in de finale
van de Limburgse bandwedstrijd Nu of
Nooit. Ik speel nu met het idee om tijdens het open podium de verschillende
muziekstijlen bij elkaar te brengen.
Ongeacht welk instrument je bespeelt.
Ik denk dat er dan een mooie kruisbestuiving plaats kan vinden.”
Naast de muziek heeft Wim
Heldens nog een grote hobby. Samen
met vrouw Annemie reist hij graag.
Wim en Annemie maakten al een lange
reis naar Nieuw-Zeeland. Vietnam
en de Verenigde Staten zijn andere
bestemmingen die Wim nog graag wil
bezoeken. Maar het favoriete vakantieland blijft nog altijd Noorwegen. Wim:
“Al is het weer daar vaak niet al te best,
die ruwe natuur maakt zoveel goed.
De fjorden zijn prachtig. Soms klimmen
we helemaal naar de Preikestolen, dat
is een rots die uitsteekt en hoog boven
het fjord hangt. Als je daar op staat, kijk
je zo honderden meters naar beneden.”
Het reizen is mooi, maar waar Wim
en Annemie nóg meer van genieten,
is de familie. Zelf is hij zoon van een
melkboer. “Velen zeggen het, maar ik
ben het!”, lacht Wim.
In 1978 trouwden Wim en Annemie
en samen hebben ze twee kinderen:
Sjoerd en Maartje (30), en drie kleinkinderen: Nienke (2), Roel (1) en Tijn (1).
Iedere zaterdag komt de familie samen.
“Dan zit het huis aardig vol. Het is een
leuke traditie die we zolang mogelijk
proberen vast te houden. We zijn wat
dat betreft toch wel echte familiemensen. Het is de rode draad in ons leven.”
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Feestmaand mei

10 jaar TVI Computers
Het IT-bedrijf TVI Computers, gelegen aan de Venrayseweg in Horst, bestaat in mei 10 jaar. Het bedrijf
groeide uit van een tweepersoons bedrijfje op een zolderkamer naar een full-service aanbieder voor zowel de
particuliere als de zakelijke markt met elf professionele werknemers.
Eigenaar Erik Verdellen vertelt:
“Ik startte in 2005 samen met mijn
broer Mark het bedrijf. We wilden
graag samen iets opzetten en mijn
broer sleutelde als hobby aan computers, dus daar werd het idee om een
computerbedrijf op te starten geboren.” Tien jaar later is het bedrijf met
inmiddels elf werknemers gevestigd
in Horst. Erik: “Daarvoor hebben we al
heel wat omzwervingen gemaakt. We
begonnen in Horst en zijn via Swolgen
en Meerlo in 2009 weer teruggekomen
in Horst.”
TVI Computers focust zich niet
meer alleen op particulieren, maar

ook op zakelijke klanten uit de MKBsector. “We zijn uitgegroeid tot een
allround computer bedrijf dat eigenlijk
alles op het gebied van ICT verzorgt.
We leveren niet alleen apparaten,
maar ook advies, reparatie en installatie. Naast de afdeling TVI Computers
en TVI Reparatie, hebben we nu ook
een Business Solutions en een Design
afdeling. Dat onderscheidt ons van
andere ICT-winkels: wij bieden een
totaalpakket.”

Speciale acties
Het 10-jarig jubileum viert TVI
Computers in mei. De hele maand

staan er dan speciale acties op hun
website en Facebookpagina en in
de winkel is een speciale winactie.
Klanten kunnen een foto laten maken
van zichzelf en degene met de meeste
likes op Facebook wint een tablet.
Op zaterdag 30 mei heeft het bedrijf
een feestdag georganiseerd.
“Dan is er muziek, een hapje
en een drankje. Striptekenaar Ted
Lenssen is van 12.00 tot 16.00 uur
aanwezig om in een vrij-toegankelijke
workshop kinderen alles te leren over
striptekenen. We hopen dat we veel
bezoekers mogen verwelkomen”,
aldus Erik.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

Toffedag.nl

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

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

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

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

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

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

Camps Optiek

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

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

Museum de Kantfabriek

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

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

De Golfhorst

My-LifeSlim

Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

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

DMS-Service

NIEUW Pearle Opticiëns Horst

Ulsheggerweg 2b, Lottum
10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

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

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

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

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

Steenstraat 3, Horst
10%korting op een zonnebril*

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

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

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

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

Direct voordeel in Horst aan de Maas

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

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

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

30
04

winkel&bedrijf 09

‘Persoonlijke benadering
is in een klein dorp heel belangrijk’
Peters Woninginrichting wordt overgenomen. Het familiebedrijf uit Meerlo heeft een nieuwe eigenaar gevonden
in Eef Leijssen uit Venray. Over ondernemen in een klein dorp.

“Misschien ga ik het in het begin
wel missen, maar ik denk dat ik er wel

aan kan wennen dat het niet meer
hoeft”, vertelt Jan Peters (63) lachend.

Samen met vrouw Anny (60) runt hij
twee zaken. Peters Woninginrichting en

Peters Textiel, beide in Meerlo.
De eerste wordt overgenomen, de
laatste blijft onder de hoede van Anny.
Voor Jan is het genoeg geweest.
“Op een gegeven moment bereik je
een leeftijd waarop je al lang genoeg
hebt gewerkt. Ik ben zo’n 43 jaar met
het vak bezig. Dat vind ik een mooie
tijd om te stoppen. Als de situatie zich
dan voordoet – zoals nu het geval is –
dan pakken we die aan.”
Jan dacht al langer aan een overname van het bedrijf. Er waren verschillende kandidaten, maar het ging om
meerdere redenen niet door. Totdat
Eef Leijssen (37) zich meldde. Leijssen
heeft een zaak in Venray: Eef Wonen en
Slapen. Leijssen: “Ik wist natuurlijk wel
dat Jan al langer bezig was met een
overname. Dat loopt, daar ga je niet
tussen zitten want het gaat gewoon
z’n gangetje. Maar toen ik hoorde dat
het met een andere kandidaat niet
doorging, heb ik hem gebeld om eens
te kijken wat er mogelijk was. Na die
gesprekken is het vrij snel gegaan.”
Leijssen is van plan om op dezelfde
voet door te gaan als Jan. Ook verandert hij de naam van het bedrijf niet.
Ondernemen in een klein dorp kan
moeilijk zijn, maar beide partijen zien

geen nadelen. Jan: “De moeilijkheid
van ondernemen in een klein dorp valt
op zich wel mee. Zeker op dit gebied.
Klanten verwachten op een gegeven
moment een goede service, dat is
gewoon belangrijk. Op het moment dat
je service en kwaliteit biedt, loopt het
vanzelf.” Anny vult aan: “Op een gegeven moment bouw je een klantenkring
op. Die persoonlijke benadering is in
een klein dorp heel belangrijk denk ik.”
Ook Leijssen ziet alleen maar voordelen van een winkel in Meerlo.
“Nu heb je het voordeel dat doordat je al
een winkel hebt, je flexibeler wordt met
het personeel en je je kosten kan delen.
Ook krijg je er een gebied bij. Hier heb
je de Maasdorpen. Broekhuizenvorst en
Blitterswijck bijvoorbeeld. Dat is voor ons
wel een interessant stuk. Daar zitten we
nu al wel, maar veel te weinig.”
Jan springt de komende periode
nog één keer per week bij in de winkel.
Voor de rest denkt hij de tijd wel door
te komen. “Mijn dochters zijn onlangs in
een huis getrokken. Zij kunnen wel wat
hulp gebruiken. Daarnaast hou ik van
vissen en is muziek een grote hobby.
Dus als ik helemaal niet meer weet wat
ik moet doen, dan trek ik me terug met
mijn elpees.”

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

De kracht van verhalen
en valkuilen van ons brein
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Weet je nog, die geschiedenisleraar die zelfs de industriële revolutie
spannend kon maken? Dan had jij waarschijnlijk een leraar die erg goed
was met verhalen. Verhalen vertellen doen we al sinds het begin van de
mensheid: van grottekeningen tot straatzangers, kranten of blogs.
Waarom? Ze zijn supereffectief om je boodschap over te brengen.

Een goed verhaal onthouden
we beter. Verhalen zijn voor onze
hersenen namelijk veel makkelijker te
verwerken dan een lijstje actiepunten
of een tabelletje met percentages.
Dat komt omdat je brein tijdens het
horen, zien of lezen van een verhaal
precies zo werkt als wanneer je
ergens zelf bij bent. En wat je beleeft,
onthoud je beter. Hoe spannender het
verhaal, hoe leuker de hoofdpersoon,
hoe beter je het verhaal onthoudt
én hoe meer je open staat voor de
boodschap die erin zit.
Een klein testje. “De onhandige
Anna deed een survivalparcours met
haar vriendinnen. Een dag later zat
ze thuis, onder de schrammen en

blauwe plekken.” Wat is hier gebeurd?
Van de tien mensen die je het vraagt,
zullen er negen zeggen dat Anna een
ongelukje heeft gehad tijdens het
survivallen. Maar staat dat er echt?
Of zou ze ’s avonds aangevallen zijn
door een wilde hond of een ruige
afterparty hebben gehad? Door
een kronkel in ons brein zien we in
verhaaltjes vaak automatisch een
oorzaak-gevolgverband, zelfs als dat
er helemaal niet is.
Dat zogenaamde storytellingeffect is voer voor makers van
reclamecampagnes. Want zegt Dove
ooit ergens letterlijk dat je je beter in
je vel gaat voelen als je hun producten
gebruikt? Of lees je ooit expliciet dat je
aantrekkelijker wordt van deodorant?
Nee, maar wanneer je gelukkige
vrouwen in ondergoed ziet staan of sexy
meisjes achter een met Axe bespoten
tiener aan ziet rennen, denk je het toch.
Dat is die hersenkronkel weer!

Ooit een verhaal gelezen waar
je echt in zit, zo sterk dat je het niet
eens merkte dat iemand je riep?
Op zo’n momenten ben je minder
kritisch tegenover invloeden op
je mening. Wie als kind ‘Kappen’
van Carry Slee heeft gelezen,
is waarschijnlijk onbewust
gewaarschuwd over de gevaren
van drugsgebruik. Dat effect zou met
een GGD-foldertje nooit bereikt zijn.
‘Het verhaal’ blijft niet voor
niets al vele mediarevoluties een
van de effectiefste manieren om
je boodschap over te brengen: we
kunnen niet anders dan een sterk
verhaal onthouden.

Handelstraat 17, Horst

077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
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’t Nest positief beoordeeld op pedagogische kwaliteit
Kinderopvang ’t Nest, met meerdere vestigingen in Horst aan de Maas, is positief beoordeeld door de onderwijsinspectie op het gebied van pedagogische kwaliteit. De kinderopvang mocht
meedoen aan een pilot waarbij tien organisaties in Nederland in het kader van het nieuwe toezicht worden getoetst op de pedagogische kwaliteit in de opvang van kinderen.
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt scherp getoetst op
kwaliteit. Waar voorheen vooral
gekeken werd of de opvangsituatie wel
veilig en hygiënisch was, is er in de
afgelopen jaren steeds meer aandacht
gekomen voor de manier waarop de
pedagogisch medewerkers omgaan
met de kinderen. Deze pedagogische
kwaliteit wordt tijdens controles
getoetst door de GGD. In de toekomst
gaat ook de onderwijsinspectie een
steeds grotere rol spelen bij deze
toetsingen.

Rust in de locaties
Kinderopvang ’t Nest werd vooral
positief beoordeeld vanwege haar
rust in de locaties, de uitdagende
omgeving, zowel binnen als buiten en

het stimulerende en veilige klimaat
waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Daarnaast werd de organisatie
gecomplimenteerd vanwege haar
structurele samenwerking met het
onderwijs in Horst aan de Maas.
Kinderopvang ’t Nest hoeft in de
toekomst alleen nog de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Daarvoor gaat zij in
overleg met de scholen van Dynamiek
Scholengroep, Akkoord! en gemeente
Horst aan de Maas.
Op basis van de bevindingen uit
de pilot volgen in het najaar onderzoeken bij vijftig andere organisaties.
Het is de bedoeling dat volgend jaar
alle kinderopvanglocaties in het land
getoetst worden op pedagogische
kwaliteit.

