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Dodenherdenking Tienray
In de kerk van Tienray was maandag 4 mei een herdenking om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De herdenking werd georganiseerd vanuit de
dorpen Meerlo, Swolgen en Tienray. Ook was er tijd om vooruit te kijken met het thema ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’

Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl

i.v.m. moederdag zaterdag 9 mei open van 7.30 tot 17.00 uur
Meer dan 12 soorten rozen

De herdenking in Tienray begon om
19.00 uur en was breed opgezet vanuit
de drie dorpen. Fanfare Vriendenkring
verzorgde de muziek, gemengd koor
Unitas de zang en kinderen van
basisschool De Klimboom hielden een
presentatie en hadden een krans
gemaakt. Tijdens de herdenking gaven
Frans Kerstjens, dichter Wiek Lenssen
en pastoor Ruud Verheggen lezingen.
De lezing van Kerstjens ging onder
andere over de tegenwoordige
vanzelfsprekendheid van vrede en
vrijheid hier, maar niet in de rest van
de wereld. Lenssen vroeg zich af hoe
men oorlog kan voorkomen, trok
verschillende historische vergelijkingen
en pleitte voor het delen van welvaart
en vriendschap. Pastoor Verheggen
vertelde hoe vrede bij ons allemaal
begint en iedereen liefde en zorg moet
uitdragen. De lezingen werden
afgewisseld met gedichten voorgedragen door Truus Knoops-Kersten en

muzikale stukken die met het thema
oorlog en vrede te maken hadden.
Binnen de ceremonie was een
speciale plaats gereserveerd voor
Hanna van der Voort. Een van de
organisatoren, Toon Knoops: “Hanna
was een lokale verzetsheld. Samen met
de Amsterdamse student Nico Dohmen
haalde zij 123 joodse kinderen uit
Amsterdam en Rotterdam en bracht ze
onder bij gezinnen hier in de buurt.
Als kraamverzorgster kon ze dit gemakkelijk doen zonder op te vallen.”
Een van de omstanders vertelde hoe ze
zelf als kind nog een Joods jongetje in
huis hadden gehad: “Als Hanna binnen
kwam dan moesten de kinderen even
buiten gaan spelen, dan was het een
grote mensen gesprek.” In de aanloop
naar de dag van de herdenking hebben
de kinderen van de basisschool over
Hanna en de oorlog geleerd in museum
Sorghvliet bij Wiel Nabben. Twee
kinderen van de basisschool, Sanne en

Rochelle, hielden tijdens de ceremonie
dan ook een kleine presentatie over
Hanna.

Leerlingen droegen
een gedicht voor
Na de ceremonie in de kerk was er
een stille tocht naar het nabije Hanna
van der Voort plein onder begeleiding
van een trommel en het luiden van
de kerkklokken. Hier werden onder
andere twee minuten stilte gehouden
en de Last Post gespeeld. Shirly en Rick
van De Klimboom droegen eerst een
gedicht voor en Fleur en Britt plaatsten
daarna een krans die zij zelf gemaakt
hadden. Na de buitenceremonie werd
er nog koffie en cake geserveerd in
dienstencentrum Zonnehof. Hier was
nog even aandacht voor het leed in
Nepal en werd mensen gevraagd het
goede doel te steunen. De gehele
dodenherdenking werd druk bezocht.
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Minder misdaden in 2014

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

Het aantal misdrijven in Nederland is vorig jaar wederom gezakt. Ook in Horst aan de Maas registreerde de
politie minder misdrijven dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
afgelopen week presenteerde.
Landelijk constateerde de politie
een daling van het aantal misdrijven
met 8 procent ten opzichte van 2013. In
2014 registreerde de politie ruim een
miljoen misdrijven. In Horst aan de
Maas werden vorig jaar 1.480 delicten
geregistreerd. Dat zijn er ruim minder

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

dan in 2013, toen 1.760 misdaden
werden gemeld. Het grootste deel van
de delicten (63 procent) bestaat uit
vermogensmisdrijven. Ook vernielingen
en verkeersmisdrijven vinden redelijk
vaak plaats. Opvallend is het aantal
(vuur)wapenmisdrijven in Horst aan de
Maas, dat verdubbelde in vergelijking
met vorige jaren naar 10.
Landelijk gezien steeg het aantal
zaken dat wordt opgelost: 25 procent in
2014 tegenover 22 procent in 2013. Met
name overvallen werden vaker opgelost. In Horst aan de Maas werd vorig
jaar 19 procent van de delicten opgelost.
Dat is iets minder ten opzichte van een

jaar daarvoor, toen nog 20 procent werd
opgehelderd. Buurgemeenten Venray en
Venlo doen het iets beter, daar worden
respectievelijk 19,3 en 25,5 procent
van de misdrijven opgelost. Met name
de veel voorkomende misdrijven als
diefstal, inbraak en vernielingen worden
relatief weinig opgelost. Die tendens is
landelijk ook te zien.
Het CBS constateert met name een
daling van het aantal aangiften van
‘high impact crimes’, zoals straatroven
en overvallen. Dat ligt volgens de instelling in lijn met de extra politieaandacht
die naar dit soort zaken uitgaat sinds de
start van de Nationale Politie in 2012.

Gemeente wil af
van kauwgum
Gemeente Horst aan de Maas wil een reinigingsmachine aanschaffen
om de kauwgum op de straten in het centrum van Horst te verwijderen.
De kosten voor zo’n machine zijn ruim 6.000 euro.

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen, Rick
van Gasteren, Anne Gubbels,
Judith van Meijel, Gyonne
Schatorjé, Berend Titulaer, Victor
Verstraelen, Rosanne Vromen en
Nicky Willemsen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
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
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kauwgum op straat is geen
aantrekkelijk beeld, vindt het
Centrummanagement Horst. Reden
voor haar om gemeente Horst aan de
Maas te verzoeken de kauwgum te
verwijderen. Centrummanager Anita
Rongen: “Als centrummangement
willen we voor de consument maar ook
voor de ondernemers een zo aantrekkelijk mogelijk centrum creëren en daar
hoort geen straat of stoep vol kauwgum bij.”
Vooral nu afgelopen jaar het
centrum flink op de schop is genomen, vinden wij het zonde, dat dit
ontsierd wordt door kauwgumvlekken.
Vooral op het gedeelte Steenstraat en
Wilhelminaplein is de vervuiling het

ergste en we zijn blij dat de gemeente
gehoor heeft gegeven aan onze vraag.”
Volgens de gemeente had het verwijderen van kauwgum voorheen geen
prioriteit, maar ziet zij wel in dat dit
kan bijdragen aan de kwaliteit van het
centrum. Er zijn diverse manieren om
kauwgum te verwijderen. Door middel
van lasertechniek, stoom of bevriezing. Het College van B&W stelt voor
om zelf een reinigingsmachine aan te
schaffen, de kosten hiervoor bedragen
6.800 euro. Deze machine zou dan ook
voor andere centra gebruikt kunnen
worden. Het voornemen is om mensen
die via een werkervaringsplek aan de
slag gaan, op de reinigingsmachine te
zetten.

Stormbaan in de regen
Op sportveld De Witte Hel in Horst stond zondag 3 mei een
stormbaanparcours. Op ongeveer veertig meter stormbaan konden
deelnemers in teamverband of als individu de strijd met elkaar
aangaan. Zowel jeugd als volwassenen waagden zich, ondanks
de regen, op de stormbaan. Het toernooi werd georganiseerd
door Bootcamp Power, een sportclub voor mensen die graag
buiten sporten.

Ongeval in
Attractiepark
Toverland
Een 9-jarig meisje kwam op zondag 3 mei na een ritje in de attractie
Boosterbike met haar rechtervoet bekneld te zitten tussen het treintje en
het houten station in attractiepark Toverland in Sevenum. Het meisje raakte
hierbij gewond aan haar voet en is naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeval vond plaats doordat
het meisje haar voeten op de steunen
had gezet in plaats van erin, laat een
woordvoerder van attractiepark
Toverland weten. “In de laatste bocht
schoot haar voet van het bakje af,
waardoor de rechtervoet uiteindelijk bij
terugkomst in het station tussen het
treintje en het houten platform klem
kwam te zitten.” Om het meisje uit
haar benarde positie te bevrijden,
moest een deel van het platform

afgezaagd worden.
De woordvoerder van Toverland
laat weten dat er twee kanten aan het
verhaal zitten: “Enerzijds hadden de
medewerkers kunnen constateren dat
de voet van het meisje niet goed vast
zat. Aan de andere kant had het meisje
zelf ook kunnen aangeven dat haar
voet niet op de juiste plaats stond.
Het is immers duidelijk dat de voeten
in het bakje geplaatst moeten worden
en niet erop.”

Aanlevertijden
Hemelvaart
In verband met Hemelvaart, donderdag 14 mei, verschijnt HALLO
Horst aan de Maas op woensdag 13 mei. Dit betekent dat de aanlevertijden voor advertenties en persberichten zijn aangepast.
Advertenties dienen uiterlijk
maandag 11 mei om 17.00 uur
binnen te zijn. Advertenties
kunnen gemaild worden naar
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
De deadline voor persberichten is

maandag 11 mei 12.00 uur. Deze
kunnen gestuurd worden naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Het kantoor van Kempen Media
is op donderdag 14 en vrijdag
15 mei gesloten.

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Dendron introduceert
vertrouwensleerling
Het Dendron College in Horst werkt sinds een tijdje met vertrouwensleerlingen. Leerlingen die met problemen
zitten, kunnen aankloppen bij hun eigen leeftijdgenoten.

Aardbeien vlaai

voor moeder natuurlijk

www.bakkerijbroekmans.nl

Liefdesverdriet, problemen in de
thuissituatie of met de studie.
Middelbare scholieren kunnen met veel
zaken rondlopen waarover ze graag
met iemand van gedachten wisselen.
Sinds begin dit jaar kunnen leerlingen
op het Dendron College hiervoor terecht
bij leeftijdsgenoten. Een groepje van
tien jongeren is er actief als vertrouwensleerling. Wie wil, kan bij hen
aankloppen voor hulp. “De drempel is
waarschijnlijk lager dan wanneer je
hierover met een volwassene moet
praten. Wij zijn de eerste middelbare
school in Horst aan de Maas die met
vertrouwensleerlingen werkt”, weet
docente Claudia Wetzels. “Al wordt het
concept landelijk op meerdere scholen
ingezet.” Samen met haar collega Rick
Janssen begeleidt zij de leerlingen.
Het was haar suggestie om jongeren
zelf als vertrouwensleerling in te zetten
op de school. Het concept is afkomstig
van Pieter Molenaar, voormalige leraar

en schoolpastor. Hij bedacht hiervoor
een trainingsprogramma voor scholen.
Voordat de tien jongeren aan de
slag konden als vertrouwensleerling, zijn er diverse gesprekken met
ze gevoerd en hebben ze een cursus
gevolgd. Janssen: “Niet iedereen is
geschikt om vertrouwensleerling te
zijn. Zo moet je bijvoorbeeld zelf niet
met allemaal problemen rondlopen. De
leerlingen hebben een motivatiebrief
geschreven, zijn op gesprek geweest
en uiteindelijk zijn er tien overgebleven.” Volgens Wetzels is het van
belang dat een vertrouwensleerling
over empathisch vermogen beschikt.
“Hij of zij moet goed kunnen luisteren.
De groep die we nu hebben, bestaat
uit leerlingen uit de bovenbouw van
alle onderwijsniveaus. De leerlingen
worden door ons begeleid en weten
bijvoorbeeld precies wanneer ze een
probleem aan ons moeten overdragen.”

Twee van deze vertrouwensleerlingen zijn Anouschka Frings (17) en
Anne Gubbels (17). Beiden hebben zich
aangemeld omdat ze graag anderen
willen helpen. “Zelf had ik het toen ik
in de eerste en tweede zat ook wel fijn
gevonden om met iemand van mijn
eigen leeftijd praten”, legt Anne uit.
“In mijn omgeving reageerden ze er
ook allemaal heel positief op. Mijn
ouders zeiden meteen: ‘Dat is echt iets
voor jou.’”
De leerlingen houden dagelijks
een spreekuur volgens een wisselend rooster. Zij hebben daarvoor een
eigen ruimte ter beschikking. Wetzels:
“De vertrouwensleerlingen zijn sinds
februari actief. Intussen hebben we
twee studenten kunnen begeleiden.
Het is iets wat nog moeten groeien
en bekend moet worden onder de
jongeren. Het is wel de bedoeling dat
de leerlingen uiteindelijk structureel
worden ingezet.”

Uitkomsten onderzoek naar
spoorwegovergang Horst-Sevenum
Uit onderzoek van gemeente Horst aan de Maas en ruimtelijk adviesbureau Kragten blijkt dat er verschillende
oplossingen zijn voor de verkeersproblemen bij de spoorwegovergang bij station Horst-Sevenum. Onder andere een
tunnel, verkeerslichten of een rotonde horen tot de mogelijkheden.
De gemeente besloot in oktober
2014 om de verkeersproblemen
rondom de spoorwegovergang op de
Stationsstraat in Horst opnieuw onder
de loep te nemen. Deze spoorwegovergang wordt namelijk al jaren als
een knelpunt ervaren. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk, waardoor het
gevaarlijk oversteken is voor fietsers
en voetgangers. Ook de bereikbaarheid van het station, de omliggende
bedrijven en het Citaverde College
komt in het geding op de momenten
dat de spoorbomen gesloten zijn.
Deze spoorbomen zijn maximaal
13 minuten per uur gesloten en
veroorzaken wachtrijen van 180 tot
350 meter. In totaal komen er vier

personentreinen per uur en vijftig
goederentreinen per dag over de
spoorwegovergang en in de toekomst
worden dit nog meer treinen. Dat
heeft te maken met de komst van de
railterminal Greenport Venlo in 2019
en een uitbreiding van de Betuweroute
in Duitsland vanaf 2015.
Eerder werd onderzocht of
een verbinding tussen Horst en de
Middenpeelweg ervoor kon zorgen dat er minder verkeer over de
Stationsstraat zou komen, maar uit
het huidige onderzoek blijkt dat
deze oplossing niet tot het gewenste
resultaat zal leiden. Het ruimtelijk
adviesbureau en gemeente Horst aan
de Maas overwegen op dit moment

verschillende andere oplossingen,
waaronder het plaatsen van stoplichten, het realiseren van een rotonde bij
de spoorwegovergang of meer naar
het noorden in de richting van het
Citaverde College, en het plaatsen van
een tunnel.
De gemeente gaat voor
1 oktober financiering aanvragen bij
het Landelijke Verbeterprogramma
Overwegen van het ministerie van
Infrastructuur & Milieu. In de tussentijd gaat zij de mogelijke oplossingen
verder uitwerken en bekijken welke
kosten deze oplossingen met zich
meebrengen. De gemeente krijgt op
zijn vroegst in het voorjaar van 2016
duidelijkheid over de LVO-aanvraag.

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

www.nabbenverhuur.nl

H
WAGENS
EN VRIES
L
E
O
K
H
SH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
EWAGEN
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
M
E
H
C
H

Heeft u al plannen voor Pinksteren?

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

www.restauranthetmaasdal.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Muziekvereniging Tienray

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: Muziekvereniging Tienray.
fanfare zou op 9 augustus 1914
plaatsvinden. Door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog acht dagen
eerder, kon dat echter niet doorgaan. Dirigent Rinket moest naar de
kazerne. Hij werd vervangen door
Contant Dietz, naar wie ook een straat
in Tienray is vernoemd. Onder zijn
leiding werden er successen geboekt.
Een hoogtepunt was het concours
in Linne in 1924. Daar werden maar
liefst 358 van de 360 te behalen
punten in de wacht gesleept.
Na het overlijden van Constant
Begin 1914 telde de Tienrayse
Dietz in 1931 kwamen en gingen
fanfare 27 leden. Deze leden
er diverse dirigenten. Deze bleven
werden muzikaal begeleid door
slechts korte tijd. De jaren daarna
Anselm van de Voort, de vader
waren moeilijk voor de Tienrayse fanvan de bekende verzetstrijdster
Hanna van de Voort. Hij leerde de
fare. Toch werd in 1939 het zilveren
leden de eerste noten door hen te
bestaansfeest gevierd. Tijdens de oorlaten zingen. Later kwamen er ook
log werden de activiteiten stilgelegd,
instrumenten bij. De oefensessies
omdat men zich niet wenste te ondervonden plaats in de keuken van Van werpen aan de reglementen van de
de Voort. De eerste dirigent van de ’Kulturkammer’.
fanfare was de heer Rinket, die in
Venlo muzikant was bij het tweede
regiment infanterie. Wekelijks werd
onder zijn leiding in ’De winkel’
gerepeteerd. Direct na school
De muziekvereniging pakte
kwamen de jongens en later op de
direct na de oorlog de draad weer
avond de volwassenen. Voor meisop. Onder leiding van rector Verhoof
van het klooster werd er weer volop
jes was er destijds geen plaats. Op
gerepeteerd. Jan Dietz, de zoon van
zaterdag - en zondagavond bleef
Constant Dietz, nam in 1948 het
men in de keuken bij Van de Voort
dirigentenstokje over. Hij ging met de
repeteren.
vereniging ook weer naar concourHet eerste concert van de
1914 ging de geschiedenisboeken in als het jaar dat de Eerste
Wereldoorlog begon. Het jaar was
echter niet alleen het begin van
een oorlog. Op nieuwjaarsdag 1914
werd namelijk de Tienrayse fanfare
opgericht. Vanaf begin 1914 zou de
fanfare alle processies en feesten in
Tienray muzikaal opluisteren.