Gemiddelde van 9,5

Hubertushof Horst
wint bedrijvenaward
Voor het derde jaar op rij is Hubertushof Vakantievilla in Horst
uitgeroepen tot beste bedrijf van Noord-Limburg, met ruim 140 beoordelingen met een gemiddelde van 9,5.
De gasten van Hubertushof kunnen op een kwaliteitsmeter hun waardering uiten door punten te geven
voor eerste indruk, service en prijs- en
kwaliteitverhouding. Ook kunnen ze
hun waardering en ervaring schrijven
in een review. Volgens de eigenaren
blijkt de tevredenheid van de gasten

vooral uit herhalingsbezoeken en veel
mond-tot-mondreclame. De vakantievilla ligt op hun eigen landgoed
D’n Östrik met vijf hectare bos met
wandelpaden. De meeste gasten
komen uit Nederland en België, maar
er komen ook vaak gasten uit eigen
regio.

Samenwerking
The bird family en Vijverhof
The bird family, onderdeel van Faunatics BV in Horst, gaat samenwerken met de Vijverhof, school
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Tegelen,. Uit handen van eigenaar John van Helden ontving de
Vijverhof onlangs een oorkonde waarmee de samenwerking officieel werd bekrachtigd. De oorkonde
wordt uitgereikt aan samenwerkingspartners die worden betiteld als 5-sterren partner. Bij The bird
family worden de leerlingen in staat gesteld werken en leren te combineren.

Vissers Aardbeiplanten BV in America (L) is een vooraanstaand
vermeerderaar van aardbeiplanten, aspergeplanten en
frambozenplanten. Recentelijk zijn in America nieuwe trayvelden
aangelegd voor opkweek van plug- en trayplanten, en nieuwe
kassen gebouwd voor de opkweek van Elite uitgangsmateriaal.
Daarvoor zijn we op zoek naar een:

medewerk(st)er plantenteelt (Fulltime)
Ben je betrouwbaar, zelfstandig, ambitieus, een aanpakker die geen 9 tot 5 mentaliteit
heeft en zorg je dat de werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd?
Heb je inzicht en de intentie om jezelf te ontwikkelen? Dan is dit jouw baan. In deze
veelzijdige functie houd jij je bezig met de opkweek van uitgangsmateriaal, de opkweek
van stekken en de productie van trayplanten. Daarnaast ben je in het voorjaar ook
betrokken bij de opkweek van frambozenstekken. Enig mechanisch inzicht is een pré.
We bieden een verantwoordelijke baan met groeimogelijkheden.
Proﬁel:
• Mbo/hbo werk- en den niveau (Tuinbouw);
• ervaring met landbouwtrekkers en heftruck;
• in bezit van spuitlicentie en rijbewijs voor auto;
• woonachtig in de omgeving of bereid zich in de omgeving te vestigen.
Serieuze sollicitaties graag voor 15 mei, bij voorkeur per mail en voorzien van
uitgebreid cv, ter attentie van Dhr. Hans Obers aan hans@vissers.com

www.vissers.com

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

CELZOUTEN

Salon
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
weer
Boeken
Bloesem
remedies
neer er
voor wan
Sieraden
Schüssler
celzouten
t zijn !
de luch
pollen in

Pot 300 gr.
van € 20,90

0
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7
1
€
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Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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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.

Twee keer per week stormt het
Twee keer per week lijkt het alsof er een tornado door de straat is
gegaan. Containers en vuilbakjes liggen schots en scheef op de stoep of
op het gras. Maar dat is dan eigenlijk ook de enige wanklank die je
hoort over het ophalen van het vuil.
Hard hollend lopen de vuilophalers achter de wagen om het werk
snel genoeg af te krijgen. Maar
verder? Het mag gezegd, de
wethouder heeft in de afgelopen
jaren gezorgd voor een goed
systeem van vuil ophalen. En het is

voor de inwoners niet duur. Ook een
laatste verbetering om met minder
bewegingen het vuil op te halen,
zoals ook wij graag wilden, is
doorgevoerd.
Je hoort het ook in de gemeente.
De bladkorven in de gemeente zijn

een genot en dat past natuurlijk ook
bij een gemeente waar toch veel
huizen met grote tuinen zijn en ieder
zijn eigen groente- of siertuin heeft.
Ook het ophalen van grofvuil is prima
geregeld. Soms zie je daar, als het
’s nachts is klaargezet nog spul bij
staan dat eigenlijk prima een tweede
leven zou kunnen leiden. Hergebruik in
plaats van bestempelen als afval. Wat
nog wel opvalt, ook in het buitengebied, is dat er in de bermen, en dat op

veel plaatsen, nog lege blikjes, sigarettenpakjes, snoeppapiertjes, stukken
karton enzovoorts rondzwerven.
Ook is er in de sloten nog wel het een
en ander te vinden. Het is kennelijk te
veel moeite om dat even te bewaren
en dan thuis in de bak te doen of in
één van de afvalbakjes. Hier moeten
we als inwoners zelf aan werken.
Maar verder? Het afvalregiem is
goed geregeld in Horst aan de Maas.
Waardering dus. De vraag die er nu

dus is, is hoe kunnen we nog weer
een volgende stap maken?
Tijden veranderen en mogelijkheden
veranderen en dus zijn er nieuwe
kansen. En hoe zorgen we dat de
omgeving schoon blijft? Heeft u
ideeën over hoe we weer een volgende verbeter stap kunnen maken?
Ga er met ons over in gesprek.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Overlast spoor Venlo-Eindhoven
Het treinverkeer tussen Venlo en Eindhoven zal de komende 8 jaar flink
toenemen, veroorzaakt door werkzaamheden aan de Betuweroute,
waardoor veel goederenterreinen over Venlo worden omgeleid.
Dit leidt tot: langere dichtligtijden
van spoorwegovergangen, bijvoorbeeld
op de Stationsstraat; meer geluids– en
trillingsoverlast voor omwonenden en
meer gevaarlijke stoffen die over dit
spoor vervoerd worden.
De SP heeft hierover in de commissie Ruimte al diverse malen vragen

gesteld. Positief is dat de wethouder
met andere gemeenten in overleg is
met instanties als het ministerie en
ProRail. Ook positief is dat de gemeente
nu in overleg is met de omwonenden
van de overgang op de Stationsstraat
en dorpsraden om een oplossing te
zoeken voor deze overgang. De SP vindt

het goed dat deze spoorwegovergang
aangepakt gaat worden, deze overlastsituatie duurt al veel te lang, de omwonenden zijn hier terecht erg ontevreden
over en vinden dat het huidige college
hier te weinig prioriteit aan geeft.
Bij de discussie over de toename
van het treinverkeer worden de andere
spoorwegovergangen volgens ons
echter wel vergeten. Met betrekking
tot (geluids)overlast en vervoer van
gevaarlijke stoffen heeft de staats-

secretaris aangegeven niets of weinig
te willen doen om de overlast te
beperken. Met andere woorden de
geluidsoverlast zal fors toenemen, en er
komen geen aanvullende maatregelen
om de gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute te laten lopen.
Hierover heeft de SP weer aanvullende
vragen gesteld aan de wethouder. Over
de beantwoording daarvan zijn we
niet tevreden. Daarom houden we de
wethouder onder druk om hier op korte

termijn forse verbeteringen te laten
realiseren.
De omwonenden van het spoor
mogen niet de dupe worden van de
toename van het treinverkeer. Wij
zullen ons blijven inzetten voor de
omwonenden van het spoor, en houden u op de hoogte.
Thijs Lenssen, Riek Janssen
en Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Veranderende wereld en duurzaamheid
We leven in een veranderende wereld. Gerespecteerde sprekers zoals
professor Jan Rotmans spreken van een verandering van tijdperk en niet
meer over een tijdperk van veranderingen.
Daar hoort een ander kijk op de
wereld bij. Het is meer samen en
solidair zijn met elkaar (specifieke
CDA-kernwaarden). Duurzaam handelen is daarbij een belangrijke pijler.
Duurzaamheid in onze gemeente
is vormgegeven vanuit een duurzaamheidscommissie. Daaruit is een
duurzaamheidsplan 2014-2018 voort-

gekomen. Daar wil ik u op attenderen,
want onze gemeente dat zijn WIJ.
Onderwerpen in het duurzaamheidsplan zijn: duurzaam bouwen/wonen;
duurzaam ondernemen; duurzame
overheid / bedrijfsvoering van de
gemeentelijke organisatie; duurzaam
gezond.
Belangrijkste randvoorwaarden in

het plan zijn: investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf binnen
redelijke termijn terugverdienen; er is
sprake van vernieuwende/kansrijke
aanpak; er is een duidelijke stimulerende of faciliterende rol weggelegd
voor de gemeente; er wordt zo veel
mogelijk gestreefd naar praktische
oplossingen.
Een andere verandering is, dat
de overheid zich meer terugtrekt en
zich als dienende en faciliterende
partij gaat inzetten. Initiatieven van

en door inwoners en bedrijven zijn
daardoor erg belangrijk. Deze initiatieven moeten (binnen kaders) worden
beloond en gefaciliteerd. Ziet u regels
die initiatieven belemmeren? Wij
horen die graag. Als CDA in Horst aan
de Maas proberen we in te spelen op
de veranderende wereld. We denken
na over de veranderingen die plaatsvinden en anticiperen hierop. Heeft u
ideeën rond de vier onderwerpen over
duurzaamheid? Neem ook dan contact
op met ons.

Eric Brouwers,
CDA Horst aan de Maas
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‘De bladkorf
is een heel gemak’

In deze tijd van het jaar wordt er volop in de tuin gewerkt. Onkruid, snoeiafval, uitgebloeide struiken, het kan allemaal in de bladkorf. Wie veel
tuinafval heeft kan het ook naar de gemeentewerf brengen of op laten halen. Het overgrote deel van de inwoners van Horst aan de Maas, 95 procent,
brengt zijn groenafval echter naar de bladkorf bij hem in de buurt. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Wie in Horst aan de Maas zijn tuinafval kwijt wil,
hoeft vaak niet ver te rijden met zijn kruiwagen. Op
bijna elke straathoek is wel een bladkorf te vinden.
De meerderheid van de inwoners maakt hier dankbaar gebruik van. Anderen brengen hun afval naar de
gemeentewerf of laten het ophalen. Ook populair is
het zelf composteren van tuinafval. Sommigen hebben
daarvoor een composthoop in hun tuin aangelegd.
De gemeente verwacht dat ieder ervoor zorgt dat
al het tuinafval in de korf wordt gegooid en niet er
langs. Snoeiafval mag niet groter zijn dan 50 centimeter en plastic of ander keukenafval hoort er niet in
thuis. Ruim tachtig procent zegt dat hij ervoor zorgt
de omgeving van de bladkorf opgeruimd is. “Het is al
een heel gemak dat je van de bladkorven gebruik kunt
maken. Daarom is het een kleine moeite om de omgeving van de korf schoon te houden”, vindt deze tuinier.
Sommigen zijn zelfs zo attent dat ze ook het afval van
anderen, dat naast de korf is gevallen, opruimen. “Als

Anderen vinden juist dat dat het opruimen van
groenafval ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is.

Top drie

Bladkorf

‘Ik heb een eigen composthoop’

Gemeentewerken

‘Woon op een appartement’

Anders

‘Mijn partner zorgt hiervoor’

Waar laat jij je tuinafval?
ik rommel in de bladkorf doe en er valt iets langs
dan ruim ik dit op. Ook als er rommel ligt wat niet
van mij is”, reageert iemand. Dat er mensen zijn
die hun tuinafval dumpen, is enkele inwoners een
doorn in het oog. “Jammer dat er soms mensen
van ‘buiten’ komen die even hun aanhanger leeg
komen maken in onze bladkorven.”

“Mijn eigen rommel ruim ik netjes op, die van een
ander niet.” Mocht het echter de spuigaten uit gaan
lopen, dan moet de gemeente misschien maar in actie
komen. “Als bladkorven gebruikt worden als vuilnisbelten behoren ze door de gemeente verwijderd te
worden”, vindt deze persoon.
Voor meer resultaten of aanmelden voor de
volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

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

Crist Coppens
Mager varkenspoulet
hele kilo €7,95

geldig t/m zaterdag
2 mei 2015

KERMISAANBIEDING

3 malse kogelbiefstukken
samen €7,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ALLEEN ZATERDAG 2 MEI

Kersen-, abrikozenof kruimelvlaai
van € 10,40 voo

r

7,95

met gratis slag

room

Lucassen

Wilt u iets bestellen voor zaterdag?
Geef dat dan vrijdag voor 16 uur door!
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 96

Bespreking Poll week 16

Zwembad De Berkel moet blijven
Een ruime meerderheid, 85 procent, van de stemmers op deze poll is het
er mee eens: zwembad De Berkel in Horst moet blijven. Zij is het eens met het
actiecomité ’t zwembad mot blîeve (’t is ván os). Het zwembad functioneert
nog prima. “Er wordt vrijwel alleen gefocust op het financiële plaatje. Wat zal dit
betekenen voor de toekomst? Wordt Horst aantrekkelijker met een bioscoop in
het buitengebied, een zwembad op het Floriade terrein en zonder bibliotheek?
Het is belangrijk dat iedereen in beweging blijft, leert en ontwikkelt, kinderen

leren zwemmen en ouderen blijven sporten”, reageert Aukje van Dijk op onze
site. Ook Peter Rechsteiner en Twan Versteegen laten er op de website geen
twijfel over bestaan. “Natuurlijk moet het zwembad blijven. Het is gewoon een
must.” Bertie Coenders zegt: “Iedere week hebben we met veel plezier, onder
begeleiding, trimzwemmen. Het zou jammer zijn als dit niet meer kan in Horst.”
De overige 15 procent vindt dat er best naar een alternatief gezocht kan
worden, zeker als het jaarlijks zoveel geld kost om het open te houden.

Wachtminuut van brandweer verhoogt risico
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De brandweer in Noord-Limburg start vanaf vrijdag 1 mei met een zogenoemde 1-minuut verificatie. De brandweerdienst rukt pas uit als een automatische brandmelding door de meldkamer geverifieerd is. Hiermee hoopt de
brandweer de hoge aantallen onnodige acties te verminderen.
Voor de statistieken is dit uiteraard een slimme oplossing: de brandweer
hoopt hiermee 35 tot 50 procent van de onnodige keren uitrukken te voorkomen.
Vorig jaar was van de 120 automatische meldingen namelijk 97 procent loos
alarm. De meldkamer zoekt snel contact met de locatie waar de melding vandaan

ook

komt, waarna de brandweer alsnog kan vertrekken. Kleine moeite, grote tijd- en
kostenbesparing.
Daarentegen zijn er situaties waar elke minuut telt. Wie is niet ooit gewaarschuwd met het filmpje van een stadion dat in drie minuten afbrandde? Waarom
dan tijd verspillen? Uiteraard is onnodig uitrukken vervelend, maar als de risico’s
groter worden als de brandweer later aankomt, is het de vraag of de tijdswinst
het waard is.
De wachtminuut van de brandweer verhoogt het risico bij brand. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Koningsdag is achterhaald > eens 37% oneens 63%

Nieuwe stijl
De dag die je wist dat zou
komen was eindelijk hier.
Koningsdag nieuwe stijl.
Ik moet eerlijk bekennen dat
ik de dagen naar onze nationale feestdag niet heb afgeteld.
Maar dat deed ik ook nooit
voor Koninginnedag (of is dat
nu Koningsdag oude stijl?).
De reden? De meivakantie.
Vaak vertrokken we omstreeks
het Oranjefeest naar verdere
oorden dan de rommelmarkten in
de omgeving. Ik herinner me nog
goed dat we op 30 april bovenop
het Duitse regeringsgebouw stonden te koukleumen met een
Oranjekoek in hand. Maar op
deze allereerste Koningsdag
hadden we geen vakantieplannen. Een reden dus om de tv aan
te zetten en eens te kijken wat
het inhield. Na de uitzending kan
ik zeggen dat Dordrecht goed zijn
best heeft gedaan. Maar ik heb
te slecht op de mensen gelet om
te zeggen of deze nieuwe stijl
geslaagd is. Maar Koningsdag in
onze gemeente zag er met de
spelletjes, markten en de
fietsoptocht in Horst ook prima
uit. Wat is er mis met deze stijl?
Dus Willem-Alexander, wat zegt u
ervan? Volgende keer gewoon
stijlvol in Horst aan Maas?
In de ochtend waren de
fietsten versierd en om 13.00 uur
gaf burgemeester Kees van Rooij
het startschot voor de optocht.
Voorafgaand door de Koninklijke
Harmonie van Horst fietsten de
kinderen door het centrum.
Daar waren onder meer ook nog
enkele springskussens en een
draaimolen geplaatst.
In Sevenum vonden de
festiviteiten plaats op
Raadhuisplein en in Griendtsveen
werden spelletjes georganiseerd
op het voetbalveld. Kinderen
konden in deze dorpen ballonnen
oplaten, zich laten schmincken,
schatgraven, touwtrekken,
zaklopen en nog veel meer.
Tijdens Koningsdag werd in
Hegelsom onder andere een
kindermarkt en een spellencircuit
georganiseerd. Ook vond er een
open podium plaats, waarbij de
kinderen uit Hegelsom hun
talenten konden showen aan het
publiek.
Rick
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Wijziging afvalinzameling
vanwege Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, wordt er geen afval opgehaald. Inwoners van Horst en Melderslo die hun afval normaal gesproken op 5 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval
op zaterdag 2 mei (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.

Opening strandbad
Kasteelse Bossen op 24 mei
De officiële opening van het strandbad bij de Kasteelse Bossen vindt plaats op zondag 24 mei 2015.
Het bad wordt vanaf dit jaar geëxploiteerd door Rendiz.

Informatieavond

Gebruikers Gasthoês worden
geïnformeerd
Op 12 mei a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats voor alle (potentiële) gebruikers van
cultureel centrum 't Gasthoês. Verenigingen en andere gebruikers zijn persoonlijk uitgenodigd
voor deze bijeenkomst.
Tijdens deze avond worden ze bijgepraat over de beslissingen die de Gemeenteraad heeft genomen en
over de stappen die we nu gaan zetten in de richting van een vernieuwd sociaal cultureel centrum.
Verder geven wij een sfeerimpressie van het nieuwe Gasthoês.

Reiniging en inspectie
riolering
Op maandag 4 mei zal de firma Coppelmans
starten met het reinigen van de riolering
in onze gemeente. Hierbij wordt met hoge
druk water door de rioolbuizen gespoten
waardoor u mogelijk geborrel kunt horen in
de afvoeren van het toilet, de keuken,
de douche en de schrobputjes.
Ook kan het gebeuren dat stankafsluiters
(sifons) worden leeggezogen of dat een
klein beetje water uit de afvoeren spat. Dit is
meestal relatief schoon water.
Na het reinigen van de riolering wordt een
camera-inspectie uitgevoerd door de firma Van
der Valk & de Groot om de toestand van de
buizen en putten in beeld te brengen.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op
het volgende.
Broekhuizen
Omgeving Genenberg 28

De werkzaamheden zullen plaatsvinden
in de kernen Tienray, Meerlo en Swolgen
(inclusief de buurtschappen Megelsum
en Gun) in de periode van 4 mei t/m
15 juni 2015.

Om schade en stank te voorkomen, kunt u de
volgende maatregelen nemen:
• De afvoeren van wasbakken e.d. dichtzetten
met de bijbehorende stop, of er een handdoek of dweil overheen leggen en er een
zwaar voorwerp op plaatsen.
• Het deksel van het toilet dichtmaken en er
een zwaarder voorwerp op plaatsen.
• Als de werkzaamheden gereed zijn, de sifons
weer vullen met water door de kraan even
open te zetten. Denk dan ook aan de sifons
voor de afvoer van de wasmachine en de
verwarmingsketel.
De direct aanwonenden worden nader geïnformeerd via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen
met de firma Coppelmans, 040 – 283 60 43.

Klein Chemisch Afval

Meerlo
Keuter 20
Melderslo
Leeuwerweg ongenummerd

Hegelsom
Stationsstraat 147
Horst
Hamweg 18
Venrayseweg 93,
Parklaan ongenummerd (Hof te Berkel)
Venrayseweg 93
Parkeerschijfzone centrum Horst
Herstraat 37

Meterik
Crommentuynstraat 32a
Sevenum
Horsterweg 19
De Vorst 3
Kerkstraat 10
Van Renessestraat 13

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Horst-centrum 2 t/m 6 mei

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl
Kortingsbonnen: www.kermiskorting.nl

In de komende twee weken rijdt de chemokar
langs de dorpen. Dan kunt u uw Klein
Chemisch Afval (KCA) inleveren. Bijvoorbeeld
lege batterijen, spaarlampen, medicijnen
en restjes verf. Op uw afvalkalender staat
wanneer de chemokar bij u in de buurt is.

Ook op www.afvalkalenderhorstaandemaas.
nl vindt u de data, tijdstippen en locaties.
Heeft u de chemokar in uw dorp gemist?
Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand staat
hij tussen 10 en 14 uur bij gemeentewerken,
Americaanseweg 43 in Horst.

Geen levering rijbewijzen /
reisdocumten op 5 mei
Hoewel de gemeente geopend is op dinsdag 5 mei kunnen eventuele spoedaanvragen voor
rijbewijzen en reisdocumenten aangevraagd op maandag 4 mei pas geleverd worden op
woensdag 6 mei. Dit omdat de Rijksdienst voor Wegverkeer op 5 mei gesloten is.
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Spinnen voor Funpop
Een spinning- en bodypumpmarathon voor stichting Funpop heeft in totaal 507, 50 euro opgebracht voor het
muziekfestival in Horst.

’t Zoemhukske

Demonstratie
honingslingeren
in praktijkcentrum
In ’t Zoemhukske in Horst, het praktijkcentrum voor bijenteelt,
is op zondag 3 mei een demonstratie honingslingeren. Deze demonstraties zijn van 14.00 tot 16.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over bijen en honing.
Nu de lente is aangebroken
gaan de honingbijen naar buiten om
nectar te verzamelen van onder
andere bloesems. In de bijenkast
maken deze insecten van de
verzamelde nectar met behulp van
speeksel en onder meer enzymen
honing die wordt opgeslagen in de
raten van de honingramen, boven in
de kast.

Hoe wordt honing
opgeslagen en komt het
De drie uur durende marathon
werd gehouden op zaterdag 25 april op
initiatief van Wouter Hendrickx, namens
Rongen Sports in Horst. Onder

begeleiding gingen 25 deelnemers de
uitdaging aan. Tijdens de marathon
konden zij kijken naar beelden van het
festival voor mensen met een

beperking. Aan het einde werd de
cheque met het ingezamelde bedrag
overhandigd. Kijk voor meer informatie
op www.funpop.nl

in een potje terecht?
Voor wie wil zien waar de
honing wordt opgeslagen en hoe de

verzamelde honing in het honingpotje komt is er zondag 3 mei een
honingslingerdemonstratie in
’t Zoemhukske in de Kasteelse
Bossen. Vóór het slingeren haalt de
imker met een ontzegelvork de dekseltjes af van de voorraad in de
honingraat.
Daarna plaatst hij de open
ramen in de honingslinger en draait
handmatig deze slinger krachtig
rond. Hierbij wordt de opgeslagen
honing uit de raten tegen de wand
geslingerd. Vervolgens wordt de
opgeslagen honing opgevangen in
emmers. Dit gebeurt via een zeef.
Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

Laat nu

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80
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Lentewandeling
’t Ham
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 3 mei een lentewandeling door natuurgebied ’t Ham in Horst. Deze lentewandeling start om
09.30 uur bij de kleine parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst.
De organisatie raadt deelnemers
aan stevig schoeisel mee te nemen.
Natuurgebied ‘t Ham wordt in alle
vier de jaargetijden bekeken. Mensen
die alle vier seizoenen meegaan,
beleven het natuurgebied telkens
anders en zien de natuur in de loop
van het jaar veranderen. Na een
kwakkelwinter liet de lente dit jaar
lang op zich wachten. De afgelopen
weken was er echter een warme
periode en alle bomen en planten
hebben een groeispurt ingezet. Het is

Jubilarissen EHBO Lottum
De EHBO van Lottum heeft onlangs enkele jubilarissen onderscheiden voor hun inzet voor de vereniging,
Bert Kleven (20 jaar lid), Ron Meijboom (30 jaar lid), Frans Derikx (40 jaar lid) en Yvonne VerstegenRongen (30 jaar lid) kregen allen een onderscheiding. Tevens werd instructeur Ger van Lipzig onderscheiden met de Barmhartige Samaritaan voor al zijn inzet en gedrevenheid voor de EHBO vereniging.
Ger geeft na 15 jaar het stokje over aan Anita Seuren.