Verzetstrijdster
Hanna van de Voort

Eén van de
hoogtepunten

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

sen. Het bereikte in 1954 een van
de hoogtepunten in de historie. Toen
werd de Tienrayse fanfare tijdens het
Wereld Muziek Concours nationaal en
internationaal kampioen.
De Tienrayse fanfare schafte haar
eerste uniformen aan tijdens het
vijftigjarig bestaan in 1964.

Tien jaar later ontving de vereniging
de zilveren erepenning. In de jaren 70
en 80 heeft de fanfare een uitwisseling verzorgd met de fanfare in
Moerzeke-Kastel in België. Ook was
de fanfare te vinden op podia in het
Duitse Lüxem, Prüm en Krov.
Het doek voor de Tienrayse

fanfare viel in 2005. Een aantal
muzikanten startte in 2006 alweer
met Muziekvereniging Tienray. Die
treedt nu al negen jaar op onder
meer tijdens de kermis in Tienray
en in de kasteeltuinen in Arcen.
De muziekvereniging telt anno
2015 zeventien actieve leden.

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
KOM NA AR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 8 MEI aanstaande

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

VAN 15.30 TOT 16.30 OP DE BOUWPLA ATS A AN DE JANSSENWEG EN NEEM VRIJBLIJVEND EEN KIJK JE IN ÉÉN VAN DE WONINGEN!

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

KOM NAAR HET OPEN HUIS OP VRIJDAG 3 APRIL A.S.
van 15.30 tot 16.30 uur op de bouwplaats aan de Janssenweg en neem vrijblijvend een kijkje in één van de woningen!
Opleverin

g zomer 2

015!

www.ikzoektuingrind.nl

Karakteristieke Hoevewoningen

tel. (077) 320 97 00

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat
56 | Tienray
www.deafhangfase2.nl
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Karakteristieke hoevewoningen

-

• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing*
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

-

WWW.DEAFHANGFA SE2.NL

* informeer naar de voorwaarden

-

Vrijstaand (geschakelde) woningen
met blijvend vrij uitzicht op beek zone
Gezinswoningen (landelijk) of
levensloopbestendige woning
(kla ssiek of royaal)
veel privacy
€8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maa s van toepa ssing*
Verkoopprijzen vanaf €243.000,- v.o.n.

*

Informeer naar de voorwaarden

Oplevering zomer 2015!
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00
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Veldkruis ingezegend
in Kronenberg

nieuws 05

Geen klus is
te groot . . .

In de Kronenbergse bossen werd op zondag 3 mei een nieuw veldkruis ingezegend. Het veldkruis is gemaakt
door lokale kunstenaar Thei Pubben vlak voor hij in 1988 stierf. Nadat het veldkruis vele jaren in de schuur stond
bij zijn zoon Ger, besloot deze laatste het beeld samen met Tuut van de Beele op het perceel van Van de Beele te
plaatsen.

. . . of te klein

Handelstraat 9 Horst 077 - 397 86 00

www.munckhofservicecenter.nl

Een groep geïnteresseerden trok
zondagochtend op een huifkar en
betrokkenen naar het bos van
Kronenberg waar het kruis geplaatst
werd.

’Samen onderweg’
Op het veldkruis staan de woorden
‘Samen Onderweg’ en voor het kruis
staat een plaquette waarop onder
andere dankbaarheid voor de mooie
natuur in de omgeving wordt uitgespro-

ken. Er was een ceremonie waar verschillende betrokkenen over het kruis
en Thei Pubben vertelden. Vervolgens
zegende de kapelaan van Sevenum,
Terrence Ragel, het beeld in. Onder de
aanwezigen waren leden van de familie
Pubben, de familie Van de Beele,
kapelaan Ragel en leden van stichting
Kruisen en Kapellen. De stichting gaat in
samenwerking met de lokale bevolking
het onderhoud van het kruis verzorgen.
Ger Pubben zei zelf tevreden te

zijn met de plaatsing van het kruis:
“Hier staat het toch mooier dan in een
schuur. Op deze manier kan ik ook mijn
vader gedenken.”

Uitgelezen kans
Tuut van de Beele spreekt ook
vooral het bericht ‘Samen Onderweg’
erg aan. Hij en zijn vrouw wilden al
langer iets met een kruis of een kapel
op hun perceel doen en dit was voor
hen een uitgelezen kans.

VO OR AL UW
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‘Revolutionaire doorbraak
voor gewrichten’
Amerikaanse medische wetenschap heeft na jarenlang onderzoek een
doorbraak gerealiseerd voor gewrichten. Men heeft een middel ontwikkeld met zeer bijzondere resultaten dat de opvolger is van glucosamine en
chondroitine. Het product heet Athrine®.

HALLO in Mexico-City
Fien van Rens bezocht onlangs samen met Ria en Jo Heldens, allen uit Horst, haar dochter Carla in
Mexico-City, die daar woont en werkt. In Mexico-City maakten zij een zesdaagse reis met de CHEPE-trein
door de Copper Canyon en de Urique Canyon. Zij bezochten ook de Tarahumara-indianen. Deze waren
erg gastvrij en vriendelijk, maar kunnen niet lezen. Anders hadden zij zeker HALLO Horst aan de Maas
willen lezen, stellen de reizigers.

Kraakbeen is één van de primaire
bindweefsels voor flexibiliteit en ondersteuning van de gewrichten met Type II
collageen als het belangrijkste structurele
eiwit; verantwoordelijk voor sterkte en
hardheid. Recente studies aan de Harvard
Medical School hebben aangetoond dat
kleine doses van ongedenatureerd type
II collageen sneller werken dan nu vaak
gebruikte supplementen. De werkzame
stof van Athrine® is het gepatenteerde
UC-ll®, dat geheel bestaat uit ongedenatureerd Type ll collageen. Uniek is
dat het ingrijpt in het immuunsysteem
en veel verder gaat dan glucosamine
en chondroitine, die de oorzaak slechts
compenseren. Dat is dweilen met de
kraan open! Met athrine® draai je de
kraan dicht. Athrine® wordt namelijk
niet snel afgebroken, zodat de optimale
dagdosering in 1 klein smelttabletje past
dat zonder water wordt ingenomen

en ongekend snel actief is! Dit wordt
gecombineerd met vitamine D3 voor
het behoud van soepele en sterke
spieren. De gezondheidsraad beveelt
senioren een minimale dagelijkse
inname van 20 microgram vitamine D
aan ter versterking van de botten voor
het behoud van soepele en sterke spieren. Athrine® bevat 25 microgram. De
unieke en zeer snelle werking maakt
dat Athrine® ruim twee maal zo effectief is als een glucosamine en chondroitine preparaat van een bovengemiddelde kwaliteit! Geen grote tabletten
meer. Niet meer 3x daags. Een klein
smelttabletje per dag volstaat.
Athrine®: de nieuwe standaard en
verkrijgbaar bij:

Juul’s Kruidenhoekje
Kerkstraat 14a, Horst
Tel. 077 398 02 50
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Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen.

Miel Janssen
“de Veltumse Bekker”
echtgenoot van

Stien Janssen-van Gevelt †
levenspartner van

Annie Stappers-van Gevelt
Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Swalmen, Annie Stappers-van Gevelt
Horst, Ton en Riny Janssen-Verhaegh
Kim en Gerbert Hidde, Jelte, Jits
Ivo en Marjolein
Michel en Esther
Montreal, Math en Lynne Janssen-Spencer
Erik
Monica
Horst, Pieter en Nelly Janssen-van den Bekerom
Marleen en Nico Laura, Michiel
Jacqueline en Niels
Horst, Jos en Luus Janssen-Minten
Bart en Nicole Pelle, Pleun, Pip
Rob
Horst, Paul Janssen en Sebastiaan Rodriguez
Medina
Jorianne en Guus
Helden, Mariette Janssen en Steef van der Loo
Perrin en Ryanne
Jorrit en Jolisa

Roermond, 4 mei 2015
Correspondentieadres:
Hertog van Gelresingel 47
5961 TB Horst
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 8 mei 2015 om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Miel is opgebaard op zijn kamer in zorgcentrum Roncalli
afd. Mozaïek 5, Oranjelaan 79 te Roermond
waar u donderdag van 18.00 tot 19.00 uur
afscheid van hem kunt nemen.

Dankbetuiging

Dank voor de vele kaarten, bloemen en belangstelling
bij het overlijden van

Huub Lenssen
De zeswekendienst is op 15 mei 2015 om 18.30 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.
Kinderen, kleinkinderen en Mia

“Samen lachen,
samen huilen,
samen verder”
Jan

Jan Vissers
* Meerlo, 27 juni 1954

† Venray, 3 mei 2015

Nelly Vissers-Vogelzangs
Ien en Paul
Bart, Tom
Will en Gert
Familie Vissers
Familie Vogelzangs
De Leng 2
5808 BS Oirlo
Jan is thuis.
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid
van hem te nemen op vrijdag 8 mei om 12.00 uur
in het Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, te Venray.
In plaats van bloemen graag een gulle gift
voor Hospice Zenit in Venray.

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en
vele dappere ondergane behandelingen, is veel te vroeg
van ons heengegaan onze medewerker en collega

J.P.M. (Jan) Vissers
Jan is meer dan 28 jaar werkzaam geweest binnen ons bedrijf.
Nooit was Jan iets te veel en ook zijn enorme vakkennis was
voor ons bedrijf zeer waardevol. De werkzaamheden heeft
hij altijd met veel enthousiasme en gedrevenheid uitgevoerd.
Ook had hij oprecht zorg voor zijn collega’s.
Wij zijn hem hiervoor heel veel dank verschuldigd.
Wij wensen Nelly, Ien, Will, Paul, Gert, Bart, Tom,
familie en vrienden heel veel kracht
en troost in deze loodzware tijd.
Michel, Twan en overige medewerkers
Schildersbedrijf van Well BV te Horst.

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.
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.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl

Dag en nacht bereikbaar

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op.
Reparatie aan pc/laptop, opschonen,
WiFi, antivirus, internet, beveiliging.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Te koop dagelijks verse asperges.
Fam. Wagemans Hombergerweg 21
Lottum Tel. 077 463 20 70.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Hortensia’s (o.a. boeren, pluim,
annabelle, magical) al v.a. € 2,75 p.st.
Meer info www.veld-tuinplanten.nl
Vlinderstruik (kleinblijv.) e.a. heesters
(ook op stam). Bodembedekkers,
bomen (lei, dak, bol e.a.). Oude
Heldenseweg (naast!! 13a) Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel 06 40 32 71 08.

Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Elke dag te koop verse asperges.
Mts. van Lipzig Zwarteplakweg 59
America 077 464 14 29.
Huis+weiland bebouwde kom Horst.
Landhuis 935 m3 op perceel 3.375 m2
binnen bebouwde kom Horst,
Pr. Irenestraat 59, € 549.000 k.k.
Tel/sms 06 40 20 38 38.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Mindfulness cursus. De cursus bestaat
uit 8 bijéénkomsten op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in de
periode van 21 mei tot 9 juli.
Eén avond wordt individueel ingepland.
Kleine groepjes. www.via-rosa.nl
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.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop: div. soorten zand en cement.
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop potgrond – tuincompost
www.hoeymakershorst.nl
06 53 47 28 07
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
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.
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
Moederdag Steyl-sieraden. Geef
een cadeaubon van Steyl-sieraden
aan de allerliefste moeder!
www.steyl-sieraden.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

urnmonumenten
en restauratie

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

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl
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Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Tygo
28 april 2015

Zoon van
José en Martine Klaassen
Hombergstraat 4
5963 AJ Hegelsom

Geboren
29 april 2015

JOP
Zoontje en broertje van
Luc en Mieke
van den Beuken-van Rengs
Gijs en Eef
Meerweg 12
5976 NT Kronenberg

Geboren

Finn
3 mei 2015
Zoon en broertje van:
Ralph Bos en Marjolein Breikers
Ireen Bos
Dr. van de Meerendonkstraat 37
5961 HX Horst

Donderdag 7 mei 2015 zijn
onze ouders, opa en oma

Jo en Pierre
Philipsen-Cuppen
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en nog
vele gelukkige jaren samen.
Katinka, Eric en Annemiek en
Jens en Jikke

Kinderopvang = gastouderopvang.
Betalen per uur? Breng dan de kids
naar een gastouder. Voordelige en
persoonlijke opvang. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Yogacentrum L’Espoir Horst.
Maak nu vrijblijvend kennis met yoga!
5 lessen voor € 32,50. 077 851 50 08/
yogacentrumlespoir.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Verloren sleutelbos op vrijdag 17 april
in America tussen Griendtsveenseweg
en Kabroekstraat . Tel. 06 27 52 77 19.
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59
of cambrinushorst@home.nl
Kwekerij de Lifra beter en goedkoper
kan niet! 5 Mei en Hemelvaartsdag
geopend van 10.00 t/m 16.00 uur.
Nu 12 vl. liesjes voor € 1,50; 12 lobelia’s 12 voor € 1,50; geraniums € 0,80;
gazania € 0,50; dahlia € 0,75; enz.
Actie: surfinia grote pot € 1,00.
Actie tuinanjer nu € 0,25.
Moederdag geopend van 10:00 t/m
16:00 uur. Alleen wij……………zetten
de prijs erbij!!! Ma t/m vr 9.00 t/m
19.00 non stop. zat.t/m 18:00 uur.
Kwekerij de Lifra, Lorbaan 12a Veulen,
06 14 21 76 97.
Zzphorstaandemaas.
ZZP-ondernemers kunnen zich vanaf nu
gratis inschrijven op het nieuwe ZZPplatform www.zzphorstaandemaas.nl.
Opheffingsuitverkoop bij SwartWit
Kleurrijk Wonen. Nu in de maand mei
30% korting op de gehele collectie
m.u.v. de workshops en polyester
figuren. Denk aan uw cadeaubonnen,
inleverbaar tot en met 27 juni.
Verse asperges te koop. Ze zijn er
weer. Heerlijke verse asperges!
Ook geschild. Ma t/m vrij 10-12 u
en 13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
Mts Verhaeg Kranestr 38 Horst
tel. 077 398 65 90.
Te koop potrozen voor Moederdag
of voor in je eigen tuin. Mooie stamen struikrozen in pot. Vanaf
5 euro. Broekhuizerweg 5 in Lottum of
Molenstraat 26 in Swolgen.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
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Tienrayse hulp voor
slachtoffers aardbeving Nepal
Thijs Gerrits (22) uit Tienray was 80 kilometer van het epicentrum toen de aardbeving van zaterdag 25 april
Nepal trof. Hij heeft inmiddels een actie opgestart waarmee hij en andere vrijwilligers met Nederlandse donaties
hulpgoederen kopen en naar het rampgebied sturen. “Ik realiseerde me pas twee dagen na de aardbeving dat ik
iets voor de mensen kan betekenen.”
Je zou voor stage in het buitenland
zitten als plotseling een aardbeving het
land treft. Het overkwam Thijs Gerrits
die voor zijn opleiding tot docent
aardrijkskunde stage loopt bij een
school. Hij was aan het skypen met zijn
vader en moeder in Nederland toen hij
ineens iets voelde. “Het was alsof een
vrachtwagen hier vlak voorbij reed.
Ik had in het begin helemaal niet door
hoe erg het was”, zegt Thijs.
De student verblijft zelf in Pokhara.
Dat ligt 80 kilometer van het epicentrum
van de aardbeving in het district Gorkha.
Thijs heeft samen met andere vrijwilligers namens stichting Maya Foundation
een actie op touw gezet waarbij ze met
donaties uit Nederland hulpgoederen
als medicijnen, kleren en voedsel naar
het rampgebied sturen. “Via hulpverleners in het rampgebied krijgen we
te horen wat er nodig is. Jeeps nemen

dan vervolgens onze spullen mee naar
de verschillende rampplekken”, vertelt
Thijs. Op het moment van schrijven van
dit artikel (zondag 3 mei) zijn er volgens
Thijs nog steeds mensen die geen
enkele vorm van hulp hebben gehad.
“Ik weet dat een dorp dat twee dagen
verwijderd is van de rest, compleet
verwoest is. De mensen daar hebben
nog geen noodhulp ontvangen. Vandaag
is er een jeep met onze goederen naar
die plek vertrokken”, aldus Thijs.
De internationale hulp begint nu volgens
hem ook echt op gang te komen.
Het dodental loopt in de duizenden. Daarom is Thijs blij met de vele
donaties die via de stichting gedaan
worden. “Ik geloof dat ik samen met
de andere vrijwilligers hier al enkele
duizenden euro’s heb binnengehaald.
Maar uiteraard blijft de rekening voorlopig gewoon open staan.” In Tienray

staan er inmiddels op diverse plekken
collectebussen waar mensen geld voor
Thijs zijn actie in kunnen doen. Zo doen
onder andere het lokale café en de
voetbalclub mee.
Thijs gaat nog even door met zijn
actie. De school waar hij stage loopt,
is na een pauze van vijf dagen inmiddels weer open. “Ik heb de mensen op
school verteld dat ik hier nog even mee
door wil gaan. Dit is even prioriteit. Dat
vonden ze prima”, zegt Thijs. Dinsdag
5 mei kwam Thijs zijn vriendin Eva ook
aan in Nepal. Zij had haar vliegticket al
langer geboekt en heeft besloten om
ondanks de situatie in het land toch af
te reizen.
Mensen kunnen Thijs nog steeds
steunen door een donatie te doen
aan stichting Maya Foundation.
Voor meer informatie, kijk op
www.mayafoundation.com

Spelen, (jonge)
dieren knuffelen
en meer!
Pret
ng
voor jod
en ou

Biodanza, dans van het leven.
Elke woensdag in ‘t Gasthoes in Horst
van 20.00 uur tot 21.30. Opgave voor
gratis kennismakingsles: 06 40 13 08 04
www.biodanzainmotion.nl.
Angsten, blokkades of emoties?
De NEI Methode is een eenvoudige
methode om onverwerkte incidenten,
trauma’s, angsten, fysieke of emotionele klachten snel aan te pakken
06 53 10 86 62 / www.McLife.nl
Te koop z.g.a.n. electrische fiets
Gazelle Arroyo E line met Bosch motor
D 53, 11 versnellingen, 1 jaar oud km.
stand 75 J. Rutten tel. 077 463 19 57
pietenjorutten@ziggo.nl.
Troubadour Math Craenmehr.
Geen dag zonder lach. Geen kloot
zonder noot. Geen klank zonder drank.
Geen feest als troubadour Math niet is
geweest. Bel snel en bestel.
Ben snel en bel. 06 22 60 41 88
muziekenspel.nl.

al 25 jaar
áltijd dichtbij in
Horst aan de Maas!