Informatiebijeenkomst
Naoberzorg KANZ
Naoberzorg KANZ Tienray organiseert op woensdag 27 mei in het parochiehuis van Tienray een informatieavond
over de opzet van naoberschap in het dorp. Bezoekers kunnen vanaf 20.00 uur mee denken en vragen te stellen
over het nieuwe initiatief.
Naoberzorg KANZ Tienray wordt
opgezet vanwege de veranderingen
in de zorg en de maatschappij.
Voor sommigen betekenen deze
veranderingen dat ze zonder hulp een
stukje kwaliteit van leven moeten
inleveren. Dat wil de organisatie
tegengaan door vrijwilligers met
hulpbehoevenden te verbinden.
De medische zorg moet door professionals verzorgd worden, maar als het
om welzijn gaat, kunnen mensen uit
het dorp ook de handen uit de
mouwen steken, vindt de organisatie.
Tijdens de informatieavond komen
verschillende ervaringsdeskundigen
en professionals aan het woord om
hun mening te geven over het nieuwe
initiatief. Vrijwilligers die nog geen
lid zijn, maar graag hun steentje
bijdragen, kunnen zich tijdens deze

avond verder laten informeren en zich
aanmelden.
De organisatie heeft de eerste
match tussen een mantelzorger en een
zorgbehoevende al gerealiseerd.
“KANZ wil mensen bij elkaar brengen die iets voor elkaar kunnen
betekenen en verbindingen leggen
tussen mensen en tussen mensen en
voorzieningen en andere initiatieven.
Wanneer het nodig is willen we zelfs
tussen mensen en zorgprofessionals
verbindingen leggen, want het is voor
lang niet iedereen duidelijk wat we
nog wel of niet van onze zorgaanbieder mogen verwachten”, stelt de
organisatie.
Het bestuur en de leden willen
de mantelzorg met vrijwilligers gratis
aanbieden, maar ze hopen wel dat
degene die geholpen wordt ook iets

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BIJBAAN

IN DE EVENEMENTENSECTOR?
Ben jij:
- 18 jaar of ouder?
- een enthousiaste aanpakker?
- flexibel inzetbaar?
- ook bereid om ’s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, lockerverhuur,
licht/geluid en site.

voor een ander kan doen. “We weten
van de ervaringsdeskundigen van
Naoberzorg Meerlo dat deze wederkerigheid een win-winsituatie kan
opleveren. We hebben als startend
naoberzorgpunt het aanbod van
Naoberzorg Meerlo dan ook aangenomen om samen te gaan werken.”
Het bestuur wil in de toekomst
proberen een ontmoetingsplaats in
Tienray te realiseren waar iedereen
welkom is. Daarbij moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan een accommodatie met onder andere een
huiskamer, een luister- en internethoek, een repaircafé, een plek om de
mantelzorgers te kunnen uitnodigen,
een plek voor een praatje of een kop
koffie en een informatiepunt voor
arbeidsmigranten die willen integreren.

Cursus vissen
voor kinderen
Hengelsportvereniging De Put in America verzorgt op de zaterdagen
16 en 30 mei en 6 en 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur een cursus voor de
beginnende vissers. Kinderen van 10 tot 14 jaar mogen meedoen.
HSV De Put probeert al enkele
jaren te voorkomen dat kinderen door
onvoldoende kennis en ervaring het
plezier in vissen met hun vrienden
verliezen. Daarvoor organiseert zij een
viscursus voor kinderen, waar
kinderen de eerste belangrijke
stappen leren om vissen plezierig en
succesvol te maken. Ook wordt er
tijdens de cursus aandacht geschon-

ken aan de flora en fauna.
Deelnemers van de cursus krijgen
een vergunning, een jeugdvispas en
worden eigenaar van een hengel.
Na de laatste les kunnen de jonge vissers beslissen of ze lid willen worden
van de vereniging.
Voor meer informatie of aanmelden bel Hans Bouweriks 077 464 20 35
of e-mail secretaris@hsvdeput.nl

Meer opgehaald dan vorig jaar

Opbrengst collecte
Horst
De gezamenlijke collecte in Horst vond plaats van dinsdag 7 tot en
met donderdag 9 april. Volgens de organisatie hebben de inwoners van
Horst weer meer gedoneerd dan vorig jaar.
“De deelnemende goede doelen
bedanken de inwoners van Horst
daarom hartelijk voor hun gulle
bijdrage”, aldus de organisatie.
“Dit was natuurlijk niet mogelijk
geweest zonder de inzet van de vele
collectanten. Zij gingen in hun vrije
tijd langs de deuren om geld in te
zamelen.”

In totaal werd er 35.099,93 euro
opgehaald, dat is 3,8 procent meer
dan vorig jaar.
Mensen die de collectant hebben
gemist, kunnen hun bijdrage nog
afgeven of overmaken.
Kijk voor meer informatie op
www.dorpsraadhorst.nl of www.
facebook.com/gezamenlijkecollecte

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Klikgebit en Kunstgebit

Deze werkzaamheden voeren wij
uit op verschillende evenementen,
zoals Lowlands, North Sea Jazz,
Zwarte Cross, AutoRAI en Paaspop.
Klinkt dit als jouw perfecte bijbaan?
Stuur dan een beknopte
motivatiebrief + CV
naar info@linqeventgroup.nl!

dus hoog tijd om te bekijken hoe de
natuur in ‘t Ham weer tot leven is
gekomen. ’t Ham is een stuk van het
beekdal van de Molenbeek dat langs
Horst stroomt. Daar meandert de
beek en is een van de oevers
verlaagd om extra water te kunnen
bergen. Een gebied met een rijke
flora en fauna. De verwachting is dat
er veel bloeiende planten en fluitende
vogels zijn. De andere wandelingen
zijn op woensdag 15 juli en zondag
18 oktober.

U kunt bij ons terecht voor:

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

> 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
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Traditionele afsluiting

Schaakvereniging
Horst ’76 kampioen
tweede klasse
Door: Schaakvereniging Horst ‘76
Helden was op zondag 26 april het decor voor de traditionele afsluiting
van de Limburgse schaakcompetitie. Alle schaakverenigingen uit Limburg
kwamen bij elkaar om te strijden om promotie of degradatie.

Athos MB1 kampioen
Door: VC Athos ‘70
De speelsters van volleybalclub Athos B1 uit Sevenum werden op zaterdag 18 april kampioen.
Het bleef spannend tot het einde toe. In de allerlaatste wedstrijd moesten de meiden alle vier de sets
winnen om het kampioenschap veilig te stellen. De meegereisde supporters zagen de meiden in Linne
moeizaam van start gaan, maar naarmate de wedstrijd vorderde, groeide het zelfvertrouwen.
Alle sets werden uiteindelijk winnend afgesloten, waarna een kampioensfeestje kon worden
gebouwd.

voordeel dat uiteindelijk ook met een
positieve score tot uitdrukking kwam.
Louis zorgde voor een 2-1 voorsprong.
Op bord 3 zag het er de hele partij al
goed uit en Rob had zijn tegenstander
zo onder druk staan dat die onder de
druk bezweek en de 3-1 op het
scorebord kon zetten. Intussen had
Herm op bord 1 zich behoorlijk in de
wedstrijd moeten knokken om
uiteindelijk overtuigend zijn tegenstander mat te zetten. Door dit beslissende
punt stond Horst met 4-1 binnen en
dat betekende dat Horst de overwinVoordat Horst het wist was de
ning en het kampioenschap veilig kon
stand al gelijk getrokken doordat
stellen. Het uiteindelijke halve punt
Edwin zonder echt veel te doen zijn
van Guido was bonus. Door dit
tegenstander zag opgeven. Dit gaf het resultaat keerde Horst na een jaar
Horster team een enorme stimulans en afwezigheid weer terug naar de eerste
de tegenstander werd nog nerveuzer.
klasse. Een geweldige teamprestatie
Op bord 6 hadden ze ook duidelijk het van schaakvereniging Horst.
Voor schaakvereniging Horst was
het erop of eronder. In deze laatste
wedstrijd moest er tegen Blerick 2
gewonnen worden om het kampioenschap veilig te stellen. Schaakvereniging Horst begon de wedstrijd
met een 1-0 achterstand doordat er
een wedstrijd vooruit was gespeeld
die helaas verloren werd. Maar ieder
nadeel bleek een voordeel te zijn. Dat
bleek al snel tegen een nerveus ogend
Blerick.

Enorme stimulans

Oxalis speelt gelijk
tegen koploper
Door: korfbalvereniging Oxalis
Nadat donderdag 23 april de inhaalwedstrijd verloren ging tegen Lottum
stond op zondag 26 april dé wedstrijd tegen de nummer 1, DOS uit Heusden
op het programma. Een hele spannende wedstrijd want bij winst zou het
kampioenschap voor Oxalis nog mogelijk zijn.

Scheepers B.V., handelend onder de naam PartyXplosion, is een import-, export- en groothandelsbedrijf
voor carnavals- en feestartikelen. Met een breed assortiment aan artikelen is Scheepers B.V. een van de
grootste aanbieders in Nederland op het gebied van thema-, feestkleding en accessoires.
Voor ons hoofdkantoor in Sevenum zijn wij op zoek naar een

Jr. Product Manager M/V (fulltime)
Ben je nauwkeurig en graag met kwaliteits- en administratieve processen op het gebied van inkoop en systeemonderhoud
bezig? Zoek je een functie binnen een informele organisatie met korte lijnen, waar je de directeur ondersteunt op diverse
vlakken in de bedrijfsvoering? Aarzel dan niet en reageer.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

• Ondersteuning van directeur in zijn werkzaamheden, op
het gebied van onder andere inkoop, kwaliteitscontrole
van producten en voorraden, artikelbeheer en systeemonderhoud van (nieuwe) producten, verpakkingen
inclusief webshop
• Bijdragen aan assortimentsbeheer en -ontwikkeling
• Onderhouden van contacten met leveranciers met name
in het Verre Oosten en collega’s binnen de organisatie
van administratie tot en met magazijn
• Controleren en verbeteren van gehele (kwaliteits)proces
van ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten
• Het betreft een nieuwe functie binnen de organisatie

• MBO+/HBO werk-/denkniveau, met duidelijke
raakvlakken met productontwikkeling al dan niet
gecombineerd met (kwaliteits)processen
• Ervaring met Unit 4 Multivers Extended is een pré
• Goede contactuele eigenschappen
• Een klantvriendelijke houding
• Een flexibele, leergierige, nauwkeurige en collegiale
instelling
• Goede beheersing Engelse en Franse taal in spraak
en geschrift
• Affiniteit met carnavals- en feestartikelen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
• Een leuke nieuwe functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring en opleiding
• Mogelijkheden tot (bij)scholing

Is dit de vacature die bij je past?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar info@partyXplosion.com t.a.v. de heer M. Kurvers,
of aan Scheepers BV, Postbus 6843, 5975 ZG te Sevenum.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Door de extra training op vrijdag
waren alle dames volledig gefocust op
deze wedstrijd. Voor aanvangstijd
stond de hele zijlijn al vol met
supporters die naar Horst waren
afgereisd om DOS 1 aan te moedigen
voor hun kampioenschap. Oxalis was
er vast van overtuigd om dit feestje
niet door te laten gaan. De wedstrijd
begon niet goed voor Oxalis. De dames
kwamen al snel op een 2-0 achterstand. Oxalis kwam terug met twee
kleine kansjes tot 2-2.
Aan het einde van de eerste helft nam
Oxalis een 4-3 voorsprong, maar kon

niet voorkomen dat DOS vlak voor het
rustsignaal de 4-4 maakte.
In de tweede helft wist DOS al
bij de eerste aanval te scoren, 4-5.
Hierna nam het sterk spelend Oxalis
het initiatief. Oxalis scoorde drie maal
achter elkaar, waardoor DOS tegen
een achterstand aankeek, 7-5. Zowel
op als langs het veld was de spanning
te snijden. Met nog zeven minuten
op de klok was het 8-7 voor Oxalis. In
één van de laatste aanvallen kreeg
DOS een niet verdiende strafworp.
Eindstand: 8-8. Een puntendeling waarmee Oxalis zeker niet tevreden was.

Jeugd beachvolleybaltoernooi
Volleybalclub Set Up organiseert op zondag 21 juni een ‘Camping
’t Karrewiel’ beachvolleybaltoernooi voor de jeugd. Op twaalf velden
gaan de jeugdteams in iedere leeftijdscategorie met elkaar de strijd
aan.
Het toernooi is voor iedereen, van
niveau 1 tot niveau 6 en jongens en
meisjes C en B. Alle teams staan
tijdens dit toernooi met vier personen
in het speelveld.

Er is een maximumaantal teams
dat mee kan doen aan dit evenement. Voor meer informatie en
inschrijfmogelijkheden, kijk op
www.beachvolleybal.vcsetup.nl
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SV Venray te sterk
Sporters uit Melderslo
besparen water en energie Wittenhorst verliest
RKSV Melderslo en Korfbalvereniging De Merels zijn met hun inzending door naar de finaleronde van de NUON
Club competitie.

nipt in derby

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste voetbalteam van RKSV Wittenhorst speelde zaterdag 25 april
een derby tegen het eerste voetbalteam van SV Venray. Vele Horster
toeschouwers reisden af naar Sportpark De Wieën in Venray om deze
wedstrijd bij te wonen. Pas in de slotfase van de tweede helft barstte de
strijd los.

De dames van het eerste korfbalteam uit Melderslo werden door de
voetbalheren van RKSV Melderslo
verrast met twee opblaasbadjes en
waterpistooltjes. Ze verbruikten weinig

water en energie. Met deze foto
promoten zij energiebesparing.
Samen met 50 andere Nederlandse
clubs maken zij kans op de prijs van
10.000 euro. Als ze het geld winnen,

kunnen zij dat gebruiken met maatregelen om hun energieverbruik bij
de sportclub naar beneden te krijgen.
Kijk voor meer informatie op
www.clubcompetitie.nuon.nl/stemmen

Kampioensschaal voor SV
United D1
Door: Voetbalclub SV United
Het D1-voetbalteam van SV United Meerlo/Wanssum kreeg op zaterdag 25 april de kampioenschapsschaal
uitgereikt. Het voetbalteam uit Meerlo/Wanssum verdiende het kampioenschap na overwinning tegen het D2-team
van Volharding uit Vierlingsbeek.

Wittenhorst begon goed aan de
wedstrijd. De eerste aanval kwam van
Rob Zanders, hij schoot net over het
net. Nadat een doelpunt van Venray
wegens buitenspel werd afgekeurd,
ging het beter met de thuisclub.
Zij wisten echter ook geen doelpunten
te maken. Vlak voor de rust had
Wittenhorst nog een behoorlijke kans.
Door een actie van Rob Zanders kwam
de bal voor de Rik Linders, maar
belandde uiteindelijk niet in het doel.
Na de rust speelde het weer een
negatieve rol. Het veld werd slechter,
maar beide elftallen probeerden er
toch iets van te maken. Twee keer
was Wittenhorst wat alerter, maar dit
had geen succes. De tegenstander
zorgde met een goede vrije trap voor
enig gevaar en in de zesde minuut
zorgde Rob Zanders andersom weer
voor het gevaar. De actie van Rob
eindigde tenslotte in een corner.
In de 77e minuut kwam het team

van Venray onverwachts op voorsprong. Uit een corner kwam de bal bij
een vrijstaande speler, die zich ineens
omdraaide en de bal achter de Horster
doelman schoot. Met een mooi doelpunt kwam Venray op een voorsprong
van 1-0.
De heren van Wittenhorst moesten
deze tegenslag verwerken en met
alle mogelijke inzet werd de aanval
gezocht, maar de ploeg moest tegelijkertijd alert zijn voor de tegenaanvallen. In de slotfase kon Venray tweemaal opgelucht ademhalen, want de
pogingen van Rob Zanders eindigde
allebei buiten het doelnet. Het laatste
fluitsignaal van de scheidsrechter
betekende dat Wittenhorst met niks
naar huis kon gaan. De strijd om de
derde periodetitel gaat onverdroten
verder. De heren van Wittenhorst
moeten in de komende twee wedstrijden volle winst behalen om aanspraak
te maken op het kampioenschap.

Stormbaantoernooi
in Horst
Bootcamp Power organiseert op zondag 3 mei bij de Witte Hel in Horst
een stormbaantoernooi. Voor kinderen zijn er van 12.30 tot 14.30 uur
wedstrijden en de volwassenen mogen van 14.30 tot 17.30 uur strijden
om de beste tijd.
Op ongeveer veertig meter
stormbaan kunnen deelnemers in
teamverband of als individu de strijd
met elkaar aan gaan. Het individu of
het team dat het snelst bij het einde
van de stormbaan is, wint.
Na de wedstrijden is er een barbecue voor degene die zich daarvoor

aangemeld hebben. Iedereen die dan
nog zin heeft, kan op de stormbaan
van 17.30 tot en met 20.30 uur.
Aanmelden voor het toernooi kan
nog tot en met zaterdag 2 mei voor
13.00 uur door te mailen naar info@
bootcamppower.nl Voor meer informatie, kijk op: www.bootcamppower.nl

PANNENKOEKENRESTAURANT DE BRON
Pannenkoeken • Hapjes & Drankjes • Terras • Feesten
Vanaf 1 mei openen wij onze deuren. Kom en geniet!
Vele fans reisden af naar
Vierlingsbeek om het D1-team aan
te moedigen tijdens de wedstrijd.
Aan een gelijkspel hadden de
jongens uit Meerlo/Wanssum al

genoeg. Uiteindelijk verliet het
D1-team het veld met een winst van
1-5. Het elftal heeft een prachtig
seizoen achter de rug, onder leiding
van trainer Han Slooter en leiders

Peter Berghs en Edwin Deenen.
Na de wedstrijd werd het team
de officiële kampioensschaal
uitgereikt door trainer Han
Slooter.

Terras open vanaf 11.00 uur.

Advertentie
opening
De2360
Bron•|www.debronmaasbree.nl
Peel & Maas | 29 april •
Lange Heide
9, Maasbree
• 077 465
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Volledig bestuur geformeerd

Petri Alards
nieuwe voorzitter
H.T.C. Horst
Tennisvereniging H.T.C. Horst heeft onlangs tijdens haar algemene
ledenvergadering een vernieuwd bestuur aan haar leden gepresenteerd.
Petri Alards is benoemd tot de nieuwe voorzitter.
Alle aanwezigen kregen te horen
dat er weer een volledig bestuur is
geformeerd, nadat er een tijdje op
diverse posten vacatures open
stonden en sommige personen na
jarenlange trouwe dienst het stokje
wilden overdragen.

Ondersteunde
diverse activiteiten
Petri Alards is al jaren een sportief

lid van H.T.C. Horst. Zij was voorheen
actief in de toernooicommissie en
ondersteunde diverse andere activiteiten.
Hierdoor kent zij de club goed en
daarom zal zij dan ook, samen met de
andere bestuursleden, de belangen
van de club en haar leden kunnen
behartigen.
Voor meer informatie over de
invulling van het nieuwe bestuur kijk
op www.htchorst.nl

Jubilarissen Bridgeclub Horst
Bridgeclub Horst hield donderdag 23 april haar jaarvergadering. Tijdens de vergadering werden vier
leden in de bloemetjes gezet. Zij waren 25 jaar actief lid van de club. In september start een nieuwe
cursus. Kijk voor meer informatie over de club op www.nbbclubsites.nl/club/23018

Dichter bij hoofdklassebehoud

Gelijkspel
voor De Merels
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 uit Melderslo speelde op zondag 26 april tegen Oranje Wit 1
uit Leunen. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo.
Gezien de laatste confrontatie
tussen de twee ploegen, die eindigde
in een 11-10 overwinning voor Oranje
Wit, beloofde het een spannende
wedstrijd te worden. Vorige week
miste De Merels de scherpte in haar
spel, maar daar was deze week weinig
meer van te merken. In de beginfase
van de wedstrijd liet de korfbalploeg
uit Melderslo mooi spel zien en waren
de speelsters ook zuiver in de
afronding. Dit resulteerde in een 4-1
voorsprong voor De Merels. Nog vóór
rust herpakte Oranje Wit zich en kwam
het terug tot een gelijke stand van 6-6.
Vlak voor rust wist Oranje Wit de
voorsprong te pakken.
Na de rust begon De Merels weer
scherp, maar na zo’n tien minuten

zakte het spel van De Merels even in.
Oranje Wit kon hierdoor een voorsprong opbouwen van 8-12.

Spannende slotfase
Met nog een kwartier op de klok
was de wedstrijd nog niet beslist.
Hoewel ook Oranje Wit doelpunten
bleef maken, kwam De Merels steeds
dichter bij de ploeg uit Leunen. In de
laatste vijf minuten stond er een stand
van 12-14 op het scorebord. Door
een benutte strafworp en een mooi
uitgespeelde kans wist De Merels in de
spannende slotfase de stand gelijk te
trekken tot 14-14.
Eén welverdiend punt voor De Merels
en weer een stapje dichter bij het
hoofdklassebehoud.

Terugblik sportcarrousel
De eerste Sportcarrousel op zaterdag 25 april in sporthal de Kruisweide is een groot succes geworden, stelt organisator Sportdorp Sevenum e.o. De dag begon om 10.00 uur met diverse workshops zoals
judo, korfbal, tafeltennis, beugelen, badminton, tennis en spinning. Om 10.30 uur was de Energie(ke)
openingsdans onder leiding van dans en balletschool DéDé. De dag kreeg onder andere een vervolg
met try-outs bij turnen, freerunnen, zumba, zelfverdediging en weerbaarheid.
De organisatie is tevreden over de grote beweging die zij deze dag teweeg hebben gebracht.
“In grote getalen kwamen mensen als deelnemer, kijker of supporter. Deelnemende verenigingen
of aanbieders gingen met elkaar in gesprek over doelen en targets, maar ook over samenwerking,
vernieuwing, flexibel aanbod, duurzaamheid en leefbaarheid werd gesproken.”

12,50
Limonium ‘Salt Lake’
6,99
Surfinia million bells
1,49
Tibouchina op stam
7,99
Mini fruitboom
9,99
Olijfbomen winterharde palmen
-20%
Dipladenia
Di
l d i ‘S
‘Sundaville’
d ill ’
Hangpot, dieprode bloemen

vol paarse bloem
Bloeit de hele zomer. Lokt enorm vlinders!
en
Uit eigen kweek, 12 cm pot

in alle kleuren

Prachtig blad, veel knop en donkerpaarse bloem
80-100 cm hoog
Appel, peer, perzik, kers, etc.
en
Olea en Trachycarpus. Alle maten

Aanbiedingen geldig t/m 5 mei 2015 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Plantencentrum Velden

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zestiende
Bridgetocht in
Grubbenvorst
De Bridgeclub Grubbenvorst organiseert op zaterdag 9 mei voor de
zestiende keer het Rondje Grubbenvorst. Rondje Grubbenvorst is een
jaarlijkse bridgewedstrijd die plaatsvindt op verschillende locaties in
Grubbenvorst.