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.kinderopvanghetnest.nl
Ursulinenweide 7, 5971 ED Grubbenvorst | 077 366 19 55 | info@kinderopvanghetnest.nl
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Wat doe jij met Moederdag?
Voor wie het nog niet rood omcirkeld in zijn agenda had staan: zondag 10 mei is het weer moederdag. De dag is bij uitstek geschikt om je moeder eens extra in het zonnetje te zetten. En dat
kan natuurlijk op heel veel manieren. HALLO Horst aan de Maas ging de straat op en vroeg inwoners van onze gemeente hoe zij Moederdag vieren.

Mike Harps: ’Culturele middag in Buggenum’
Mike doet niet altijd iets met Moederdag, maar dit jaar kwam het toevallig zo
uit dat hij en zijn moeder een culturele middag in Buggenum gepland hebben.
“Gezellig de hele middag samen optrekken.” Mikes moeder heeft altijd heel
veel voor hem betekend, op deze manier kan hij toch af en toe iets terugdoen
voor haar. Over het algemeen vindt hij dat Moederdag iets goeds is. “Moeders
verdienen het om zo vaak mogelijk in het zonnetje gezet te worden.” Met het
commerciële karakter heeft hij echter iets minder. “Allemaal extra dure cadeaus
kopen vind ik erg overdreven.”

Dorothé en Nellie van de Munckhof: ’Vooral heel lief doen’
Moeder Nellie en dochter Dorothé vieren ieder jaar Moederdag. Dorothé wil op die manier iets terug doen voor haar
moeder. Zij zorgt immers ook al jaren erg goed voor haar. Op de bewuste dag gaat Dorothé ’s ochtends altijd aan de slag
om een lekker ontbijtje voor haar moeder te maken. Hoe dat er precies uit ziet, improviseert ze meestal die ochtend zelf.
“Ze is daar altijd erg creatief in”, aldus Nellie. Naast het ontbijtje is Dorothé op Moederdag vooral heel lief tegen haar moeder en helpt ze met allerlei dingetjes in huis. Ook Nellies moeder wordt nog verwend. Ze gaan dan bijvoorbeeld een ijsje
eten. Nellie: “Met vijf kinderen is het wel leuk om ook iets anders te krijgen dan bloemen.”

Mischa Coumans: ’Mijn moeder verdient een extraatje’
Mischa was dit jaar wel van plan om iets leuks te gaan doen voor haar moeder,
maar dit jaar is ze helaas weg op Moederdag. Normaal doen ze echter altijd een
ontbijtje op bed, kleinigheidjes en met de familie uiteten. De hele dag staat dus
in het teken van dank voor moeders. Mischa zet zich op die dag altijd vol in om
het haar moeder leuk te maken. Haar moeder zet zich immers ook het hele jaar
in voor haar. “Het hoeft dan helemaal niet zoveel te kosten, gezellig samen zijn
vinden we veel belangrijker. Mam zegt altijd dat het niet hoeft, maar ik doe toch
ieder jaar weer wat.”

Patrick en Storm Krebbers: ’Gezellig samen ontbijten’
Zoon Storm en vader Patrick vieren ook dit jaar weer Moederdag. Storm vertelt: “Eerst maken we mama wakker,
dan geven we haar allemaal leuke cadeautjes. Daarna gaan we met zijn allen beneden heel lekker ontbijten.” Storm vindt
dat zijn moeder al die extra aandacht wel verdient, want ze zorgt het hele jaar door ook heel goed voor hem. Nadat ze
’s ochtends Moederdag thuis met mama gevierd hebben, gaan ze bij beide oma’s langs. “We nemen dan een bloemetje
voor ze mee en gaan dan gezellig op de koffie, en hopen op vlaai natuurlijk!”, lacht Patrick.

Jordi en Henriette
van Roij (en Rikus):
’Nog aan het plannen’
Nadat moeder Henriette even iets
verderop is gaan staan, kan zoon Jordi
vrijuit praten over zijn plannen voor
Moederdag. Hij loopt nog met een
aantal ideeën in zijn hoofd. Hij probeert
namelijk ieder jaar iets te doen met de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar in
zijn cadeautje voor zijn moeder. “Dit jaar
hebben we een nieuwe hond gekregen,
Rikus, dus misschien doe ik daar iets
mee.” Jordi vindt het altijd goed iets
terug te doen voor zijn moeder, zij heeft
hem toch opgevoed. Moeder Henriette
wordt er weer bij gevraagd en er wordt
besproken of zij nog iets voor haar moeder gaat doen. “Mijn moeder gaat dit
jaar verhuizen, dus ik zit te denken aan
een tegoedbon of iets leuks doen als dat
achter de rug is.”

Volop moois voor de liefste moeder!
Aanbiedingen!
Hangpotten
Vol bloem!

- 25%

Grote pot aardbei
Vol bloem en vrucht

Volop keus:
zomerbloeiers
(fruit-) bomen
groenteplanten en kruiden
Sfeer voor buiten en binnen

€ 9,95

Japanse esdoorns
-20%

Zondag open!
Aanbiedingen geldig t/m 12 mei

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

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

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.

Jesper (21) en Jurre (19). “Ik kon
werk en de opvoeding van de kinderen toen niet meer combineren.
In de jaren erna heb ik me toegelegd
op de kinderen”, zegt Marlie. In 2000
verkochten Mart en Marlie na tien jaar
het loonwerkbedrijf weer. “Het ging
toen allemaal wat minder in de
bouw. Daarom hebben we het bedrijf
van de hand gedaan en is Mart in
dienst gegaan bij een bouwbedrijf.
Inmiddels is hij alweer dertien jaar
actief als ZZP-er in de bouw”, vertelt
Marlie.

Houden van
oude dingen

Ze is het liefste bezig met oude spullen in haar brocantewinkeltje aan De Hees in Sevenum en naast haar drukke
gezinsleven is ze mantelzorger voor haar vader. Vandaag wordt Marlie Wijnhoven (51) uit Sevenum geplukt.
Marlie werkt graag met haar
handen. Dat is altijd al zo geweest.
Ze zat vroeger op school dan ook niet
graag met haar neus in de boeken,
al had dat misschien ook andere
oorzaken. “Ik was in mijn middelbare
schooltijd meer met jongens bezig dan
met school”, zegt Marlie. Op de
huishoudschool kon ze haar ei beter
kwijt. “Daar kregen we les in koken en
handvaardigheid. Dat ging me dus
allemaal beter af. Daar kwam ik tot de
ontdekking dat ik de creatieve kant op
wilde”, aldus Marlie. Ze maakte die
opleiding af en ging aan de slag als
activiteitenbegeleider. Vervolgens
werkte ze nog 12,5 jaar bij kleding-

Toen de kinderen wat groter
waren, ging Marlie zelf ook nadenken
over wat ze nog wilde gaan doen.
“Ik ben me gaan verdiepen in het
verzamelen van oude spullen. Ik heb
altijd van oude dingen gehouden. Die
zijn vaak met veel liefde en passie
gemaakt. Ook zit er meestal een mooi
verhaal achter”, zegt Marlie. Haar
voorliefde voor het verzamelen van
oude dingen en het ermee bezig zijn
heeft, inmiddels geresulteerd in haar

winkel Tierelantynen, waar ze onder
andere beeldjes, jaren 60-tassen, sieraden en servies verkoopt. Ook geeft
ze er mozaïekworkshops en leert ze
deelnemers bloemschikken.
Haar pronkstuk staat niet in haar
winkeltje maar in een vitrine in de
woonkamer. Het is een Lam Gods van
voor de oorlog. “Ze droegen dit vroeger mee in de processie. Ik vond het
vorig jaar op Marktplaats. Deze ga ik
zeker niet meer verkopen”, glimlacht
Marlie.
Behalve haar werk in het winkeltje neemt Marlie ook de zorg voor
haar 87-jarige vader op zich. Hij woont
al 24 jaar in het huis naast Marlie.
Sinds het overlijden van de moeder
van Marlie vorig jaar woont hij er
alleen. “Hij eet zeven dagen per week
mee hier. En als er wat is, kan hij altijd
naar me toe komen”, vertelt Marlie.
Ze is voorlopig op haar plek aan
De Hees in Sevenum. “Het enige wat
ik me voor de toekomst kan wensen,
is gezondheid en dat je zelf je boterhammen kunt betalen. En misschien
nog een keer een uitbreiding van mijn
winkeltje. Maar dat is voorlopig nog
even afwachten.”

winkel Janssen-Noy in Sevenum.
Haar man Mart (55) nam in die
periode het loonwerkbedrijf van
Marlies vader over. Marlie kende het
bedrijf dus al goed, omdat ze er mee
opgegroeid is. “Ik heb een goede
jeugd gehad. Alles stond wel in het
teken van mijn vaders bedrijf. Mijn
ouders waren er zo druk mee dat er
weinig tijd overbleef voor andere
dingen”, vertelt Marlie.

Gestopt met werken
Na de overname van het bedrijf
bleef Marlie nog enkele jaren bij
Janssen-Noy werken. Ze stopte daar
vanwege de geboorte van haar zoons

PUZZEL

9 mei OPEN DAG!

16.00 UUR - 19.00 UUR

Kom kijken in de vernieuwde kapsalon!
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

10 JAAR!

Spoorstraat 25 - 5865 AE Tienray - Tel. 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Hardhouten kozijnen,
iets voor jou?
Indien gewenst:
 volledig afgelakt
 beglaasd
 gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen”
en KOMO gecertificeerd

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 399 81 01  I www.beukenkozijn.nl
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N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N

www.boladviseurs
.nl
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• Postbus 6062
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t
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horst.nl
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‘Iedereen houdt hier wel van een feestje’
Hockeyclub Horst (HCH) bestaat vijftig jaar. Op 15 mei 1965 was het Lou Derks die de hockeyclub oprichtte. Het hele jaar door viert de club haar jubileum met extra
activiteiten en in het weekend van 15, 16 en 17 mei een feestelijk jubileumweekend.
“Vijftig jaar geleden was hockey nog een beetje voor
de elite”, vertelt Jos Smedts, organisator van het jubileumweekend en oud-voorzitter van HCH. “In Horst aan de Maas
is dat al lang niet meer zo. Die drempel is verdwenen.”
HCH begon in 1965 met zo’n vijftig leden en groeide al
snel uit tot een grote club. “In 2000 hadden we ongeveer
250 leden en vijftien jaar later is dat aantal verdubbeld tot
meer dan 500 leden”, vertelt Jos Smedts. “Hockey is nu
een hele populaire sport, vooral onder meisjes. En HCH is
natuurlijk een warme vereniging, daar horen mensen
graag bij.”
Het vijftigjarig bestaan viert de club dit jaar met iedere
maand een jubileumactiviteit. “Normaal gesproken vieren
we ieder jaar de verjaardag van de club op één avond,
maar voor dit speciale jubileum wilden we een keer extra
uitpakken en van 2015 een echt feestjaar maken”, aldus
Smedts. “Zo hebben we in januari tijdens de nieuwjaarslunch het logo voor het jubileumjaar onthuld, is er in
februari een dropping geweest voor de oudste jeugd en
senioren en hebben de jeugdspelers in maart een speciaal
toneelstuk opgevoerd.”
In mei vindt het jubileumweekend plaats. “Op vrijdagavond 15 mei vindt een grote veiling plaats. Leden kunnen
dan diensten aanbieden voor een bepaalde prijs. Van de
opbrengst gaan we een minihockeyveldje voor kinderen
maken.” Op zaterdagmiddag spelen de oud-leden een
wedstrijd en ’s avonds is er een feestavond. “Dan is er
een opvoering van een toneelstuk door de jongste jeugd
en vindt een open podium plaats, waarbij alle leden een
voordracht mogen voorbereiden. Vanaf 22.00 uur treden die avond twee bands op waarin leden van de club
spelen.” Tenslotte vindt op zondagochtend nog een ontbijt
plaats voor leden, oud-leden en vrijwilligers. Ook worden

dan jubilarissen gehuldigd. De rest van het jaar vinden nog
onder andere nog een clinic voor jeugdleden, een oktoberfest en een groot slotfeest plaats.
“We willen graag dat er het hele jaar voor iedereen
wat te doen is”, vertelt Jos. “Dan kunnen we ook echt alle
leden betrekken bij ons feest. Het jubileum leeft goed
onder de leden, merken we gelukkig. De sfeer zit er goed
in, want men houdt hier wel van een feestje”, vervolgt
hij lachend. De organisatie van de jubileumactiviteiten

vraagt ook wat terug van de leden. Jos: “We willen graag
dat leden met ideeën komen. Vandaar dat we het open
podium organiseren in mei, dan kan iedereen laten zien
wat ze willen. Voor de activiteit in november hebben we
een ideeënbus geopend. Het idee dat wij het leukste en
het meest haalbare vinden, gaan we die maand uitvoeren.
Zoals je ziet denkt iedereen mee bij HCH, dat maakt het
ook zo’n leuke club. Er is hier een hele goede chemie.
De leden hockeyen niet alleen graag met elkaar, maar
doen daarbuiten ook dingen samen. Dat is belangrijk.”

Gefeliciteerd
077 - 398 70
77 / 06 - 36 09
7 003

www.berttack

edakservice.nl
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!
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ging BV
T 077 - 398 33 22
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ve iliging .nl

M e u b e lm a k e ri j,
In te ri e u rb o u w &
K e u k e n sp e ci a li st
www.frankcox.nl
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frankcox.nl
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Afvallen bij My-LifeSlim
Begeleiding nodig bij het afvallen? My-LifeSlim biedt hulp door middel van een afvalprogramma op maat en is de
stok achter de deur voor mensen die gewicht willen verliezen.

Annemiek Billekens en Loes
Baltissen zijn de drijvende krachten
achter de My-LifeSlim-praktijken in
Sevenum en Swolgen (en in de toekomst ook in Venray). Annemiek richtte
in januari 2012 de praktijk in Sevenum
op en Loes volgde vorig jaar in
Swolgen. Daarbij start Loes in juni ook
nog een praktijk in Venray. “In onze
praktijk helpen we mensen de juiste
levensstijl te vinden bij het afvallen”,
vertelt Annemiek. Beide dames zijn
ervaringsdeskundige als het gaat om
afvallen. “Wij weten hoe het is om te
sukkelen met je gewicht”, zegt Loes.
Bij My-LifeSlim slank je af door
een combinatie van goede voeding,
maatwerk en enthousiasme van de
begeleiders. “De voeding die wij cliënten aanraden, komt gewoon allemaal
uit de supermarkt. Als je boodschappen
doet, moet je wel weten wat je in huis
moet halen. Wij helpen je daarbij”,
aldus Annemiek. Het geheim van

My-LifeSlim is dus niet streng diëten,
maar onder andere leren wat verantwoorde voeding uit de supermarkt is.
“Je mag dus best een keer buiten je
boekje gaan maar de kunst is dan om
niet meteen terug te vallen in oude
gewoontes”, stelt Loes.
Als je kiest voor My-LifeSlim kom
je wekelijks in contact met Loes of
Annemiek. Je bespreekt de resultaten
en wordt gecoacht op weg naar een
betere en gezondere levensstijl. “Wij
zijn die stok achter de deur”, zegt
Annemiek. “We willen graag helpen.
We hebben mensen echt zien veranderen”, voegt Loes eraan toe.
Interesse? Kijk op
www.mylifeslim.com Loes Baltissen
van My-LifeSlim Maasdorpen & Venray
is te bereiken via 06 22 02 09 08
en loesbaltissen@mylifeslim.com
Annemiek Billekens van My-LifeSlim
Sevenum via 06 42 08 78 09 en
anbise@mylifeslim.com

HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Het Maashotel

Toffedag.nl

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

Veerweg 11, Broekhuizen
10% korting per tafel*

anco lifestyle centre

Huis van de Streek

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

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

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

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

Camps Optiek

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

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

Museum de Kantfabriek

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

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

De Golfhorst

My-LifeSlim

Raamweg 8, America
Korting op golflessen*

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

DMS-Service

Pearle Opticiëns Horst

Ulsheggerweg 2b, Lottum
10% korting op een caravanonderhoudsbeurt

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

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

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

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

Steenstraat 3, Horst
10%korting op een zonnebril*

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

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

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

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

Direct voordeel in Horst aan de Maas

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

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

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

07
05

Galerie Judy Straten
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10-jarig bestaan

Keramiekexpositie Horst Heropening
Bianca’s
Knipshop

In Galerie Judy Straten te Horst opent een expositie van kunstenaarsduo DeSimoneWayland en kunstenaar
Servaas Roelandse op zondagmiddag 10 mei om 15.00 uur. Alle werken van de kunstenaars bestaan uit keramiekwerk. Het kunstenaarsduo DeSimoneWayland bestaat uit de Amerikaan Bruce Wayland en de Italiaan
Marcello De Simone.
In deze serie maken ze gebruik van
handgemaakte keramische mallen in
combinatie met de laatste 21e-eeuwse
technologie op het gebied van
keramische transfers. Transfers zijn
gedrukte afbeeldingen op geprepareerd papier, door deze te laten weken
kan men die overbrengen op bijvoorbeeld keramiek. DeSimoneWayland is
geïnspireerd door zowel het hedendaagse als het historische Nederland.

Bianca’s Knipshop, gevestigd in Tienray, bestaat dit jaar tien jaar.
Om dit jubileum te vieren, besloot eigenaresse Bianca Litjens de
kapsalon te verbouwen. Op zaterdag 9 mei wordt het jubileum van
de kapsalon gevierd met een feestelijk heropening waarbij iedereen
de nieuwe zaak kan bewonderen.
De verbouwing was naar eigen
zeggen nodig om met de tijd mee te
gaan, vertelt Bianca. “In de nieuwe
kapsalon is er veel kleur gebruikt en
het interieur is vernieuwd. Er is
bijvoorbeeld een nieuwe grote
spiegel geplaatst, in plaats van drie
kleine spiegels, en ik heb nu een
grotere opbergruimte.

Keramische frontjes
voor smartphones
Kunstenaar Servaas Roelandse
werkt sinds kort ook met keramiek.
Zijn serie keramische frontjes voor
smartphones gaan over de actualiteit.
Nieuwsfoto’s zijn vastgelegd op het
keramiek als eeuwige beelddrager.
Hij heeft gekozen voor de smartphone
als onderwerp, omdat deze niet meer
weg te denken is uit ons dagelijks
leven. De expositie duurt tot en met
zondag 12 juli.

Een buurtkapsalon
voor jong en oud
Ook zijn er teksten op de muur
geplaatst. In verschillende steekwoorden wordt de sfeer en het
imago van de kapsalon naar

buiten gebracht. Denk aan
woorden zoals ‘kapper’, ‘hem &
haar’, ‘koffie’ en ‘gezelligheid’.
De kapsalon krijgt hiermee een
open uitstraling.”
Eigenaresse Bianca, die in het
verleden al diverse kapperswedstrijden won, wil haar kapsalon graag
laagdrempelig houden. “De kapsalon is een gezellige buurtkapsalon,
voor jong en oud, man en vrouw.
Tijdens de heropening kan iedereen
kennismaken met de vernieuwde
salon.
Ook is er uiteraard de mogelijkheid om een borreltje de drinken en
te proosten op de toekomst.”

Borden en transfers

Acu-Balance

Oh, zit dat zo!

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Hooikoorts, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!

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

Het wel en wee van de
hypotheekrenteaftrek
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Enige tijd geleden sprak ik met een Duitse collega-belastingadviseur
die mij vroeg of het in Nederland nog steeds mogelijk was rente af te
trekken voor een eigen woning. Ik gaf aan dat dit inderdaad zo was, maar
dat eind vorige eeuw de eis was ingevoerd dat de lening waarvoor de rente
werd afgetrokken ook daadwerkelijk werd gebruikt voor de aankoop of
verbetering van de eigen woning.
Bij de invoering van de Wet op
de Inkomstenbelasting 2001 werd de
aftrek vervolgens aan een maximale
termijn van dertig jaar gebonden. In
2004 is de Bijleenregeling ingevoerd.
Bij verkoop van een woning kan voor
het verschil tussen verkoopprijs en
resterende hypotheeklening geen
nieuwe lening worden aangegaan,
althans niet een lening waarvan de
rente fiscaal aftrekbaar is.
Vanaf 2013 is er weer een nieuwe beperking op de hypotheekrenteaftrekregeling. Voor nieuwe leningen
die na 1 januari 2013 zijn ingegaan
is niet alleen de renteaftrek beperkt
tot dertig jaar, maar moet de lening
ook in dertig jaar minimaal annuïtair
worden afgelost. Sneller aflossen
mag, minder aflossen niet en leidt
tot het niet meer aftrekbaar zijn van
de rente.

Ten slotte is in 2014 de hypotheekrenteaftrek beperkt voor de hogere
inkomens, dat wil zeggen degene die
in de 52 procent belastingschijf vallen.
De hypotheekrente is voor hen in 2014
nog voor 51,5 procent aftrekbaar en
dit percentage wordt afgebouwd tot
42 procent. De bijtelling voor de eigen
woning bezitter (het huurwaardeforfait), blijft overigens wel gewoon
belast tegen 52 procent.
Deze bijdrage is te kort om op alle
regelingen omtrent de hypotheekrenteaftrek in te gaan, denk aan de
kapitaalverzekering, spaarrekening of
beleggingsrecht eigen woning (afgeschaft 2013), de doorlopende renteaftrek bij leegstand in verband met
verhuizing of echtscheiding, de regelingen . met betrekking tot restschulden en bijvoorbeeld de inhaalregeling

bij niet voldoen aan de aflossingseis
bij de nieuwe verplichte aflossing.
De toekomst voor de hypotheekrenteaftrek is ongewis. In politiek
Den Haag wordt al weer volop
nagedacht over een nieuw belastingstelsel en dat zal waarschijnlijk
ook weer gevolgen hebben voor
de hypotheekrenteaftrek. Duidelijk
is wel dat nu al een zeer complexe
regeling is ontstaan, waarover bijvoorbeeld de Consumentenbond adviseert om, met name bij wijzigende
persoonlijke omstandigheden, een
belastingadviseur in te schakelen.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Zondags
geopend

Hortensia ‘Magical’ in wit, roze of blauw

Magische kleurwisseling in de zomer. 5 ltr pot; dik!

Medinella magnifica supermooi
5 of meer knoppen en roze bloemen!

Reuze hangpotten gemixte planten
Pot Ø 30 cm, vele combinaties uit eigen kweek

Sundaville piramide

80 cm hoog
Vol knop en rode, witte of roze bloem

Senetti terraspot supergroot

Pot Ø 30 cm. Eigen product

Surfinia en million bells in alle kleuren
Uit eigen kweek, 12 cm pot

12,50
12,50
9,99
9,99
9,99
1,49

Aanbiedingen geldig t/m 12 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
Zaterdag 9 mei
Demo 3D printen Curver

Moederdag

Gratis naamplaatje voor jouw hond!

Demo Weber & Barbecook
Kinderworkshop

Zondag 10 mei

Moederdagcadeautje maken
van 12-16 uur

Gra tis!

Een d a g je uit bij Leurs!

Heerlijk ontbijten of
lunchen in ons Tuincafé

elke
zondag
open

20% korting op een

Belee f wa
groen kan t
doen!

artikel naar keuze

Meer info & voorwaarden: www.leurs.nl/moederdag
STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Raad de SUB en

win een TV

Dagje uit?
Kom shoppen
in Venlo!
Like Trefcenter Venlo op Facebook en blijf op
de hoogte van nieuws, aanbiedingen en leuke
acties! www.facebook.com/trefcentervenlo

Weet jij welke sub dit is? Onder de goede antwoorden verloten
we een LG televisie!* De actie loopt tot 20 mei 2015.
Ga naar www.facebook.com/trefcentervenlo en doe mee!
*Model kan afwijken van de afbeelding.

sogood

TM

HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL

www.venloverwelkomt.nl

Powered by
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag

Openbare bijeenkomst op dinsdag 12 mei
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas. De
vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, wordt er geen afval opgehaald.

Het onderwerp is het thema “Pesten”.
Na een korte inleiding door initiatiefnemer
raadslid Roy Bouten, gaan commissieleden,
in groepen, in gesprek met vertegenwoordigers
van het Onderwijs, Politie, Welzijnswerk en
de gemeente. Bij alle groepen zijn ook ouders
aanwezig.
Verder worden de voorstellen van de raadsvergadering van 26 mei 2015 besproken.
Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• (Agendapunt 5) Voorstel tot het vaststellen
van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Horst aan de Maas 2015.

• (Agendapunt 6) Voorstel tot het instemmen
met het opzetten van een pilot “servicecorners” in de dorpen Swolgen en Melderslo.
• (Agendapunt 7) Voorstel tot het vaststellen
van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
voor gebouwd vastgoed gemeente Horst aan
de Maas.
• (Agendapunt 11) Voorstel tot het vaststellen
van de Jaarrekening 2014 en de Begroting
2016 van de Gemeenschappelijke regeling
Maasveren Limburg-Noord.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.
Meer informatie over deze vergadering vindt
u op de website www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom !

Commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 12
mei 2015 bij elkaar voor het behandelen van
bezwaarschriften.

Hoorzitting om 18.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van 21 januari 2015 waarin een
inzamelvergunning voor oud ijzer wordt geweigerd.

Deze commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De openbare
hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
van Horst (ingang via hoofdingang).

Hoorzitting om 19.00 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van 26 februari 2015 over 12dagen regeling baanverlichting TC Grubbenvorst.

Hoorzitting om 17.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van 16 maart 2015 betreffende
tijdelijke sluiting woning aan Zwarte Plakweg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

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.
Horst
America
Van Bronckhorststraat 84
Pastoor Jeukenstraat 6
Lisdodde ongenummerd (kavel 5) Parklaan ongenummerd (kavel 6)
Lisdodde ongenummerd (kavel 6)
Horst aan de Maas
Voorbereiding bestemmingsEvertsoord
plan Buitengebied Horst aan de
Kerkkuilenweg 2
Maas en terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Hegelsom
Spoorweg 8
Lottum
Bosstraat 32
Broekhuizerweg 46
Horsterdijk 102

Sevenum
Kerkstraat 10
Steeghoek 12
Grubbenvorsterweg 30
Swolgen
Generaal Dempseystraat 33a
Tienray
Bernadettelaan 10a

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

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

Gemeentehuis gesloten op
Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag
14 mei en vrijdag 15 mei 2015 gesloten.
Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt
u op maandag 18 mei a.s. weer terecht. Hebt u
een dringende vraag over de burgerlijke stand
voor Burgerzaken, die niet kan wachten tot
maandag 18 mei, dan kunt u tussen 9 en 10 uur
bellen met 06 - 53 35 59 73.
Let op: het gaat alleen om dringende vragen

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

Commissie
Ruimte

Openbare bijeenkomst op woensdag 13 mei
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website.

Voorts worden de voorstellen van de raadsvergadering van 26 mei 2015 besproken.

• (Agendapunt 9) Voorstel tot het vaststellen van
de correctieve herziening bestemmingsplan
Californië 1.
• (Agendapunt 10) Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijke archeologiebeleid
Archeologische Maatregelenkaart Horst aan
de Maas.
Ook hier kunt u inspreken op de raadsvoorstellen.

Voor deze commissie komen daarvoor in
aanmerking:
• (Agendapunt 8) Voorstel tot het vaststellen van
de evaluatie van de stimuleringsmaatregelen
voor de woningbouw in Horst aan de Maas.

Meer informatie over deze vergadering vindt u
op de www.horstaandemaas.nl.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Onderwerpen zijn:
- Dijkversterking (in Lottum en Grubbenvorst).
- Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
Buitengebied.

Invordering Gemeentelijke Belastingen

Denkt u aan de laatste termijn?
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen met dagtekening 28 februari 2015 is op
30 april 2015 vervallen. De gemeente zal aanmaningen met dagtekening 19 mei 2015
versturen aan iedereen die de aanslag niet op tijd heeft betaald. Maakt u gebruik van
automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet voor u.
Aanmaningskosten
Zorg ervoor dat uw betaling uiterlijk op 12
mei 2015 op de rekening van de gemeente is
bijgeschreven. Anders berekent de gemeente
de kosten van de aanmaning op wettelijke basis
aan u door.
De aanmaningskosten zijn:
• Voor openstaande belastingbedragen beneden de € 454: € 7.
• Voor openstaande belastingbedragen van
€ 454, of hoger: € 15.

Daarnaast betaalt u invorderingsrente.
Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering
van gemeentelijke belastingen, kijk dan op
onze website www.horstaandemaas.nl, onder
“Inwoners – Wonen en Verkeer - Gemeentelijke belastingen”. Heeft u niet de beschikking
over internet of vindt u op de website niet de
benodigde informatie? Belt u dan met afdeling
Financiën, Cluster Invordering en betalingsverkeer via 077 – 477 97 77.
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Consequenties van te hard
rijden aanvaarden’

Of je nu 58 kilometer per uur rijdt, waar je 50 mag, of 90 in een 60-kilometerzone: als de politie je betrapt krijg je een boete. Bijna driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas heeft
wel eens een bekeuring voor het overtreden van de maximum snelheid gekregen. Iets meer dan de helft, 52 procent, vindt dat de politie best wat harder mag optreden tegen snelheidsovertreders. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Al dan niet bewust te hard rijden, het
overkomt iedereen wel eens en 74 procent
van de inwoners is daar ook voor bekeurd.
“Wie niet?”, vraagt deze automobilist zich af.
Soms gebeurt dit doordat de chauffeur haast
heeft en net even verder het gaspedaal heeft
ingedrukt. Het kan echter voorkomen dat
je gewoonweg niet weet hoe hard je mag
rijden. Bijna 30 procent geeft aan dat het
voor hen soms niet duidelijk is wat de maximum snelheid is in een bepaalde straat. “De
Nederlandse wegen munten echt niet uit in
duidelijkheid. Wel allerlei strepen en stippels,
groene vlakken en zo, maar nergens een bord
waarop klip en klaar de maximum snelheid
staat”, klaagt iemand. “Soms staat het niet
duidelijk aangegeven hoe hard je mag rijden.

20%
oneens
28%
neutraal

eens
52%

Politie moet harder optreden
tegen snelheidsovertreders

Op het ene stuk mag je 60, het andere stuk 80 optreden tegen bellers in de auto en fietsers
die met hun mobiel bezig zijn. Op het verkeer
en dan weer 60”, vindt een ander.
wordt niet gelet, levensgevaarlijk”, voegt een
Vooral 60-kilometerzones in het buitengeander daar aan toe. Een kleine 20 procent vindt
bied zorgen voor onduidelijkheid. De meerderdat de politie zich beter
heid, 65 procent, ziet
op andere zaken kan
liever dat overal buiten
concentreren. “De boetes
de bebouwde kom
‘Boetes zijn overdreven duur’
zijn al hoog genoeg. Het
80 kilometer per uur
is een mooie melkkoe
gereden mag worden.
‘Vooral in de bebouwde kom’
voor de regering.”
Op de meeste wegen in
het buitengebied kan dit
‘Vaker controleren’
Voor meer resultaten
best, vinden zij. Tja en
of aanmelden voor
als je dan betrapt wordt
de volgende enquête,
mag daar best wat
tegenover staan. “Laat iemand die te hard rijdt kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
maar de consequenties aanvaarden”, zegt deze
persoon stellig. “Ook moet de politie heel hard
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

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.