Eerste Rundje um ut Hundje
In het centrum van Horst is op zaterdag 25 april de eerste editie van de nieuwe avondloop het
Rundje um ut Hundje georganiseerd. Het laagdrempelig hardloopevenement met een lokaal karakter
maakt deel uit van het Middenlimburgs Avondloopcriterium. Bijna zevenhonderd deelnemers konden
kiezen uit vier afstanden, die allen in en rondom het centrum van Horst liepen.

Veldronde Trefpunt Tienray
Handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 mei weer een veldronde. De wedstrijden beginnen op zaterdag om 10.00 uur en op zondag om 09.00 uur.

De wedstrijden vinden plaats in
de Tienrayse en Swolgense bossen.
Daar staan in totaal 24 doelen opgesteld. Op zaterdag 2 mei is de veldronde voor de jeugd, op zondag 3 mei
staat de A-status veldronde op het

programma. De deelnemers gebruiken
diverse bogen: freestyle boog, barebow, houten boog en compoundboog.
De wedstrijden worden geleid
door scheidsrechters. De bossen worden waar nodig afgezet met lint en

waarschuwingsborden.
De doorgaande grote wandelpaden en wegen blijven voor het publiek
geopend.
Kijk voor meer informatie op
www.trefpunttienray.nl

Naar verwachting zijn er deze
dag zo’n zestig bridgeparen aanwezig in Grubbenvorst. De wedstrijd is
zowel voor beginnende als gevorderde bridgers.
De verschillende deelnemende
locaties zijn dit jaar IJssalon Clevers,
Café-restaurant De Vonkel, Restaurant
De Oosterse Zwaan, Restaurant De

Nacompetitie veiliggesteld

Resia zet Melderslo
onder druk
Door: RKSV Melderslo
Het eerste team van RKSV Melderslo kon zondag 26 april de nacompetitie veiligstellen maar VV Resia uit Wellerlooi zette vanaf het begin snel
druk en Melderslo vond niet de mogelijkheid om er onderuit te voetballen.
Ondanks het iets mindere spel
wist Melderslo zich toch wat
mogelijkheden te scheppen. Zo wist
Stan van de Pas een voorzet van
Peter Spreeuwenberg net niet
binnen te koppen. Bart Theeuwen
schoot vervolgens vijf minuten later
een corner op de paal. In de 21e
minuut: een lange bal op Bart
Verheyen die ten kostte van een
gele kaart voor Thijs Hebben gestuit
kon worden. Vrije trap in de muur.
Een schot van Bart Theeuwen werd
door de keeper gestopt. Ook een
steekbal van Peter Spreeuwenberg
werd door de keeper over het doel
gelepeld. In de 40e minuut nam
Bart Theeuwen de bal ineens uit de
draai maar de Resia-sluitpost liet
zich niet verschalken. De twee
mogelijkheden die Resia kreeg
werden niet door de club benut.

MEGA T R A A S
Rommelmarkt
Zo 3 mei

Carbootsale Horst

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

A73 afrit 10. 400 stands
Evenemententerrein 8.30/15.30 u
Peeldijkje, 5961 NK

www.carbootsalehorst.nl
25 mei Carbootsale Reuver
St Barbara 2e pinksterdag

Witte Dame en Lunchroom Lekker
Gewoën.
Inschrijving is mogelijk vanaf
09.30 uur en de wedstrijden starten
om 10.30 uur. De prijsuitreiking vindt
om 17.30 plaats in Café-restaurant
De Vonkel. Na de prijsuitreiking
wordt er op deze locatie een aspergediner geserveerd.

In de 16e minuut kreeg Resia een
vrije trap vanwege een handsbal,
maar deed hier weinig mee. Een
penalty van Ruud Jacobs werd fraai
gestopt door Melderslo doelman
Bas van Westerveld.
Na rust een zelfde spelbeeld,
niet echt goed voetbal maar wel
kansen voor Melderslo. In 54e
minuut viel de bal voor de voeten
van Stan van de Pas, hij schoot echter te gehaast over. Een vrije kans
van Bart Theeuwen werd door de
keeper gered. Ook een vrije trap van
Martijn Kallen vond het net niet.
In de 68e minuut was het dan
toch raak, een misverstand tussen
Resia-keeper Roy Elbers en laatste
man Ruud Jacobs gaf Bart Theeuwen
een niet te missen kans 1-0. In blessuretijd beslistte man of the match
Bart Theeuwen alsnog de wedstrijd.

ONGEDIERTEBESTRIJDING
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bestrijding van alle ongedierte
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Blitterswijck

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

Mts Claassens-Wijnen

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

Witte asperges
Broekhuizerdijk 31
5962 NL Melderslo - Horst
Tel. 06 - 47 76 12 06

Dagelijks verse
asperge te koop
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Puck Peute op weg naar Uganda
Geld inzamelen voor schoolboeken en om leraren op te kunnen leiden. Puck Peute (16) uit Grubbenvorst gaat in november een week naar een onderwijsproject in Uganda om te helpen.
Tijdens de Avondwandelvierdaagse in Grubbenvorst, die van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 mei wordt gehouden, zamelt ze samen met haar medereizigers geld in voor het goede doel: de
kinderen in Uganda.
De organisatie van De-4 biedt
Puck Peute de gelegenheid om geld
in te zamelen en haar project tijdens
de wandelavonden onder de aandacht
te brengen van de wandelaars.
Het project wordt door het Valuas
College ondersteund en heet dan ook:
Valuas for Education. “Onze school
ondersteunt zo’n projecten vaker, maar
ze waren het dit jaar eigenlijk niet van
plan totdat een vriendin en ik initiatief
toonden.”
Puck besloot samen met een vriendin de stoute schoenen aan te trekken
en eens te informeren of de school dit
jaar ook met een groepje leerlingen
naar Afrika wilde gaan. “Toen ze hoorden dat wij dit graag wilden, hebben ze
gezegd: dan zoek maar meer leerlingen
die met jullie mee willen. En dat hebben we gedaan. Waarschijnlijk gaan
we in november met vijf leerlingen en
twee leraressen naar Uganda”, vertelt
ze.
Het lokale onderwijsproject waar

Puck naar toe gaat, wordt begeleid
door stichting Knowledge for Children,
die sinds 2012 bestaat. De stichting
probeert het basisonderwijs in Uganda
te verbeteren. Puck: “Met z’n vijven
moeten we 3.000 euro inzamelen.
We hebben al een boeken- en kledingbeurs op school georganiseerd
en gaan nog een hele nacht met drie
klassen wakker blijven. Allemaal voor
het geld.”

Wandelaars kunnen
zich laten sponsoren
Samen met haar medereizigers
bedenkt Puck van alles om aan genoeg
sponsorgeld te komen. “Straks delen
we bij de avondwandelvierdaagse flyers uit en staan we bij de eerste stempelpost, zodat mensen geld kunnen
doneren. Ook kunnen wandelaars van
hun prestatie een soort sponsorloop
maken. Ze kunnen geld aan familie en
vrienden vragen.

PERKPLANTEN

.

DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE:

GERANIUMS

Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

NU VOOR

€ 0,90

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

NU OOK VASTE PLANTEN

Tel. 077-3982922/06-54306964

Vervolgens kunnen ze het tijdens de
wandeling bij ons doneren.”
Puck en de andere reizigers gaan
pas in november en hebben dus nog
genoeg tijd om zich voor te bereiden.
“Een lerares die mee gaat is al een
keer in Uganda geweest. Zij heeft ons
verteld wat we allemaal tegen kunnen
komen en ik heb ook foto’s van Kenia

gezien. Foto’s van zieke kinderen die
helemaal opgezwollen zijn en van de
leefomstandigheden in Afrika”, vertelt
ze verder.
In november zijn Puck en de andere
leerlingen die mee gaan, eindexamenleerlingen. “Daarom mogen we van
school niet langer weg, maar ik denk
dat ik in die week heel veel ga leren.

Ik wilde altijd al eens naar een ontwikkelingsland om de problemen daar
met eigen ogen te zien. Dat gaat nu
gebeuren en ik heb er heel veel zin in.
Natuurlijk is de situatie daar anders als
hier, maar echt iets missen doe ik denk
ik niet.”
Voor meer informatie mail
puckpeute@ziggo.nl

Basisscholen doen mee
aan verkeersexamen
Bijna 550 leerlingen van de basisscholen in gemeente Horst aan de Maas namen in de afgelopen weken deel
aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Horst aan
de Maas.

MAGAZIJNVERKOOP
30 APRIL, 1 EN 2 MEI

SHIRTS EN TOPS V.A. € 7,50
BLOUSES V.A. € 7,50
Spoorstraat 1, Tienray | T. 0478-691271 | www.modehuiscruysberg.nl
VESTEN EN TRUIEN V.A. € 7,50
PANTALONS EN ROKKEN
V.A. € 10,GILETS EN JURKJES
V.A. € 10,BLAZERS V.A. € 15,JACKS V.A. € 25,20% KORTING OP ZOMERJASSEN
(IN DE WINKEL)

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

Op diverse plaatsen in de gemeente
werden fietsroutes uitgezet die de
leerlingen moesten volgen. Vrijwilligers
van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en
anderen beoordeelden het verkeersge-

drag op verschillende punten. Na een
aantal theoretische herexamens
slaagden alle deelnemers.
Kinderen zijn kwetsbaar in het
verkeer en de voorbereiding op en de

deelname aan het examen zijn een
goede manier om ze te helpen met de
verkeersregels en het toepassen van
die regels in de dagelijkse praktijk, stelt
het VVN.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Luuk van den Brandt
15 jaar
Lottum
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou vooral van country, pop en
rock. Maar het moet wel softe muziek
zijn, want luide muziek is niet zo
mijn ding. Ik luister veel naar muziek
van Passenger, Ed Sheeran en Ilse de
Lange.
Wat is het beste/slechtste cadeau
dat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit gekregen
heb is het spel Sims 1. Deze kreeg ik
van mijn moeder. Het spel kwam toen
net uit, dus ik was er heel blij mee! Ik
speel nog steeds veel Sims. Mijn Canon
fototoestel was ook een heel mooi

cadeau, ik kan er best professionele
foto’s mee maken. Een slecht cadeau
heb ik nooit gekregen, want ik ben blij
met elk cadeau dat ik krijg.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Als ik kon kiezen, zou ik voor altijd
tussen de 18 en 20 jaar zijn. Op deze
leeftijd hoor je nog overal bij. Ook kan
en mag je alles, want je bent natuurlijk
nog jong.
Wat zou je ooit nog willen doen in je
leven?
Een wereldreis maken. Ik vind reizen
gewoon heel leuk. Ik heb best al
veel van de wereld gezien: bijna alle
landen in Europa, een cruise door de
Caribbean, en toen ik heel jong was
ben ik ook in Sri Lanka geweest. Ik zou

aan Luuk
van den Brandt

graag nog een keer naar Azië terug willen. Ik zou gaan backpacken, omdat ik
het op één plaats snel moe ben, en ik
op die manier veel van de landen zou
ontdekken.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Mijn familie, maar dan zou het geen
onbewoond eiland meer zijn als ik
hen mee zou nemen. Dus als dat niet
zou kunnen, zou ik mijn mobiel zeker
meenemen. Dan kan ik skypen met
mijn familie, als er Wi-Fi of internet is
natuurlijk, haha.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik vind het wel goed, want ik hoor best
vaak dat minderjarigen zichzelf in coma
drinken. Als zoiets in de buurt gebeurt,
schrik ik altijd. Tot je 24e groeien je
hersenen nog, daarom vind ik het ook

woningbouw renovatie
utiliteit datanetwerken
Domotica draadloos/ KNX

Expeditiestraat 19 | 5961 PX Horst | t 077-3983757

www.elektrovanberlo.nl

Autobedrijf

Fer van Lin
HORST AAN
DE MAAS:

MAANDAGAVOND 18 MEI

Via LimburgZon koopt u* zeer
voordelig zonnepanelen die
door een deskundig bedrijf
worden geïnstalleerd. Kom naar
een van onze voor lichtingsbijeenkomsten en wij vertellen
u er alles over.
*Deze actie geldt alleen voor inwoners
van de gemeenten Venlo, Horst aan
de Maas en Peel en Maas.