Veranderingen in de zorg: ervaringen tot nu toe
Er is per 1 januari 2015 veel veranderd op het gebied van zorg,
jeugdzorg en inkomen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. Tegelijkertijd
heeft het Rijk bij die overheveling van taken 25 procent gekort op het
beschikbare budget.
Dat betekent nogal wat. Zowel
voor gemeenten als voor zorgvragers.
Vanuit de vernieuwde WMO, jeugdwet
en de participatiewet wordt richting
gegeven aan het feit dat we zelf de
verantwoordelijkheid moeten nemen
voor onszelf maar ook voor de ander,
dat je zelf sturing aan je leven moet

geven en dat we onze eigen kracht
moeten versterken, waarbij we ook
moeten inzetten op het sociale
netwerk.
Heeft u een zorgvraag, dan wordt
een afspraak met u gemaakt en wordt
u bezocht door een medewerker van
het gebiedsteam. Tijdens dat zoge-

naamde vraagverhelderingsgesprek
moet duidelijk worden wat uw zorgvraag inhoudt en hoe u daarin, naast
eventuele professionele hulp, zelf uw
verantwoordelijkheid kunt nemen en
uw eigen netwerk kunt inzetten. Op
die manier wordt bepaald hoe aan
uw zorgvraag invulling kan worden
gegeven.
In april is de raad geïnformeerd over
de ervaringen van de gemeente met
deze nieuwe werkwijze en de feiten en
cijfers van het eerste kwartaal. Uit deze
bijeenkomst kon worden geconcludeerd

(vanuit de kant van de gemeente) dat
de uitvoering van de nieuwe wetten
vooralsnog positief verloopt, zowel
inhoudelijk als financieel gezien.
Maar dat is één kant van de
medaille. Wij als CDA zijn benieuwd
hoe u, als zorgvrager, mantelzorger
of anderszins betrokkene die nieuwe
werkwijze ervaart. Wilt u die ervaring
met ons delen? Bel mij of een collegaCDA-raadslid. Wij komen naar u toe.
Annemie Craenmehr-Hesen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Atelier De Stal in Sevenum

Hemelvaartsdag
14.00-17.00 uur
Wandkleden, schilderijen
en schaap scheren

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

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl
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BAAS VAN
HORST AAN DE MAAS

- ZATERDAG 16 MEI TEGENOVER JUMBO SEVENUM

SP OR T & SP EL

SL OT FE ES T

AANVANG: 11:00
ENTREE: GRATIS

AANVANG: 20:30
ENTREE: €5,-

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

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

2-5-2015 12:49:35

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
GRASKAAS
kilo nu € 7,95

BEDMODE

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Binnenkort
starten de
volgende
opleidingen:

Theo van Eeuwijk

Het lekkerste jonkie van het jaar!
Bij ons keuze uit diverse soorten.
Toos en Rob
Wagenaar

BADMODE TAFELMODE

Eerste hulp
BHV
Code 95
Eerste hulp bij
ongelukken
aan kinderen

BINNEN!
EL
Naa
Asb
il isN
zePE
DE NIEUWE COLLECTIie
r taISfel
afwa
ctE FL
SLO

nieuwe colle
HOESLAKENS |
De
OVERTREKKEN | LAKENS |
op voorraaD!
binnen! Meer Daetnev80enDejessins
tafel op!
tip: Me

www.weijshooft.nl

Bespreking Poll week 17

Koningsdag is achterhaald
Vorige week maandag 27 april was Koningsdag. Deze dag staat in het teken
van het vieren van het bestaan van het koningshuis. Door heel het land zijn
vieringen en de oranje prullaria is niet aan te slepen. De een vindt het helemaal
te gek en de ander kan het niet uitstaan, maar wat vindt Horst aan de Maas nou
van het vieren van deze feestdag?
Uit onze poll blijkt dat 63 procent van de mensen uit Horst aan de Maas

oranjeliefhebber is. Zij vinden de traditie van Koningsdag iets om te koesteren.
Zoals Ton Bukkems uit Griendtsveen zegt: “Koningsdag hoort gewoon bij onze
staatsvorm. We hebben een Koningshuis en daar horen ook dit soort tradities bij.”
37 procent van de gemeente heeft minder op met de feestdag. Zij zijn geen
fan van het Koningshuis zelf, of zij houden niet van de vieringen. Zij zijn misschien
wel van mening dat we het Koningshuis al genoeg zien.

Ik stoor me aan kauwgom in het centrum
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas wil voor bijna 7.000 euro een reinigingsmachine aanschaffen om kauwgom van de straten van de centra in de gemeente te
verwijderen. Kauwgom op straat is namelijk geen aantrekkelijk beeld, vindt zij.
Groot gelijk! Kauwgom verpest het straatbeeld. Een mooi, nieuw centrum
zoals dat in Horst, Grubbenvorst of Sevenum wordt ontsierd met van die aangekoekte plakkaten. De kwaliteit van de centra gaat meteen omhoog wanneer
deze verwijderd worden. Iedereen waardeert een fijn opgeruimde plek, of het
nu thuis is of in de openbare ruimte van onze gemeente. Kauwgomplekken

zien er onverzorgd en slordig uit en dat komt niemand ten goede.
Daarentegen is 7.000 euro in tijden van bezuiniging wel heel veel.
Heeft het verwijderen van kauwgom nu echt zo’n hoge prioriteit? Sommige
mensen zullen zeggen dat ze de kauwgom amper waarnemen. Wie heeft er nu
last van die paar plekken op de stoepen? Dat zie je toch in alle gemeenten waar
geleefd wordt? Om daar nu zo’n bedrag voor uit te trekken, koop er dan liever
bloemen voor!
Ik stoor me aan kauwgom in het centrum. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Wel eens meegemaakt dat
je in een restaurant of theater
je stoel aanschuift en met je
hand onder de zitting in een
kauwgum grijpt? Als je geluk
hebt, is het een al wat ouder
exemplaar, hard geworden door
de jaren die hij intussen onder
de stoel zit. Als je pech hebt, is
het een vers gommetje. Net
achtergelaten door je voorganger die geen prullenbak zag en
hem ook niet door wilde
slikken, want dat is niet goed
voor je maag. Dan grijp je dus
in een plakkerig, vies goedje
dat met geen mogelijkheid
meer van je vingers te krijgen
is.
Op middelbare scholen krijg
je kauwgum-krab-dienst als je
je misdraagt in de les. Mag je
met een plamuurmes lagen
kauwgum verwijderen. In het
centrum van Horst wordt ook
wel eens een kauwgum op de
grond gegooid in plaats van in
de afvalbak. Die kauwgum
gaat er met een gewone
bezem niet van af, dus wil de
gemeente een speciale
kauwgumreinigingsmachine
gaan aanschaffen. Om eerlijk
te zijn, is het me nooit opgevallen dat er zoveel kauwgum in
het centrum ligt. Glas, ja en
frietbakjes, plastic glazen,
sigarettenpeuken, om nog maar
te zwijgen van hondenpoep.
Maar kauwgum? Maar goed,
voor bijna 7.000 euro wordt er
zo’n machine gekocht. Volgens
mij is een plamuurmes veel
goedkoper. En dan zetten we
die leerlingen die de les
verstoren gewoon in het
centrum aan het werk.
Zijn ze lekker in de buitenlucht
bezig, is meteen ook een
gymles én je weet zeker dat ze
het voorlopig wel uit hun hoofd
laten de les te vervelen.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 18) > Wachtminuut van brandweer verhoogt risico > eens 65% oneens 35%
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Gaellus Open Air
Het eendaagse buitenfestival Gaellus Open Air in Tienray wordt dit jaar
op zondag 24 mei gehouden. Op het jaarlijkse festival spelen enkele
lokale bands en artiesten van verder weg. Het festival duurt van 14.00
tot 03.00 uur.
Een lokale band op het festival is
het Horsterse Thalamus. Thalamus
speelt voornamelijk psychedelische
muziek. Een andere groep uit Horst
aan de Maas is Infernal Scheisse. Deze
band is hoofdzakelijk verantwoordelijk
voor hardcore en punk muziek. Ook
de band Early Adopters vertegenwoordigt de lokale muzikanten. Zij
spelen gitaarpop en waren finalisten

voor de Grote Prijs van Nederland.
Headliner op het festival is
de Gallowstreet Brass Band uit
Amsterdam. Naast deze bands staan
er nog verschillende groepen uit
binnenland en buitenland, waaronder Ambivalenz, Screw Houston en
Canvas. Nieuw dit jaar is dat ook
binnen in het gebouw van OJC Gaellus
een podium opgezet is.

Sponsorloop
De Doolgaard
Basisschool De Doolgaard uit Horst houdt op woensdag 13 mei een
sponsorloop voor het goede doel. De start van de sponsorloop is om
08.45 uur.

Dj-marathon
In De Lange Horst is de uit Horn afkomstige Tobi Driessens, alias Mistr. T., sinds woensdagavond 29 april
bezig met zijn dj-marathon. Hij gaat proberen het wereldrecord dj-en, dat op 200 uur staat, te verbreken.
De marathon staat deze keer in het teken van twee goede doelen: stichting KiKa en stichting Duchenne.
De uit Melderslo afkomstig Maartje van de Pas is het gezicht van de actie.

De opbrengst van de sponsorloop
gaat naar de drie plan-kinderen van
de school, Salifou, Shanti en Elsa, en
naar Amref Flying Doctors. Een
gedeelte van de opbrengst wordt ook
gebruikt voor het realiseren van een
pannakooi voor op de speelplaats.
De route die de kinderen afleg-

gen is ongeveer 400 meter lang en
gaat door Clapvaeren, De Pelslap en
Het Veldje. De basisschool hoopt op
veel publiek om de leerlingen aan te
moedigen. Bij slecht weer wordt de
sponsorloop twee weken verzet en
zal deze plaatsvinden op woensdag
27 mei.
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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

een leuk knuffelkonijn gemaakt. Het
slechtste cadeau was ook met surprise.
Ik had een iPad van glas gemaakt. Om
bij het cadeau te komen, moest je de
iPad kapot slaan. Dat was niet echt
praktisch.
Van welk geluid houd je wel en van
welk geluid houd je niet?
Als je getuige zou kunnen zijn van
Ik houd van muziek. Ik luister vooral
een gebeurtenis in het verleden,
naar popmuziek, maar ik vind countrywelke zou dat dan zijn?
Ik zou graag terug willen naar de tijd
muziek ook heel leuk. Verder vind ik
van de dinosaurussen. Het lijkt me cool
het geluid van paardenhoeven op het
om te zien hoe deze dieren er in het
asfalt ook heel fijn. Ik heb geen eigen
paard, maar ik rijd wel paard. Het geluid echt uit zagen en hoe ze leefden. Ook
zou ik wel willen zien hoe de wereld er
waar ik helemaal niet van houd, is het
toen uitzag, die was heel anders dan
gezoem van bijen of wespen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort nu.
Wat zou je nog eens overnieuw
daarbij?
willen doen of beleven?
Dan zou ik kiezen voor een rode Mini
Cooper, die zien er leuk uit. Je hebt ze in Niet heel lang geleden maakte ik een
allerlei kleuren, maar ik zou kiezen voor buitenrit te paard met een vriendin die
een eigen verzorgpony heeft. In volle
rood want dat is mijn lievelingskleur.
Wat is het beste en wat het slechtste galop raceten we door de bossen heen.
Dat zou ik graag opnieuw willen doen.
cadeau dat je ooit gegeven hebt?
Wat is het eerste dat je je als kind
Het beste cadeau dat ik ooit aan
iemand heb gegeven, was een surprise kan herinneren?
Dat ik samen met mijn broertje, wat
afgelopen Sinterklaas: toen heb ik
Fleur Peeters
14 jaar
Horst
Dendron College

W IN K E L

Aardbeien en asperges
echt vers het best!

TERRAS

NIEUW:
Het Zomerse Aardbeienterras,
proef hoe lekker het is!

aan
Fleur Peeters

vrienden en kinderen uit de straat
op een grasveld zat. We speelden
met een opblaasknuppel en probeerden
elkaar daarmee te raken voor de lol.
Ik was ongeveer zes of zeven jaar
oud.
Welk nummer heeft een speciale
betekenis voor jou?
Ik luister sommige liedjes best wel
vaak, vooral liedjes van deze tijd. Maar
ik heb niet echt een liedje met speciale
betekenis.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Een tijd geleden logeerde ik bij een
vriendin. Ze kwam op het geniale idee
om ’s nachts in een paardenstal te
gaan slapen. Dus hebben we die nacht
geslapen op hooibalen. Dat was echt
heel leuk.
Stad of dorp?
Een dorp, ik vind het veel gezelliger en
er is minder verkeer. Een dorp is ook
meer open, dat vind ik fijner. In een
stad is het vaak druk en er is weinig
bos.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een zender zijn
die je in je hoofd kunt transplanteren.
Daarmee kun je gedachten van mensen
en dieren lezen, teleporteren en dingen
bewegen zonder dat je ze aanraakt.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik in de Verenigde Staten geboren willen zijn, het liefst in Los Angeles.
Ik vind het leuk hoe Amerikanen
spreken en leven. Qua cultuur zou ik het
christendom kiezen. Ik ben niet gelovig,
maar dit is een godsdienst waar ik wel
in zou kunnen geloven.
Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordje is ‘oké’. Mijn ouders
merkten dat op toen we aan tafel zaten
te eten en ik in ongeveer drie minuten
wel tien keer “oké” had gezegd.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?
Dat is denk ik toch mijn profielkeuze,
dat was wel belangrijk dit jaar. Ik zit
in de derde klas en dan moet iedereen een vakkenpakket kiezen. Ik heb
gekozen voor NG/NT, dat is Natuur en
Gezondheid met Natuur en Techniek.
Ik wist eigenlijk altijd al dat ik iets met
dieren wilde gaan doen. NG/NT sluit
daar goed op aan. Ook zijn het vakken
die mij goed afgaan.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is mijn verjaardag op 21 mei, omdat
je dan de hele dag wordt verwend,
cadeaus en geld krijgt en het gezellig
hebt met familie. Dit jaar gaan we op
mijn verjaardag toevallig met school op
excursie naar Luik. Dat wordt dus een
extra leuke dag.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dan zou ik het liefst Isabelle Lightwood
uit het boek City of Bones willen zijn.
Dit personage is best cool. Ze is een
schaduwjager, een ras van half-engel
en half-mens dat tegen demonen vecht.
Om haar arm zit een soort slang, die
van haar arm kan afglijden en werkt als
een zweep. Verder heeft een schaduwjager mooie kleren.

€7,50
PA R K
• ontvangst met aardbeienchampagne;
• stukje proeven van de grootste
aardbeienslof van Limburg;
• moeders plukken zelf een doosje vol
met zoete aardbeien om (gratis) mee
te nemen.

Spannend, natuurlijk
en sprookjesachtig

Dilemma
Plaatjes draaien totdat je
er bij neervalt. Dat is wat Tobi
Driessens deze dagen gaat
doen. Hij moet maar liefst 201
uur draaien om het wereldrecord te verbeteren. Dat moet
dan wel allemaal volgens de
regeltjes van het Guiness Book
of Records… en dat zijn niet
een paar regeltjes. Nee, héél
veel regeltjes.
Ik zou die man al een trofee
aanbieden omdat ik na een
avond uitgaan het wel gehad
heb met al die ‘stoek’-muziek,
maar wil hij vermeld worden in
het Guiness Book of Records, zal
hij toch aan een ‘paar’ eisen
moeten voldoen. Een greep uit
het wetboek:
Er moet altijd iemand aan
het dansen zijn. Breekpunt
nummero 1 zou ik zeggen, want
dat is niet altijd zo… Als ik in De
Lange ben, is er altijd iemand
aan het dansen. En dan verwijs
ik natúúrlijk niet naar mezelf.
Maar op een saaie maandagmiddag zag ik op de livestream
niemand dansen. Zonde van al
die moeite, maar dat dit
evenement verbonden is aan
Kika vind ik al heel mooi. Het is
maar waar je het voor doet.
Er mag niemand aan de
knoppen komen. Niemand.
Dus als er iemand in een
dronken bui op een leuke
vrijdagavond de knoppen van
deze dj aanraakt, is de recordpoging al voorbij? Dan moet De
Lange zijn alcoholbeleid toch
even aanpassen. Aj, weer een
breekpunt, welk alcoholbeleid
bij De Lange?
Maar ‘main topic’ vind ik
toch wel de Dodenherdenking.
Normaliter zijn we dan in heel
Nederland, dus ook in Horst,
twee minuten stil om alle
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken.
De vraag is of Tobi op dit tijdstip
plaatjes blijft draaien. Het
dilemma: respect tonen of
blijven strijden voor zijn record?
Aan hem de keuze…
Liefs, Anne
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Wittenhorst met
flinke uitzege klaar
voor zondag
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De voetbalclubs Wittenhorst uit Horst en Limburgia uit Brunssum
speelden zondag 3 mei een wedstrijd tegen elkaar. De thuiswedstrijd voor
Limburgia werd gedomineerd door Wittenhorst, dat er met zeven doelpunten vandoor wist te gaan.
Op het gladde veld ging Wittenhorst
voortvarend van start. Dit werd duidelijk
toen in de 7e minuut de bal uit een vrije
trap in het doel verdween. De scheidsrechter keurde het doelpunt echter af.
De doelman zou gehinderd zijn. Het
bewijs lag er, want deze moest het veld
met een fikse blessure verlaten. In de 16e
minuut was het dan toch raak. Daan
Verlijsdonk zette met een sublieme pass
Rob Zanders voor de doelman en dit
betekende dan ook 0-1. BSV Limburgia
zocht en bleef zoeken naar een beter
resultaat, maar de beste kansen waren
voor de Noord-Limburgers. Pas vlak voor
de rust kon de voorsprong verdubbeld
worden. Willem Heijnen werd fraai in
vrije positie aangespeeld. Hij passeerde
de doelman en de supporters konden
juichen, 0-2.
Na de pauze nam Wittenhorst
wederom het initiatief. Willem Heijnen
kopte de bal listig door naar Rob Zanders,
die voor de tweede keer kon scoren,
0-3. De wedstrijd leek gespeeld te zijn,

maar Limburgia wilde toch niet van
wijken weten en bleef zoeken naar een
doelpuntje. Toen Wittenhorst weer orde
op zaken ging stellen, kon het scorebord
weer gebruikt worden. Uit een corner van
Daan Verlijsdonk werd de bal loepzuiver
op het hoofd van Lars Blenckers gelegd
en dat betekende 0-4. Zowel Wittenhorst
als Limburgia lieten in de slotfase mooie
kansen liggen, anders was de score
mogelijk wel 3-7 geweest. Het slotakkoord was toch voor Wittenhorst. Uit een
sublieme aanval over veel schijven werd
de bal tenslotte voor de voeten van de
inkomende Rik Linders gelegd en hij wist
de eindscore van 0-5 vast te leggen.
De uitslagen van de overige
wedstrijden geven het volgende beeld:
Limburgia is gedegradeerd en Someren
en Minor strijden om weg te blijven van
de nacompetitieplaatsen voor behoud.
Opvallend is hierbij dat Someren zondag
de tegenstander is van Wittenhorst.
De teams maken beide aanspraak op de
derde periodetitel.

Kampioenschap
voor Hovoc MC 1
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De kampioenen van Hovoc worden op zaterdag 9 mei om 19.30 uur gehuldigd in de kantine van de Dendron
Sporthal. Het eerste volleybalteam meisjes C-hoofdklasse van Hovoc won namelijk op zaterdag 11 april de
kampioenschapswedstrijd tegen de Meerhovense Volleybal Club (MVC) De Hangar.

Willem, Maartje, Sophie, Lisanne, Tessa, Romeé, Lisa, Anne, Tessa, Dorrit en Fieke
Om kampioen te worden,
moesten de meiden van Hovoc met
3-1 winnen. De eerste set werd direct
gewonnen met 8-25.

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Touringcarchauffeurs m/v
(oproep/PT/FT)

Ben jij woonachtig tussen Roermond en Venlo/Venray en op zoek naar een leuke baan als touringcarchauffeur?
Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij zijn met enige spoed op zoek naar meerdere touringcarchauffeurs.

Ook de tweede en derde set waren
niet moeilijk voor de meiden uit
Horst. Deze sets werden respectievelijk met 7-25 en 10-25 gewonnen. Het

kampioenschap was op dat moment
dus al zeker. Ook de laatste set werd
uiteindelijk winnend afgesloten met
13-25.

BROEKEN
WEKEN
2 BROEK
E

HALVE PRIJS *
*tenzij anders aangegeven

Wie zoeken wij:

Je bent een absolute gastheer/gastvrouw en je kunt
je werk naar behoren en zelfstandig uitvoeren. Je bent
te allen tijde behulpzaam en veiligheid staat bij jou in
alles voorop. Bij interesse bestaat de mogelijkheid voor
meerdaagse reizen! Wij zijn op zoek naar mensen die
zowel als oproepkracht, parttime of fulltime voor ons
aan de slag willen.

Functie-eisen:

Belangrijk is een grote mate van flexibiliteit, de ene week
kan je fulltime ingezet worden, de andere week parttime.
Je bent uiteraard in het bezit van je D rijbewijs, digi- en
medibuspas. Geldig rijbewijs D (D-E is een pré)

Verder is belangrijk:

• aantoonbare ervaring als buschauffeur;
• woonachtig in de directe omgeving
Roermond-Weert-Venlo-Venray;
• representatief;
• communicatief vaardig;
• zelfstandig en beheersing van het gastheerschap;
• uit de voeten kunnen met de Engelse taal en bij voorkeur
ook nog andere talen zoals Duits en Frans is een pré.

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

Klikgebit en Kunstgebit

Ons aanbod:

Salaris en vergoedingen conform CAO!
Een leuke afwisselende baan.

Solliciteer direct online of stuur een CV naar: Taxi- en touringcar Geerets-De Leeuw BV
t.a.v. mevrouw Leila Dahmani, Hennesweg 36, 6035 AD Ospel

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

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

Taxi & Touringcar Geerets B.V.
Meerloseweg 9, 5861 AB Wanssum, Tel: 0478 - 532212 • info@taxigeerets.nl • www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Puin of grond storten?
Bij Hoeymakers kan het!
BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
ershorst
facebook.com/hoeymak
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Brent Janssen reservekampioen mennen
De kampioenschappen mennen van district Zuid vonden in het weekend van 2 en 3 mei plaats in Uden.
De 13-jarige Brent Janssen uit Swolgen was met zijn pony Hielke de jongste deelnemer.

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

MOOIE VOLLE HANGPOTTEN
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

NU VOOR

€ 5,95

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

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

In klasse 1, eenspannen pony,
moest Brent Janssen het als enige
jeugdruiter opnemen tegen de
senioren. Op zaterdag 2 mei reed hij
een dressuurproef en hij behaalde
hiermee de vijfde plek.

Op zondag 3 mei stond de marathon
op het programma. Brent reed
alle zes hindernissen in een vlot
tempo en foutloos, waardoor hij
steeg naar de derde plek.
De derde plek tijdens dit toernooi

bekent voor Brent het reservekampioenschap.
Hij is reservekampioen in het
districtskampioenschap, omdat de
nummer twee uit een ander district
afkomstig was.

Autocross kampioenschap
in Melderslo
AutoCrossClub De Paradijsracers uit Melderslo organiseert op zondag 10 mei een autocross aan het Peeldijkje
in Horst. In deze autocross strijden coureurs om het kampioenschap van de Auto Sport Unie Zuid in verschillende
categorieën.

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 slavinken en 4 saucijzen
samen €6,95

geldig t/m zaterdag
9 mei 2015

Heerlijke Bauern ballen
4 stuks €5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Superdeals:

Robijn wasmiddel
of wasverzachter

Alle soorten, 2 flacons à 560-1500ml,
dozen à 684-1120gram of zakken
Uitgezonderd Wol&Fijn en Fleur&Fijn
5,98 - 13,38
2,99 - 6,69

Douwe Egberts

1+1 gratis

Aroma Rood, Decafé, snelfiltermaling
gemalen koffie of koffiebonen
2 pakken of zakken à 500 gram
9,48 - 11,38

2 voor

Geldig van wo 6 t/m di 12 mei 2015

Op een baan van 720 meter gaan
ongeveer 220 auto’s van start zondag.
Voor de categorie jeugd van zestien tot
achttien wordt gereden voor de vijfde
race van het Nederlands kampioenschap voor de jeugd. Ook jeugd van
twaalf tot vijftien jaar gaan rijden in de

juniorcup en jongeren vanaf veertien
jaar kunnen meedoen aan de jeugd
speciaalklasse. Verder zijn er nog
diverse klassen waarin ook geracet
wordt. Vanuit de autocrossclub zullen
zelf ongeveer vijftig coureurs meerijden.

Het Peeldijkje is voor het evenement aan beide kanten vanaf 08.30 tot
en met 18.00 uur geheel afgesloten
voor al het verkeer, ook voor fietsers
en voetgangers. De ingang is via de
Herenbosweg en de autocross begint
om 11.00 uur.

8,00

Voor Moederdag:
Ruime keuze aan hangplanten en boeketten!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Toneelstuk De Kleine Zeemeermin in
Zwembad De Berkel
Synchroonzwemmers en toneelspelers komen op zondag 24 en maandag 25 mei samen in Zwembad De Berkel
voor een opvoering van De Kleine Zeemeermin. Een uniek project in Nederland, volgens regisseur Esther Jacobs en
trainer Roos Gielen.

Een en al bedrijvigheid bij
Zwembad De Berkel. Kinderen lachen,
rennen in het rond of zitten ongeduldig

in een stoel om geschminkt te worden.
Te midden van deze drukte staan Esther
Jacobs (29) en Roos Gielen (28).

Het duo krijgt vragen, deelt complimentjes uit over de mooie kleding van
de kinderen en lacht vooral veel.

Samen werken ze aan de voorstelling
De Kleine Zeemeermin. Vandaag wordt
er voor het eerst met schmink en in de
kleding van het stuk gezwommen.
Esther en Roos vinden het spannend.
Maar het is ook weer eens wat anders
dan de theatervloer.
De Kleine Zeemeermin is de uitkomst van een samenwerking tussen
Tovri Kids, de toneelvereniging van
Meterik, en de afdeling synchroonzwemmen van HZPC. Het idee ontstond
in april vorig jaar. Jacobs: “Ik presenteer
al jaren de synchroonzwemshow.
Het is een onderbelichte sport denk
ik, want het is echt ontzettend mooi.
Alleen vindt die show altijd plaats
onder tl-verlichting. Ik dacht bij mezelf:
‘daar valt veel meer uit te halen’. Zelf
regisseer ik de Tovri Kids uit Meterik en
Roos traint de synchroonzwemmers.
Op een gegeven moment zeiden we
dat we eigenlijk een keer iets samen
moesten doen. Dan ga je nadenken. Wat kan er bij het zwembad?
En dan is er eigenlijk maar één stuk,
op Finding Nemo na misschien, dat
hiervoor in aanmerking komt: De Kleine
Zeemeermin.”
En zo werd een idee geboren.
Na een aantal brainstormsessies en
een vergadering tussen de twee clubs
werd besloten dat het idee doorgang
kan krijgen. Het script vertelt het

verhaal van de Disneyfilm De Kleine
Zeemeermin. “De basis van het stuk
is de tekenfilm. Daarna hebben we
gekeken wat er overeind blijft als je het
overzet naar een toneelvloer en waar
het synchroonzwemmen ertussen past.
Het wordt echt een samenspel tussen
de twee groepen. Het toneelspel wordt
op de lange zijde van het zwembad
gespeeld en de zwemmers ondersteunen het verhaal in het water.”
In oktober vorig jaar kwamen de kinderen van beide clubs voor het eerst bij
elkaar. Samen werd er gekeken naar de
film en het te gebruiken decor. Vanaf
dat moment gingen beide groepen
afzonderlijk hard aan de slag. Het is een
uniek experiment, denkt Roos: “Voor zo
ver we hebben kunnen vinden, is zoiets
nog nooit in Nederland gedaan, een
uniek project dus.” Het is een goede
reden om koning Willem-Alexander
uit te nodigen. Roos: “We hebben een
brief naar de koning gestuurd omdat hij
wel van cultuur, water en sport houdt.
Een uitgelezen gelegenheid om hem
uit te nodigen. Dus hebben we een
aantal zwemsters opgetrommeld die de
brief mochten schrijven. Ze zijn er vol
enthousiasme mee aan de slag gegaan.
We hebben ook een brief teruggekregen waarin hij schrijft dat hij helaas
verhinderd is maar dat hij ons wel héél
veel succes wenst.”

WEEKAANBIEDING

Aardbeienvlaai HW
van € 16,50 voo

r

12,95
Lucassen

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

Vrachtwagenchauffeur
(Oproepbasis)

Wij zijn op zoek naar een
flexibele chauffeur op oproepbasis
om ons team te komen versterken.
In de avond- en nachturen maar ook in de weekenden hebben
wij regelmatig diverse ritten door heel Europa. Ook meerdaagse
ritten komen hierbij wel eens aan de orde.
Ben je flexibel?
Heb je ervaring met internationaal transport?
En lijkt het je leuk om ons team hiermee te komen versterken?
Neem dan eens contact met ons op.
Leeftijd is daarbij niet van belang. Dus ook als je al
gepensioneerd bent, bieden wij volop mogelijkheden.
Je dient in het bezit te zijn van rijbewijs CE + code 95
(voorheen chauffeursdiploma). En ervaring op voornamelijk
Duitsland en Engeland is een vereiste.
Bij interesse neem dan graag contact met ons op via
telefoonnummer 06-27013379.

GK Transporten
Urbanusweg 11
5809 BM Leunen
Tel: +31 (0) 6 27013379
www.gk-transporten.com

AVV America kampioen
ondanks verlies
Door: Hay Mulders, voetbalvereniging AVV
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America speelde op zondag 2 mei tegen het eerste team
van SV Brandevoort uit Helmond. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Erica in America. Het team
van SV America had het kampioenschap twee weken eerder al veilig gesteld.
De wedstrijd, die werd gespeeld tussen de nummer één en nummer twee van de zesde klasse C,
was een gelijk opgaande wedstrijd. SV Brandevoort ging er uiteindelijk met de winst vandoor, wat een
periodetitel voor het Helmonds team opleverde. Ondanks het verlies mag AVV America zich kampioen
van de zesde klasse C noemen. De beslissingswedstrijd voor promotie naar de vierde klasse wordt
gespeeld op zondag 31 mei op neutraal terrein. Om de kampioenen van AVV America te feliciteren en
de supporters te bedanken voor de steun van het afgelopen seizoen wordt er op zaterdag 9 mei een
receptie gehouden. De receptie start om 19.30 uur en vindt plaats in de kantine van Sportpark Erica.
(Foto: Hay Mulders)
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Het regende kansen
voor Melderslo

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

Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen moest het eerste
team van RKSV Melderslo het zondag 3 mei opnemen in een uitwedstrijd
tegen Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Melderslo won de wedstrijd vrij
makkelijk met 1-5.

Horst wandelt en fietst tegen MS
Het team Hôrs Categorie, bestaande uit inwoners van onder meer Lottum, Horst en Tienray,
gaat op maandag 25 mei de Mont Ventoux beklimmen, in het kader van de actie Klimmen tegen MS.
Op zaterdag 2 mei was er een actiedag in Horst. Voor deze dag waren diverse fiets- en wandeltochten in
de regio Horst aan de Maas uitgezet. Er vonden drie fietstochten plaats, één route ging door de Peel,
één route ging door de Maasdorpen en de laatste route ging door alle zestien dorpen van Horst aan de
Maas. Daarnaast waren er ook twee wandeltochten van 10 en 20 kilometer. Afsluitend vond een
gezamenlijke barbecue plaats. De opbrengst van de actiedag kwam ten goede aan Klimmen tegen MS.
Team Hôrs Categorie gaat dan met zijn zevenen per fiets of te voet de Mont Ventoux van drie kanten
beklimmen.

De openingsgoal werd gemaakt
door Peter Spreeuwenberg. Een
inschattingsfout van de verdediging en
het goed anticiperen, brachten hem
vrij voor de keeper. Hij scoorde
beheerst. Enkele minuten later volgde
een kans op 0-2. In de 19e minuut van
de wedstrijd bracht Bart Verheijen
zichzelf in stelling door twee tegenspelers handig uit te spelen. Bij het
daarop volgende schot was de
doelman kansloos (0-2). Het duurde
tot in de 30e minuut voordat Sporting
ST de eerste keer voor het doel van
Melderslo kwam. Hierna volgden nog
twee kansen van Melderslo.
De rust werd door vele toeschouwers aangegrepen om te schuilen in
de kantine. De scheidsrechter had van
de rust gebruikgemaakt om een nieuw
tenue aan te trekken.
In de tweede helft kwam
Melderslo meteen goed uit de
startblokken. Een schot op doel ging
tegen de paal, maar de goed meegelopen Gijs Coenders wist de rebound
binnen te schuiven (0-3). Kort daarna

Mts Claassens-Wijnen

ging de keeper van Sporting ST in de
fout door een bal niet goed weg te
werken. Bart Teeuwen was er als de
kippen bij om deze kans te verzilveren
(0-4). In de 62e minuut kreeg Bart
Verheijen een penalty toegewezen
na onderuit gehaald te zijn in het
achterveld. Deze mislukte. In de 66e
minuut werd het alsnog 0-5. Een
ingestudeerde vrije trap werd slim
naast de muur geplaatst, waarna de
ingelopen Martijn Kallen de bal in het
netje legde.
Uiteindelijk wist Sporting ST dan
toch te scoren. Een corner werd door
Bram Keiren verkeerd verwerkt,
waarbij de bal pardoes achter Bas van
Westerveld viel. Aan het einde van de
wedstrijd kreeg Melderslo nog enkele
kansen, maar glijpartijen op het natte
veld voorkwamen verder afstraffen
voor Sporting ST.
Met deze overwinning en het
vertoonde spel kan Melderslo met
vertrouwen de nacompetitie in. Een
promotie naar de 4e klasse ligt in het
verschiet.