VENLO:
DINSDAGAVOND 28 APRIL
PEEL EN MAAS:
DONDERDAGAVOND 30 APRIL

KOMT U OOK?
Kijk op www.limburg-zon.nl voor alle
informatie en meld u aan voor een
van de voorlichtingsbijeenkomsten.
U krijgt dan ook informatie over
andere mogelijkheden, zoals het
huren van panelen.
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• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

een goed beleid. Verder maakt het mij
niet zoveel uit, omdat ik later sowieso
niet veel alcohol ga drinken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal belachelijk is?
Vroeger zat ik heel veel op Hyves, en
ik deed dan vooral aan chatten. Ik
zat zowat elke dag op Hyves, dat was
eigenlijk echt te veel, haha. Ik kon zo
een half uur bezig zijn met een krabbel,
want ik wilde altijd een mooi kunstwerk met smileys maken.
Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Toen we terugkwamen van de vakantie
in de Caribbean. Dit was de laatste
vakantie voordat mijn moeder kwam
te overlijden. Anderhalf jaar geleden
overleed ze. Als ik terugdenk aan die
mooie tijd in de Caribbean, bezorgt dat
me zeker kippenvel.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Dat ik gezonder moet gaan eten.
Ik probeer er vanaf deze week op te
letten, want ik snoep namelijk best
veel. Dus ik heb geleerd dat ik gezonder wil gaan eten de komende tijd.
Zon of Sneeuw?
Zon, want ik haat de winter. Ik moet
namelijk altijd 10 kilometer naar school
fietsen, en als het dan hard sneeuwt,
dan vind ik het verschrikkelijk om naar
school te fietsen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou vragen of mijn moeder ergens in
de buurt is. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik vind een helderziende
erg bijzonder. Of ik het dan echt zou
geloven weet ik niet, maar soms hoor
je wel eens dat een helderziende best
veel van een persoon weet, en dan
vraag ik me wel af hoe dat dan kan.
Maar dingen als met takken door de
kamer lopen om geesten te verjagen,
dat vind ik dan weer onzin.
Wat zou je nooit weggooien?
De asketting met de as van mijn moeder. Ik heb hem best vaak om, maar ik
draag hem alleen als ik er voor in de
‘mood’ ben.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Als mensen je treiteren, dan moet
je het negeren en je er niets van
aantrekken. Dat heb ik van mijn vader
geleerd, hij geeft altijd goed advies.
Hij kan goed voor zichzelf opkomen,
terwijl ik dat vaak lastig vind, dus dan
probeert hij mij dat bij te brengen.
Verder probeer ik vaak ook goed advies
aan mensen te geven, bijvoorbeeld aan
mijn zusje. Ook ben ik vertrouwensleerling op onze school.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Ik werk in de kas, bij de komkommers.
Als ik dan veel moet bukken, en het is
warm door de zon, dan vind ik het wel
even vreselijk om te doen.
In welke bestaande film zou je graag
willen spelen?
Ik denk in ieder geval in een dramafilm, maar ik heb geen specifiek
voorbeeld. Het zou sowieso een film
moeten zijn met veel emoties en een
happy end.

Burger King
Koningsdag: troep verkopen op de vrijmarkt, gewoon
lekker feesten op één van de
vele evenementen of naar
Dordrecht om een glimp op te
vangen van de Koninklijke
familie met haar gevolg. Wat
je ook doet, op Koningsdag
heft Nederland het glas op
voormalig Prins Pils.
Deze Koningsdag was
opgepimpt. Een korter programma, Beatrix bleef thuis,
geen wc-potslingeren en de
familie ging niet meer rondwandelen, maar liet zich vervoeren
per boot en elektrische bus.
Ik vind de verandering
begrijpelijk. Er zat toch wel een
kneuterige spruitjesgeur aan de
voorgaande jaren. En onze Willy
is best een coole koning (hoewel
zijn uiterlijk dat niet verraadt).
In zijn vrije tijd is hij piloot van
het regeringsvliegtuig, heeft hij
vakantiehuizen in Griekenland
en Italië en in 1986 reed hij in
zijn camouflerende Marlborojack de Elfstedentocht uit.
Daarnaast staat hij dicht bij de
Nederlanders; een echte Burger
King.
Zondag ben ik naar
Koningsnacht, de nacht voor
Koningsdag, op het
Wilhelminaplein geweest. Niet
in het oranje, dan voel ik me al
snel een bijna uitgestorven soort
kanarie. Blijkbaar dacht het
merendeel van de mensen daar
net zo over. Ik had een plein vol
oranje kaassoufflés verwacht,
maar ik heb hoogstens vier
mensen in oranje kleding gezien.
Ook regende het non-stop.
Maar dat had ook wel wat,
een sfeertje van een verregend
festival. Met leuke muziek van
het coverbandje dat optrad op
het podium en een onderlinge
verbondenheid.
Een grote oranjegek ben ik
niet, verder dan het eerste
couplet van het Wilhelmus
kom ik niet. En toch vind ik het
leuk dat deze traditie blijft
bestaan.
Rosanne
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Quintella gaat op theatertour Oude ambachten
A-capella-groep Quintella uit Horst start op zaterdag 9 mei om 20.00 uur met haar theaterproductie Cup of Tea in
de Kasteelboerderij in Horst.

bij De Locht

Leden van het Ambachtsgilde geven op zondagmiddag 3 mei een
demonstratie in museum De Locht in Melderslo. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
De vakmensen laten deze middag
zien hoe zij met eenvoudige hulpmiddelen en natuurlijke grondstoffen
waardevolle gebruiksvoorwerpen
maken. Kinderen kunnen meedoen

A-capella-groep Quintella bestaat uit
Jeroen Verberkt, Nike Derks, Maaike
Kamps, Karin Jenneskens en Marjolein
Kuenen. In een ontspannen setting
voorzien zij bekende songs van een

passend en uniek arrangement, met een
mix van allerlei muziekstijlen als
resultaat. Samen hebben de muzikanten
in korte tijd hard aan de weg getimmerd. Zo stonden zij in de zomer van

2013 nog op de Zomerparkfeesten in
Venlo en traden ze in 2014 op bij
festivals als Den Bosch goes a cappella
en Amusing Hengelo. Voor meer
informatie kijk op www.quintella.nl

Optreden Julian Dawson
Julian Dawson staat zondag 3 mei op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.
De uit Engeland afkomstige
Dawson schrijft en zingt, is gitarist en
virtuoos op mondharmonica. Hij zingt
net zo gemakkelijk in groepsverband
als solo. Julian Dawson was vast lid
van de lband Plainsong (met onder
anderen Iain Matthews) en speelde

verder met vele uiteenlopende musici
als Richard Thompson, Gerry Rafferty,
Toots Tielemans en Lucinda Williams
met wie hij een duet opnam.
Zijn zestiende cd maakte hij met
Byrds-legende Gene Parsons en
intussen is zijn solo-discografie tot

meer dan 20 stuks gegroeid.
Dawson schreef ook een boek
over pianist Nicky Hopkins met wie
hij vlak voor zijn dood nog een album
opnam.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Café d’n Tap Horst viert kermis

met het knoopknutselen of deelnemen aan een museumspeurtocht,
miniatuurkermis en oude spellen.
Het museum is op zondag 3 mei
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Concerten in De Buun
Café De Buun in Horst heeft tijdens het kermisweekend twee bands
op het podium staan. Op zaterdag 2 mei is dit The Hedge en op zondag
3 mei Juezz.com
De vijf leden van de pop-rock
en classic-rockband The Hedge zijn
afkomstig uit Horst en Meterik.
De band werd opgericht in 2011 en
speelt nummers van onder andere
Eric Clapton, Kings of Leon, Nirvana en
Chuck Berry. Juezz.com, opgericht in
1997, brengt blues en funk, aange-

vuld met jazz. De band treedt niet
alleen op festivals in Nederland op,
maar gaat ook de grenzen over naar
Duitsland. Met het optreden neemt
de band afscheid van haar frontvrouw
Annemiek Lucassen.
Op beide dagen beginnen de
optredens om 22.00 uur.

Natuurverschijnsel
Grad Lenssen uit Horst heeft een kersenboom in zijn tuin staan.
Toen hij één van de stronken van de boom afzaagde, kwam er een
natuurverschijnsel tevoorschijn.

Café d’n Tap in Horst organiseert tijdens de kermis van zaterdag 2 mei tot woensdag 6 mei optredens van
verschillende muzikanten.
Het eerste optreden is op zaterdag
2 mei van de band Stunning Suzy.
Zij spelen klassiekers, rock songs en
ballads. Hun optreden begint om
21.30 uur.
Zondag 3 mei staat de Horsterformatie de Sparks op de planken.

Deze rock and roll beatgroep uit de
jaren 60 speelt al meer dan veertig
jaar door het hele land. Zij starten om
19.30 uur met hun optreden.
De band E-motion uit Horst bestaat
sinds 2001 en treedt op maandag
4 mei op. De muzikanten met drum,

gitaar, toetsen en stemmen brengen
nummers van onder andere U2, Blof,
De Dijk, Bon Jovi, Kane en Anouk uit.
Zij spelen vanaf 21.30 uur. Op dinsdag
en woensdag wordt er muziek van
eigen bodem op groot beeldscherm
getoond.

alles voor tuin en moestuin
keuze uit en
4000 sterke soort

Grad Lenssen en zijn vrouw zien
duidelijk twee katten afgebeeld in
de afgezaagde stam van de stronk,

maar de redactie vraagt zich af
wat lezers (nog meer) in de boom
zien.

Setovera speelt bij
dodenherdenking
Sevenum
Toneelvereniging Setovera uit Sevenum speelt op maandag 4 mei
haar eenakter Ik huil mijn vaders tranen in de kerk in Sevenum.
Het optreden begint om 18.40 uur. Aansluitend is er een Heilige mis in
het kader van de dodenherdenking. De kerk is open vanaf 18.30 uur.

Grote kuipplanten, 19 cm pot

ACTIE € 9,99

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

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

Bezoekers voor de eenakter en
de Heilige mis dienen allemaal voor
18.40 uur binnen te zijn. Tijdens het
optreden en de dienst is de kerk
tijdelijk niet toegankelijk.
De eenakter Ik huil mijn vaders
tranen gaat over de Tweede
Wereldoorlog en wat het nu nog
dagelijks met mensen doet. Het gaat
over een zoon en een dochter van
de naoorlogse generatie, die om
verschillende redenen nog dagelijks
met de oorlog worstelen.