Industrieterrein Hoogveld
Handelstraat 7, NL-5961 PV Horst
T +31 (0)77 398 19 45
F +31 (0)77 398 08 01
www.cltmetalservice.com

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

& kunststof kozijnen

Dagelijks verse
asperge te koop

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

alles voor tuin en moestuin
keuze uit en
4000 sterke soort

SMART METAL SHAPING
CLT Metal Service is al sinds 1996 sterk in het vervaardigen van lichte tot
zware metaalproducten en samenstellingen hiervan. Onze uiteenlopende
afnemers zijn onder meer werkzaam in de offshore, scheepsbouw, industrie,
bouw en infra, landbouw, machine- en apparatenbouw, procesindustrie en
de voedingsmiddelenproductie. Metalen zoals (roestvast)staal en aluminium
worden met de meest geavanceerde technieken verwerkt tot enkelstuks
of series. Onze vakmensen zijn meesters in precisiewerk van extreme
afmetingen, vanaf de voorbereiding tot en met de afwerking en nazorg.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega

Expeditiemedewerker (m/v)
FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als expeditiemedewerker bij CLT Metal Service ben jij verantwoordelijk voor
zowel de inkomende als de uitgaande goederenstroom en de administratieve
afhandeling daarvan.
TAKEN

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

• verzamelen en verzendklaar maken van orders;
• laden en lossen van inkomende en uitgaande goederen;
• plannen van transporten;
• beheren van de logistieke administratie via ERP-MKG;
• monitoren van de productieplanning en de inkoop.
PROFIEL

• je bent tussen de 22 en 35 jaar oud;
• je beschikt over een mbo-diploma logistiek (of soortgelijk);
• je bent positief en klantvriendelijk ingesteld;
• je beschikt bij voorkeur over een heftruck- en reachtruckcertificaat;
• je hebt kennis en ervaring in de metaalbranche.
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt stuur dan een sollicitatiebrief
met cv
naar J.Christiaens@cltmetalservice.com. Voor meer info kunt u ook terecht op
onze
website www.cltmetalservice.com
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.
De heer J. Christiaens zal uw verdere vragen graag beantwoorden.
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Natuurfotografie
voor kinderen
IVN De Maasdorpen organiseert op donderdag 14 mei een workshop natuurfotografie voor kinderen.
Deze workshop vindt plaats in het Zoemhukske in Horst van 10.00 tot 13.00 uur.

Opbrengst
gezamenlijke
collecte Melderslo
In Melderslo vond ook dit jaar een gezamenlijk collecte plaats voor
landelijke goede doelen. De organisatie maakte bekend dat er een
totaalbedrag van 8.240,50 euro is opgehaald.
In totaal werd er voor twaalf
verschillende landelijke goede doelen
geld opgehaald in Melderslo,
waaronder Alzheimer Nederland,
de Brandwondenstichting en het
Diabetesfonds. In 2014 werd
7.453,31 euro opgehaald, dit jaar is

dit bedrag dus verhoogd.
De organisatie van de gezamenlijke collecte laat weten dat de
collecte voor hen geslaagd is. “Het is
onze intentie om dit volgend jaar op
dezelfde manier voort te zetten”,
aldus de organisatie.

Kaarsenactie voor
Alpe d’Huzes
Het team Live Life to the Max beklimt in juni in het kader van de actie
Alpe d’Huzes, de Alpe d’Huez. Een van de leden, de uit Kronenberg
afkomstige Doris Weiss-Verrijth, is speciaal daarvoor een kaarsenactie
gestart.
De workshop is voor kinderen in de
leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.
De werkgroep organiseert de workshop
om kinderen door fotograferen goed
te leren kijken naar de natuur. Aan
de hand van tips leren ze bovendien
mooie foto’s maken in de natuur.

Het Zoemhukske ligt in een tuin met
veel bloeiende planten, volop bijen en
vlinders op zoek naar honig. Dit is het
jachtterrein voor de jonge fotografen.
Met hun eigen camera leggen ze vast
wat ze zien. In het Zoemhukske worden
de foto’s geprojecteerd en samen met

de leden van de fotowerkgroep
bekeken. Iedere fotograaf mag zijn
vijf beste foto’s uitkiezen.
Aanmelden kan via
miepphilipsen1@kpnmail.nl
Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/maasdorpen

Nieuwe dirigent Sevenum
De Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum heeft een nieuwe dirigent gekregen. De oude dirigent, Jo Brouwers,
is na het afgelopen nieuwjaarsconcert gestopt. Robbie Snoeks is tot nieuwe dirigent gekozen door de harmonie.
De oude dirigent heeft ongeveer
zeven jaar bij de Sevenumse harmonie gewerkt.
Met dirigent Snoeks heeft de

harmonie de wens uit te groeien van
de huidige 35 leden tot minimaal
vijftig actieve leden. Snoeks is
dirigent van verschillende amateuror-

kesten, waaronder St. Cecilia
Maashees, Muziekvereniging St.
Willibrordus in Esch en Bigband Dial
24 uit Weert.

Live Life to the Max verwijst naar
Max, het petekind en neefje van
Doris. “Wij zijn een aantal jaren als
helpers en vrijwilligers mee geweest
samen met Max en zijn team. Hij was
een van de zes jongeren die een
aantal jaren geleden gevolgd werden
door een tv-team bij de voorbereiding
en de deelname aan Alpe d’Huzes.
Max was, ofschoon hij kanker had,
een voorbeeld van optimisme:
opgeven is geen optie.” In 2012 deed
hij nog mee aan de actie en overleed
uiteindelijk in november van dat jaar
op 27-jarige leeftijd.
“Op 3 en 4 juni zullen in alle
bochten van de Alpe d’Huez duizen-

Bij Christoffel
Appartementen - Brasserie - Café
5 jaar voorbereiding,
8 maanden bouwen, en nu is het dan zover:

Bij Christoffel

den kaarsen branden als nagedachtenis aan diegenen die de strijd verloren hebben of voor diegenen die nog
vechten en niet opgeven. Twee jaar
geleden hebben wij ook eenzelfde
actie gedaan en toen op de rotonde
aan de finish honderd kaarsen
geplaatst.” Mensen kunnen bij Doris
een kaars bestellen en daar eventueel een persoonlijke boodschap bij
doen. Het licht wordt door het team
geplaatst en aangestoken tijdens de
twee koersdagen. Deze actie loopt
van woensdag 6 tot en met zaterdag
23 mei. Voor meer informatie, neem
contact op met Doris Weiss-Verrijth
via 06 26 58 82 51.

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

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

opent zijn deuren en wel op Hemelvaartsdag 14 mei.
De 2 daaropvolgende weken gaan we gebruiken om proef te
draaien om vervolgens op zondag 31 mei
tot de feestelijke opening over te gaan.
Wij nodigen jullie van harte uit om te kijken,
proeven maar vooral te genieten….
Graag tot ziens “Bij Christoffel” aan de Maas.
Team Bij Christoffel
Veerweg 11a | 5872 AE Broekhuizen | 085 -483 21 22 | info@bijchristoffel.nl | www.bijchristoffel.nl

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Keramiekfestival
Rakuvaria Sevenum

Smeden in Museum
De Locht

Tijdens het keramiekfestival Rakuvaria op zondag 24 en maandag 25 mei in Sevenum wordt met meer dan 600
wijnflessen een speciale oven gebouwd. Doordat men door de glazen oven heen kan kijken is de bedoeling dat dit
‘s avonds een fraai schouwspel geeft.

Museum De Locht houdt op zondagmiddag 10 mei een demonstratie
smeden in de smederij van het museum. Daarnaast heeft het museum
ook een nieuwe expositie genaamd ‘Van CVV tot ZON: 100 jaar veiling.’
Op zondag 10 mei treden ook
muzikanten op in het Brouwhoês
onder het motto ‘Leven in de brouwerij.’ Voor kinderen zijn verschillende activiteiten en exposities zoals

knoopknutselen, een miniatuurkermis
en oude spelen. Vanwege Moederdag
krijgen moeders een presentje aangeboden. De demonstraties smeden op
zondag beginnen om 13.00 uur.

Tienrays museum
weer geopend
Museum Sorghvliet in Tienray heeft vanaf vrijdag 1 mei weer de
deuren geopend. Museum Sorghvliet bestaat uit een privécollectie van
Wiel en Nellie Nabben-Peeters. Tot 1 oktober is het museum elke
donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek.
De collectie van het museum
betreft vooral oude ambachten en
gebruiksvoorwerpen uit de periode
van 1850 tot 1950. De voorwerpen
worden tentoongesteld in verschillende ruimtes, zoals een keuken en
huiskamer die ingericht zijn volgens
deze vroegere tijden. Ook is er

De oven wordt met hout opgestookt. Wanneer de 850 graden Celsius
wordt gehaald, dan zullen de halzen
van de wijnflessen gaan verbuigen.
Op pinkstermaandag 25 april, als de

oven is afgekoeld, wordt de oven
afgebroken. Bezoekers kunnen als
souvenir een afgekoelde fles uit de
oven meenemen en een donatie
doen voor het vrouwen keramiekpro-

een documentatie uit de Tweede
Wereldoorlog aanwezig, onder andere
over de Jodenvervolging in deze regio.
Bezoekers die buiten openingstijden of met een groep naar het
museum willen, kunnen hiervoor
een afspraak maken met de familie
Nabben, tel.: 0478 69 14 68.

ject SWOPA in Ghana. De organisatie
van het festival is nog op zoek
naar grote aantallen witte wijnflessen
en vraagt of mensen deze nog
hebben.

Lentedierendag in
Museum De Locht

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Museum De Locht organiseert elk jaar de lentedierendag. Dit jaar wordt deze dag gehouden op zondag 17 mei.
Er worden diverse activiteiten en demonstraties georganiseerd die in het teken staan van dieren.

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
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Tijdens de lentedierendag geeft
een valkenier een demonstratie met
roofvogels, leden van de vogelwerkgroep vertellen over het observeren
van vogels in de vrije natuur en de
imker, de schapenscheerder en de

dierenhomeopaat zijn aanwezig.
Verder zijn er kleine pony’s en alpaca’s
van een zorgboerderij te bekijken.
Naast de activiteiten van de
lentedierendag is het ook museum
geopend voor publiek.

In het museum zijn de nieuwe
exposities te bezichtigen en er is
een optreden van een joekskapel.
Het museum is vanaf 11.00 uur
geopend, de dierendag start om
13.00 uur.

Pasfoto’s en foto-service bij
Ster Videotheek - Foto Geurts,
Venloseweg 2, Horst. Voor officiële pasfoto’s en visa. Direct klaar foto-service,
ook vanaf smartphone. Fotoboeken,
foto-fun cadeaus, etc. 077 398 78 55
www.videotheekhorst.nl

Te koop instapklare tussenwoning
met vrij uitzicht in nieuwbouwwijk
“De Afhang” met vrije achterom en
buitenberging. Woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers, badkamer en vaste
trap naar zolder.
Kijk op www.fws54.nl

Fontaine Allround Klus service
voor: metsel- en timmerwerken,
bestratingen, tuinoverkappingen
onderhoud en reparatie, nu nog
met 6% btw 06 46 25 76 40.

Atelier De Stal Sevenum.
Hemelvaartsdag 14 mei van 14.0017.00 uur zijn er in en rondom Atelier
De Stal diverse kleinschalige activiteiten. Schapenscheren, presentatie van
wandkleden en schilderijen. U bent
welkom, entree gratis.

Te koop scootmobiel minicros model
Roadmaster 4 wielen z.g.a.n 70 km.
Actieradius 16 km/u compleet met 2
spiegels, stokhouder en opberghoes
bw.jaar 2014 km. Stand 700. J. Rutten
Horst tel. 077 463 19 57.

Gezocht binnenstalling camper
in Horst of nabije omgeving,
telnr. 06 22 08 92 20.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Nationale molendagen
in de Houthuizermolen
De Nationale Molendagen zijn dit jaar op zaterdag 9 mei en zondag
10 mei. In Nederland zijn op deze dagen meer dan 900 molens opengesteld voor het publiek. Het thema van dit jaar is ’Ontdek je molen’.
De Houthuizermolen in Lottum
is dit jaar ook geopend voor publiek.
Beide dagen is de molen vrij toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur. In
de Houthuizermolen zijn rondleidingen en geven molenaars uitleg
over de werking van de molen.
Tevens zijn er meelproducten en

speltbroden te koop.
Op zondag 10 mei wordt er om
14.00 uur vanaf de molen een
natuurwandeling georganiseerd.
De wandeling gaat langs de
Molenbeek van Lottum en de
Siebersbeek onder leiding van
boswachter Bart van der Linden.

Limburgs record
langste aardbeienslof
Het Aardbeienland en Echte Bakkers Derix en Gommans gaan op
zondag 10 mei, moederdag, samen het Limburgs record langste aardbeienslof verbreken. In de ochtend wordt een twintig meter lange aardbeienslof gemaakt van zanddeeg, banketbakkersroom en aardbeien.

Voorjaarskermis in Horst
De voorjaarskermis in Horst ging op zaterdag 2 mei van start. De jongste kinderen gingen in de draaimolen en konden touwtje trekken, maar voor de oudere kinderen waren er ook heel wat spannendere attracties
aanwezig. In het centrum van Horst stonden verschillende attracties, waaronder de botsauto’s, de Break
Dance, een draaimolen, de Mini Polyp en vele anderen. Ook konden kinderen in grote luchtballen over het
water rollen. De kermis duurde van zaterdag 2 mei tot en met woensdag 6 mei.

Nadat het record verbroken is,
wordt de aardbeienslof uitgedeeld
aan alle moeders die op deze dag
Het Aardbeienland bezoeken.
Vanaf 11.00 uur wordt de slof
aangesneden en mag er door

moeder gratis geproefd worden.
Behalve met de aardbeienslof worden
moeder op moederdag verwend met
een glaasje aardbeienchampagne en
een bakje aardbeien dat ze zelf
mogen plukken.

Laatste evenement
voor verbouwing
OJC Cartouche
OJC Cartouche uit America lanceert vrijdag 8 mei in de vorm van
Krokant een nieuw muzikaal concept. Hierbij betreden bands en dj’s
vanuit diverse muziekinvloeden het podium van het jongerencentrum
om een breed publiek te trekken.

Oliver-Tolas Healthcare Packaging BV levert op maat gemaakte steriliseerbare verpakkingen voor de
medische hulpmiddelenindustrie en de pharmaceutische industrie en is wereldwijd één van de
marktleiders in deze branche.
Wij zijn een gezond en sterk groeiend bedrijf dat vanuit vestingen op drie continenten veeleisende
klanten bedient met innovatieve produkten.
Zie voor meer informatie over Oliver-Tolas Healthcare Packaging onze site www.oliver-tolas.com
We willen bij Oliver-Tolas een team vormen dat te allen tijde bereid is tot open communicatie, dat
beslissingen baseert op feiten, zich grondig voorbereidt, wil winnen als team en verwachtingen wil
overtreffen.
Voor onze groeiende Europese vestiging in Venray, Noord-Limburg zijn wij op zoek naar:
Een gedreven, enthousiaste ACCOUNT MANAGER om ons verkoopteam aan te vullen.
In deze functie ben je een belangrijk aanspreekpunt voor onze internationale klanten en behartig je hun
belangen binnen onze organisatie, zowel in Nederland als in de VS. Onze voertaal is Engels.
Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en administratief verwerken van het gehele ordertraject,
waaronder de productspecificaties, offertes, orderbevestigingen en orderwijzigingen. Daarnaast ben je
betrokken bij de afhandeling van klachten.
Onze werkwijze is niet standaard en kent veel uitzonderingen.
Je rapporteert aan onze customer service manager.
Vereisten voor deze functie:
Je bent enthousiast, klantgericht en doortastend, je neemt initiatief, bent leergierig en een teamspeler.
Met je open persoonlijkheid maak je gemakkelijk contact; je pakt gemakkelijk de telefoon om klanten
proactief te benaderen.
Naast Engels beheers je de Franse en/of Duitse taal (beiden is een pre) uitstekend.
Je hebt met succes een HBO opleiding in een commerciële richting afgerond en hebt jezelf 2 tot 5 jaar
bewezen in een vergelijkbare functie.
Je hebt parate kennis van Incoterms
Je kunt prima overweg met ERP systemen en bent goed thuis in MS Office, vooral Word en Excel.
Je bent 40 uur per week beschikbaar
Wij bieden je een uitdagende baan in een dynamisch team tegen een concurrerend salaris, 26
vakantiedagen per jaar, collectieve korting op een zorgverzekering en een goede pensioenregeling.
Herken je jezelf in deze beschrijving, stuur dan je goed onderbouwde reactie mét CV vóór 20 mei naar
onze HR afdeling: sbaken@oliver-tolas.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Krokant is het laatste openlijke
evenement voordat OJC Cartouche op
de schop gaat. Het pand aan de
Pastoor Jeukenstraat krijgt een nieuw

interieur. Thalamus, Santa Fé en
The Mothmen zullen op deze vrijdag
8 mei optreden. De deuren openen
om 20.00 uur en de entree is gratis.
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Uit

Horst
aan de
Maas

Kris
Berden

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas
spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering:
modeontwerpster Kris Berden, geboren in America, maar inmiddels uit Parijs.
creatieve kant van het modeontwerpen. Denk hierbij aan
naaien, kennis van verschillende stoffen en patronen tekenen.” Na vier jaar, op 22-jarige leeftijd, studeerde Kris af
met een eigen modeshow. “Na Arnhem was ik even klaar
met de mode en ging een half jaar lang reizen, waarbij
ik onder andere in Azië en Zuid-Amerika ben geweest.
Eenmaal terug in Nederland vertrok ik naar Amsterdam,
waar ik stage ging lopen bij Viktor en Rolf. Hier heb ik een
fijne tijd gehad en heb er ontzettend veel geleerd.”