De verhalen van de kinderen zijn
de verhalen van de vaders.
Breekbare relaties soms, waarin
liefde en onbegrip hand in hand
gaan. Wat doe je met de zwijgzaamheid van jouw vader? Of, hoe ga je
om met de pijnlijke beschuldigingen
aan het adres van jouw vader?
Door middel van gespiegelde
monologen die elkaar afwisselen,
vertelt de zoon over zijn vader en
de oorlog en vertelt de dochter over
haar vader en de oorlog.
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Jubileum Predilection

‘Brave, maar ook een
beetje rebelse jongens’
Een groepje jongens richtte in juni 1965 een van de eerste beat-coverbandjes in Horst op. Vijftig jaar later viert
Predilection haar jubileum met een concert op zondag 3 mei en een reeks optredens in september in het Engelse
Folkestone.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

Laat vier mannen door een album
met oude foto’s bladeren en de
anekdotes van 50 jaar Predilection
komen vanzelf op tafel. Armoe troef was
het die eerste jaren. “We hadden bijna
niets, nog geen standaard om de
microfoon op te zetten”, lacht Jac
Hanssen, een van de leden van het
eerste uur. De instrumenten werden
achterop brommers vervoerd en
speakers uit oude radio’s gesloopt om er
zo nieuwe van te maken. De band werd
in de begintijd gevormd door Tom op de
Laak, Jac Hanssen, Harrie van Heyster ,
Bert van Heesch, Bert van Elswijck en
Leo Janssen. In de loop der tijd vielen
leden af en kwamen er bij. De huidige
band bestaat naast Jac Hanssen en Leo
Janssen uit Dave Edwards en Mees
Nunumete.
Net als de bezetting is ook de
naam van de band diverse keren
veranderd. “We begonnen als The Black
Condors en dat werd al snel veranderd
in The Sharks.” Dat leek echter
te veel op die andere Horster band,
The Sparks. Uiteindelijk werd gekozen
voor Predilection. “Maar ik heb geen
idee waarom”, geeft Hanssen eerlijk toe.
Horst aan de Maas staat tegenwoordig bekend om zijn vele bandjes, waar-

van sommige ook landelijke bekendheid
genieten. In de jaren 60 kon Horst
echter ook met recht een broeinest van
muziek worden genoemd. “Je had naast
ons en The Sparks, The Heat, Informers
en Desolation”, somt Hanssen op.
“Alleen wij en The Sparks bestaan nog.
Onze ouders waren toentertijd inderdaad
niet zo blij dat wij een band begonnen,
maar wij waren brave jongens, die af
en toe ook een beetje rebels waren.
We zorgden er voor dat als The Sparks
de A-zijde van een single speelde, wij
uit protest de B-zijde speelden.”
De foto’s in het album laten optredens zien in Horst en de regio. Zaal Van
Issum en De Vlies, daar waren ze vaak
te vinden. Maar ook verder in de regio
werd opgetreden. Zo ging de band op
uitnodiging van kapelaan Sieben, die
ze nog kende uit zijn tijd in Horst, naar
Susteren. In de winter, toen er een dik
pak sneeuw lag. Geslapen werd er in
een caravan. Leo Janssen, lachend:
“Zonder kachel of iets. En de boxen
gingen ook nog eens kapot.” Maar lol
hadden ze wel. Tot eind jaren 60 trad
de band veelvuldig op, onder meer met
Radio Luxemburg’s Record Beatshow
onder leiding van Peter Koelewijn.
Het einde van de band kwam toen de

leden in dienst moesten. Optredens
waren er nog maar weinig en de
overgebleven leden vormden feestband
The Aces waarmee vooral op bruiloften
werd opgetreden. Tot in 1990. In de
Mèrthal in Horst werd Beatnight georganiseerd met op het affiche de Horster
sixtiesbandjes, waaronder Predilection.
Beatnight smaakte naar meer, Route
’66 werd opgericht maar werd al snel
weer omgedoopt in het vertrouwde
Predilection. “We gingen weer terug
naar de roots.”
Op zondag 3 mei geeft de band om
20.30 uur een jubileumconcert in café
zaal Cox in Horst. Enkele oud-leden zijn
dan ook van de partij. In september is
het tijd voor de alweer derde concertreeks in Engeland. Dave: “De muziek
uit de jaren 60 is daar immens populair.
We treden op in een hotel met een
grote zaal waar wel duizend man
publiek in kan. Daar wordt regelmatig
een sixtiesweekend gehouden en
dan zit de zaal helemaal vol.”
Mees: “Muziek uit de jaren 60 ligt
gemakkelijk in het gehoor, daarom is
het zo populair.”“We hebben al twee
keer eerder in het hotel gespeeld en
deze keer zijn we zelfs de top-act”,
zegt Hanssen, niet zonder trots.

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

Ons actueel aanbod!

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

Teeltchef – Vac.nr. P001692

Je hoofdtaak is de teelt van groenten-, perk- en kamerplanten. Je stelt
het klimaat en watergift in en zorgt voor bemesting, gewasbescherming
en registreert gegevens. Ook heb je contact met klanten.

Parttime medewerker pluimvee – Vac.nr. P002896

Je zet hennen klaar voor transport, reinigt transportmiddelen en bent
verantwoordelijk voor de logistiek. Je hebt affiniteit met het vak en bent
flexibel en zelfstandig.

Dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. P002912

Je verzorgt de varkens op je afdeling, beheert voorraad en houdt
de werkomgeving schoon. Je hebt ervaring in de functie en durft
beslissingen te nemen.

Medewerker kraamstal – Vac.nr. P002985

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

Zelfstandig hovenier – Vac.nr. P002663

Je legt tuinen aan bij particulieren. Je plant bomen en plantgoed
en legt o.a. sierbestratingen en vijvers aan. Je hebt een afgeronde
hoveniersopleiding en ervaring met diverse machines.

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
Predilection in de beginjaren en in de huidige bezetting
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Griendtsveen

Voorstelling Het Atelier
vr 1 mei t/m ma 4 mei
Org.: toneelvereniging Grikon
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Grubbenvorst

America

Receptie twintigjarig
bestaan

Stille tocht naar
oorlogsmonument

za 2 mei 13.30 tot 14.30 uur
Organisatie: jeu de boulesvereniging Grubbenvorst
Locatie: jeu de boulesterrein
aan Ericaweg

ma 4 mei 19.30 uur
Verzamelpunt:
Peelmuseum

Broekhuizen

Wandeltocht tegen MS

Optreden Julian Dawson

Rozentuin geopend

za 2 mei
Organisatie: Klimmen Tegen MS
team Hôrs Categorie
Start routes: Anco Lifestyle Centre

zo 3 mei 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Vanaf wo 1 mei
Locatie: De Rozenhof

zo 3 mei 10.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van de M.A.-Run
Locatie: Manege de Pijts

ma 4 mei 19.25 uur
Locatie: kerk H. Nicolaas

zo 3 mei 19.30 uur
Locatie: café d’n Tap

za 2 mei 21.30 uur
Locatie: café d’n Tap

Jubileumconcert Predilection

Optreden Take Two

zo 3 mei 20.30 uur
Locatie: café-zaal Cox

za 2 mei 21.30 uur
Locatie: café-zaal Cox

Optreden Juezz.com

Optreden The Hedge

zo 3 mei 22.00 uur
Locatie: café De Buun

vr 1 mei 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla

za 2 mei 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Optreden Corry Konings

Ik huil mijn vaders tranen
en dodenherdenking

Mega Carbootsale

ma 4 mei 20.30 uur
Locatie: café-zaal Cox

zo 3 mei 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje

Wandeling met natuurgids
wo 6 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN de Maasdorpen
en Theetuin de Roode Vennen
Start wandeling:
parkeerplaats Theetuin de
Roode Vennen

Horst

Kantkloscafé
vr 1 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Melderslo

Optreden Stunning Suzy

Motormarkt

Herdenkingsdienst

Optreden Sparks

Lentewandeling
door ’t Ham
zo 3 mei 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: kleine parkeerplaats
Hesselerweg

Drum&Bass party

Oude ambachten
zo 3 mei vanaf 13.00 uur
Locatie: museum De Locht

Sevenum
Pubquiz

Optreden E-motion

ma 4 mei 18.30 uur
Org.: toneelvereniging Setovera
Locatie: kerk

ma 4 mei 21.30 uur
Locatie: café d’n Tap

Dorpsraadsvergadering

The Darkraver en Distorted
Revelation
wo 6 mei 21.00 uur
Locatie: zaal De Lange

wo 6 mei 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Tienray
Veldronde

Lottum

za 2 en zo 3 mei 10.00-09.00 uur
Org.: Handboogsportvereniging
’t Trefpunt
Locatie: bos Tienray/Swolgen

Broekhuizenvorst

vr 1 mei 22.00 uur
Organisatie: WizardsFromHorst
Locatie: café Babouche

Stormbaantoernooi

ma 4 mei 20.20 uur
Locatie: verschillende
oorlogsmonumenten

Kermis

Demonstratie honingslingeren Organisatie:

Herdenkingsdienst

za 2 mei t/m wo 6 mei
Locatie: centrum

zo 3 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: ’t Zoemhukske

ma 4 mei 19.00 uur
Locatie: kerk

Stilstaan bij
oorlogsslachtoffers

zo 3 mei 12.30-17.30 uur
Locatie: terrein de Witte Hel

Informatieavond
Broodfonds
do 30 april 19.30 uur
ondernemers uit Lottum
Locatie: Café-Zaal Harmonie

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

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

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

30
04

Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
09.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum

Venray

Meerlo

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

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tandarts
Spoedgevallendienst
1 t/m 7 mei 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Alarmnummer

112

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

Dodenherdenking Tienray
In Tienray wordt ook op maandag 4 mei stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking. Dan worden alle oorlogsslachtoffers herdacht die zijn gevallen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog of als gevolg van oorlogshandelingen op andere plaatsen in de wereld.
De herdenkingsdienst wordt
gehouden om 19.00 uur in de kerk te
Tienray en wordt opgeluisterd door
Fanfare de Vriendenkring en het
Gemengd Koor Unitas, beide uit
Swolgen. Frans Kerstjens en Wiek

Melderslo

Meterik
Swolgen

Tienray
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

In America worden op maandag 4 mei bij het monument voor de gevallenen aan de Griendtsveenseweg de
oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Rond 19.30 uur verzamelt iedereen bij het Peelmuseum
om vervolgens in een stille tocht naar het monument te wandelen.
Tijdens de herdenking bij het
monument houden de aanwezigen
twee minuten stilte. Een dorpsgenoot
komt spreken. Hij verbindt het
verleden van de Tweede Wereldoorlog
en de actualiteit met elkaar.

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

Daarnaast wordt de speech van
gemeente Horst aan de Maas
voorgedragen. Afhankelijk van het
weer wordt bepaald of het hele
verhaal verteld wordt.
Na afloop kunnen er bloemen

worden gelegd en kunnen deelnemers
in het Peelmuseum nog koffie komen
drinken en na komen praten over
vroeger en nu. Het comité van
de Zwarte Plak heet jong en oud
welkom.

Broekhuizenvorst en
Broekhuizen herdenken
Tweede Wereldoorlog
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt op maandag 4 mei stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers uit beide
dorpen. Dit gebeurt tijdens de herdenkingsdienst om 19.25 uur in de kerk H. Nicolaas in Broekhuizen en tijdens de
plechtigheden om 20.20 uur bij de oorlogsmonumenten in Broekhuizenvorst.
Tijdens de dodenherdenking
worden niet alleen de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog uit de
dorpen herdacht, maar ook de drie

Kermisprogramma
Zaterdag 2 mei
Dans- en amusementsband

“Take Two”

Aanvang 21.30 - open 19.00 uur
Zondag 3 mei
Het 50-jarig jubileum van

Predilection

De Schuilplaats

T

de Voortplein wordt de herdenkingsdienst afgesloten met de kranslegging,
twee minuten stilte en het spelen van
The Last Post en het Wilhelmus.
Aansluitend is er een samenkomst in
Dienstencentrum Zonnehof.

America herdenkt
oorlogsslachtoffers

Sevenum

kerkdienst
kerkdienst

Lenssen beiden uit Swolgen, leerlingen
van basisschool de Klimboom en
pastoor Verheggen leveren een
bijdrage aan de herdenkingsdienst.
Na een stille tocht naar het
Oorlogsmonument op het Hanna van

09.45

Grubbenvorst

zondag

service 25

met oud-muzikanten
Aanvang 20.30 - open 11.00 uur
Maandag 4 mei
De Belgische

Corry Konings

Aanvang 20.30 - open 16.00 uur
Dinsdag 5 mei

Eigen muziek
Woensdag 6 mei

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

Nederlandse, een Canadese en 53 Britse
militairen die gesneuveld zijn.
Na de herdenking in de kerk
vinden bij de oorlogsmonumenten in

Broekhuizenvorst de plechtigheden,
met toespraken, kransleggingen en de
bloemhulde plaats. Fanfare Sint Nicolaas
ondersteunt de herdenking met muziek.

WAANZINNIGE
WITGOED WEKEN

Extra grote 8 kilo trommel
Inverter motor met 10 jaar garantie!
Overloopbeveiliging met Aqua Stop
Sensorgeregelde waterdosering

Royale 7 kilo inhoud
Links / rechts draaiende trommel
Handige startuitstel
AutoSense bepaalt zelf de juiste droogtijd

499
1600 TOEREN
WASMACHINE

449

ZWF81663W

599
WARMTEPOMPDROGER

449

ZDH7332P

1098
Wasmachine en warmtepompdroger,
per apparaat € 449, deze week in onze winkel in Horst

ZANUSSI COMBIDEAL

799

Vandaag besteld, morgen in huis

HORST: Hoofdstraat 25
077-3983021

www.maxwell.nl

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