Leren op L’Institut Français
de la mode
Na het ontwerpersduo besloot Kris een master te gaan
doen in Parijs. “Ik werd toegelaten op L’Institut Français de
la Mode (IFM), waar ik kennis maakte met de werkwereld
van de mode. Het was een hele creatieve master, waarbij
je ook rekening moest houden met de betaalbaarheid
van je ontwerpen.” Na deze eenjarige master kon Kris
meteen stagelopen bij modehuis Lanvin. “Intussen werd
er bij modehuis Mugler een nieuwe artistiek directeur
aangesteld. Deze wil nieuw leven in Mugler blazen door
middel van een jonge en nieuwe visie. Ik solliciteerde
naar een baan binnen het bedrijf en werd aangenomen.”
Nu werkt Kris dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur,
waarbij ze heel vrij wordt gelaten in haar werkzaamheden.
“De artistiek directeur komt met zijn plannen voor een
nieuwe collectie, waarna wij hiermee aan de slag gaan.
Wat volgt zijn een onderzoek naar details en ideeën.
De directeur kiest de beste thema’s uit en dan is het aan
het team om samenhangende creaties te ontwerpen. Deze
gaan vervolgens heen en weer tussen patroontekenaars,
naaisters enzovoorts totdat we een perfect product hebben.”

Met Kerstmis probeer ik
sowieso in Limburg te zijn
Haar interesses in kunst en mode brachten Kris Berden
(27) naar Parijs, waar ze sinds februari 2014 werkt voor
het luxe modehuis Mugler. De Americaanse is junior
modeontwerpster en houdt zich bezig met vrouwenkleding. “Vier keer per jaar brengen we nieuwe luxe collecties, bestaande uit ongeveer 35 looks, uit. Twee daarvan
zijn commercieel gericht en worden door middel van
fotoshoots uitgebracht. De andere twee collecties worden
getoond op de internationaal bekende Paris Fashion Week.
Dit ligt qua mode in het hoogste segment.”
Kris begon haar modecarrière in Arnhem. “Ik heb
vwo gedaan op het Dendron College in Horst en ontdekte
mijn interesse in mode. Ik besloot naar hogeschool ArtEZ
in Arnhem te gaan om daar de opleiding modevormgeving te gaan volgen. Hier leer je zowel de technische als

In dit drukke schema probeert Kris elk jaar drie of vier
keer op bezoek te gaan bij familie en vrienden in America.
“Hier heb ik samen met mijn drie zussen een relaxte jeugd
gehad aan de Zwarte Plakweg, waar mijn ouders nog
steeds wonen. In de lange weekenden dat ik hier ben ga
ik bij zoveel mogelijk mensen langs om bij te praten. Met
Kerstmis probeer ik sowieso in Limburg te zijn.” Buiten
America om bezoekt Kris ook haar vrienden in Amsterdam.
Concrete toekomstdromen heeft Kris niet. “Voorlopig
wil ik graag in Parijs blijven wonen en werken.” Wat Kris
in de toekomst zeker niet wil, is een eigen label starten.
“Ik wil gewoon doorgaan met het ontwerpen voor luxe
modebedrijven. En als er ooit ergens een uitdagende baan
ontstaat, waar ze mij willen hebben, dan kan ik altijd
kijken of ik deze aanneem.” (Foto: Britt Berden)

DOE MEE EN WIN
EEN ZONNESTROOM INSTALLATIE!
Via LimburgZon koopt
u* zeer voordelig zonnepanelen die door een
deskundig bedrijf uit de
buurt worden geïnstalleerd.

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

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

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

Het kasteel Huys ter Horst was in de zeventiende eeuw een van de grootste kastelen van Zuid-Nederland. In
de negentiende eeuw is het kasteel vervallen tot een ruïne. De ruïne is geconsolideerd zodat er weer bezoekers
toegelaten kunnen worden.
Een groep vrijwilligers heeft enkele
jaren aan het kasteel gewerkt.
Inmiddels kan er weer publiek
toegelaten worden tot het kasteel.
Om te beginnen wordt er tussen de
voor- en najaarskermis tweemaal per
maand een rondleiding verzorgd.
In de rondleiding wordt verteld over

de geschiedenis van Huys ter Horst,
de bewoners en het belang van het
kasteel voor Horst.
Daarnaast is de uitkijktoren tussen zonsopgang en zonsondergang
altijd geopend voor publiek. De eerste
rondleiding is op woensdag 20 mei,
om 14.00 uur en om 16.00 uur. Overige

rondleidingen staan gepland op zondag
7 juni, woensdag 17 juni, zondag 5 juli,
woensdag 15 juli, zondag 2 augustus,
woensdag 12 augustus en zondag
30 augustus.
Individueel of per groep aanmelden
voor een rondleiding kan per e-mail via
rondleiding@kasteelhuysterhorst.nl

horramen en -deuren

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

Zaterdag 9 mei
Iets moois en iets lekkers voor

Moederdag

op de Boore mèrt Vers vaan Hôrs!
Vers vaan

Hôrs

boore mèrt

Lekkere aardbeien vaan Van Enckevort
& mooie hangpotten vaan Cox!

Is onze PASSIE ook jouw PASSIE?
Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou.
Wij zijn namelijk op zoek naar een

enthousiaste, vriendelijke, spontane

verkoopster

(20-28 uur per week)

Cleopatra passie voor lingerie is één van de grootste lingeriespeciaalzaken in Nederland en viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Klanten uit
de hele regio worden ontvangen door een enthousiast team. Met een
vakkundig advies, met passie en plezier helpen zij graag met het maken
van de juiste keuze uit een breed scala aan gerenommeerde merken en
grote keuze lingerie, nachtmode en badmode voor dames en heren.

Wij vragen

Kasteel Huys ter Horst
opnieuw geopend

*

Klantvriendelijke en discrete,
tactvolle houding
Flexibel inzetbaar, collegiaal
Leergierig
Gevoel voor (onder)mode
en detail

Wij bieden
Een afwisselende functie met ruimte
voor ideeën en eigen inbreng. Interne
opleiding. Een gezellige, prettige
werksfeer in een hecht team met
goede arbeidsvoorwaarden volgens
CAO mode- en sportdetailhandel.

Ben jij die passievolle verkoopster?
Stuur je sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan:
lilian@cleopatralingerie.nl of naar Kerkstraat 20a 5961 GD Horst t.a.v.
Lilian Keijsers

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Hoe maak ik een goed cv

Walk&Talk bijeenkomst
in bibliotheek Horst
BiblioNu organiseert een Walk&Talk bijeenkomst voor werkzoekenden op woensdag 20 mei.
Onderwerp van de bijeenkomst is ‘hoe maak ik een goede cv.’ Debbie Heijne geeft de bezoekers tips die
kunnen helpen bij het vinden van werk.

Agenda

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Ontkaveld

vr 8 mei 20.30 uur
Organisatie: Krokant!
Locatie: OJC Cartouche

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

Dorpsraadvergadering
De bedoeling is dat mensen
ervaringen en tips over werk
zoeken met elkaar kunnen delen.
De bijeenkomst duurt van 09.30
tot 11.30 uur in de bibliotheek in
Horst.
Tijdens de Walk&Talk bijeenkom-

sten wordt informatie over de nieuwe
manier om te solliciteren gecombineerd met de praktijkervaring van de
deelnemers.
Tijdens deze bijeenkomst krijgen
deelnemers van Debbie Heijne tips
over het maken van een goed cv.

Debbie Heijne is ontwikkelaar van
het Walk&Talk concept en zal hier
meer over uitleggen.
Ook krijgen werkzoekenden te
horen hoe de bibliotheek hen nog
meer kan helpen in de zoektocht
naar een baan.

wo 13 mei 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Grubbenvorst
Bridgetocht

za 9 mei 10.30-17.30 uur
Organisatie: Bridgeclub
Grubbenvorst
Locatie: verschillende locaties

Pre Party Roest

HALLO voordeelpas
Bestel nu je nieuwe
voordeelpas

zo 10 mei 16.00-21.00 uur
Organisatie: Roest Festival
Locatie: varend op de Maas

Optreden Gadfly
do 14 mei 20.00 uur
Locatie: café De Buun

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 13 mei 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Torrekoel

Oldtimertoertocht
Hemelrit
do 14 mei vanaf 10.30 uur
Start: Kerkplein

Horst

Lottum

vr 8 mei 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

za 9 en zo 10 mei
11.00 – 17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

Breicafé

AC/DC tribute
vr 8 mei 21.30 uur
Organisatie: Bells Hells
Locatie: pretcafé De Beurs

Open dag molen

Melderslo

Demonstraties smeden
zo 10 mei 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Brugklasdisco
vr 8 mei 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Meterik

Open dag molen

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

Première theatershow
za 9 mei 20.00 uur
Organisatie: Quintella
Locatie: restaurant
Kasteelboerderij

Puinhoop
za 9 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: café De Lange

za 9 en zo 10 mei
Locatie:
Molen Eendracht Maakt Macht

Sevenum
Dansvoer

za 9 mei 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Recordpoging aardbeienslof Rommelmarkt
zo 10 mei ’s ochtends
Organisatie:
Het Aardbeienland en Echte
Bakkers Derix en Gommans
Locatie: Het Aardbeienland

Nestkastjes controle

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

Presentatie wandkleden
en schapenscheren

di 12 mei 18.30 uur
Organisatie:
Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: ’t Zoemhukske

do 14 mei 14.00-17.00 uur
Locatie: Atelier De Stal

Sponsorloop

Marialof

Tienray

do 14 mei 15.00 uur
wo 13 mei 08.45 uur
Locatie: basisschool De Doolgaard Locatie: kerk

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Bestel je nieuwe pas op

www.hallovoordeelpas.nl

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

09.00
09.00

Kronenberg
Lottum
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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Spoedgevallendienst
8 t/m 14 mei 2015
Beurskens, C.L.P.
Gebr.v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

De meimaand staat bekend als de Mariamaand. In deze maand wordt Maria extra in het zonnetje gezet.
Op Hemelvaartsdag, 14 mei, wordt daarom een plechtige Marialof gehouden om Maria te eren. De Marialof vindt
plaats in de Tienrayse kerk, ook wel Klein-Lourdes genoemd.

19.15

Venray

Tandarts

Marialof in Tienray op
Hemelvaartsdag

De Marialof start om 15.00 uur en
wordt aangekleed door muzikale
bijdragen van Gemengd Koor Tienray.
Naast de Marialof zijn er verschillende
bedevaarten. Ook wordt iedere
woensdagavond, voorafgaand aan de

Heilige Mis ter ere van Maria, om
18.40 uur de rozenkrans gebeden bij de
grot. De kerk is elke dag geopend van
10.00 tot 18.00 uur voor bezoek.
Maria wordt al vanaf 1440 in Tienray
vereerd als Troosteres der Bedrukten

en sinds 1874 als Onze Lieve Vrouw
van Lourdes. De plaats Tienray kreeg in
1877 de eretitel Klein-Lourdes en werd
daarmee de officiële Lourdesplaats
in Nederland. Hierdoor staat Tienray
bekend als bedevaartsplaats.

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

VER KOOP GE S TA RT
NABIJ DE BEATRIXSTRAAT

KENMERKEN
•
•
•
•

Ruime kavels vanaf ca. 195 - 215m2
Inclusief berging en vrije achterom
Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
3 Slaapkamers en badkamer met douche,
wastafel
en hangtoilet + mogelijkheid voor een ligbad
• Diverse opties voor afbouw naar eigen wensen
• Zolder via vaste trap bereikbaar met
optie tot extra slaap(kamer)

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

4 karakteris tieke
t week a pp er s

p r i j z e n v a n a f € 2 0 7. 5 0 0 v. o . n .

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

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

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

VERKOOP
INFORMATIE

077 260 00 00

077 355 93 33

W W W. p l a n K O R E N H U Y S . N L

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015

FIETSEN VOOR EEN
SPONSORBIJDRAGE

Speciaal voor lokale verenigingen en stichtingen in de omgeving van Horst en Venray en de dorpen Well en Wellerlooi
organiseert Rabobank Horst Venray opnieuw de Rabo Fietsdag en wel op zaterdag 5 september. Tijdens deze gezellige
en sportieve dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray voor een vereniging of stichting naar keuze een financiële
sponsorbijdrage bij elkaar fietsen.
Terugblik 2014
In september 2014 werd deze Rabo fietsdag voor de eerste keer
georganiseerd. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde dag.
Ruim 2.500 leden fietsten mee voor een sponsorbijdrage voor
hun vereniging of stichting en genoten van het mooie weer, de
vele optredens en de mooie omgeving.
Wat wordt van deelnemende verenigingen/stichtingen
verwacht?
Het enige dat u als vereniging en/of stichting hoeft te doen is
zoveel mogelijk (maximaal 25) leden van Rabobank Horst Venray
te mobiliseren en gezamenlijk de uitgezette routes van ± 30
km. door onze prachtige regio te fietsen. Hoe meer leden voor
uw vereniging of stichting op de fiets stappen, des te hoger de
financiële bijdrage (maximaal € 400) voor uw club.
In 2015 hebben we gekozen voor andere routes met meerdere
startpunten, zodat er een startlocatie bij u in de buurt is. Op het
moment dat de routes definitief zijn, plaatsen we die op onze
website.

Waarom de Rabo Fietsdag?
Het idee achter de Rabo Fietsdag is om onze leden te verbinden
en iets in beweging zetten. Met de Rabo Fietsdag wil Rabobank
Horst Venray lokale verenigingen en stichtingen een financieel
steuntje in de rug geven.
Informatie, voorwaarden en registratiemodule
Informatie over de Rabo Fietsdag, voorwaarden voor deelname
en de registratiemodule vindt u op onze website.
Bestuursleden van verenigingen en stichtingen kunnen hun vereniging of stichting nu aanmelden. Wij verzoeken hen een reële
schatting te maken van het aantal deelnemers en dat aantal bij
de registratie te vermelden.
Vragen of ideeën?
Heeft u nog vragen of ideeën voor de Rabo Fietsdag? Twijfel
niet en neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar
communicatie@horstvenray.rabobank.nl.

Mooie bijdrage van Rabo Share4More voor Stichting Wahyu!
Willemien en Frans van Gardingen uit Grubbenvorst richtten in 2008 de Stichting Wahyu op. Deze stichting biedt hulp aan
hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali en stimuleert de keuze voor een beroepsopleiding met als doel de zelfstandigheid van jongeren in die regio te bevorderen.
Op 27 maart ontvingen we het bericht van Share4More dat er
een bedrag ter beschikking wordt gesteld van € 4.680,- aan dit
project. Een fantastisch bedrag waar de Stichting Wahyu erg blij
mee is!
Dankzij Share4More, het goede doel van Rabobankmedewerkers, kunnen Frans en Willemien nu verder met de realisatie van
hun project!

Bekendmaking Zakenvrouw Noord-Limburg 2015 op 21 mei
De Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap, vrouwelijk management, vrouwelijke
energie en vrouwelijke zakenemotie te stimuleren en te ontwikkelen. Op donderdagavond 21 mei wordt tijdens een avondvullend programma in de Mèrthal in Horst de winnaar van 2015
bekendgemaakt. De finalisten zijn (in alfabetische volgorde):
• Marcia Adams - Directeur Dichterbij, Gennep
• Vera Dings - Office Manager AgroLingua en
AGRAR-Übersetzer, Venlo
• Kiki Jaspers - Eigenaar Fotografie Kiki, Venray.

v.l.n.r.: Vera Dings, Marcia Adams, Kiki Jaspers
foto gemaakt door Stacey de Graaff

Dinsdagmiddag 31 maart ontving de
Rabobank zo’n 60 klanten voor de cursus
‘Online Bankieren’. Zij leerden hoe ze hun
bankzaken kunnen regelen op een pc
(internetbankieren) maar ook op een tablet
of smartphone (mobiel bankieren). Daarnaast
werd aandacht besteed aan veiligheid op
internet, bijvoorbeeld hoe je phishing-mail
herkent en wat je ermee kunt doen.
De Rabobank heeft van de deelnemers bruikbare tips gekregen die we meenemen voor een
volgende bijeenkomst dit jaar. Heeft u interesse? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Wie kan er meedoen aan de Rabobank Horst Venray Fietsdag?
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden,
kunnen meedoen aan de fietsdag.

In december 2014 diende Rabobank Horst Venray voor de Stichting Wahyu een aanvraag in bij Rabo Share4More. Die aanvraag
betrof het project: realisatie van een documentatiecentrum in
een school in Bondalem (Bali). Voor onderwjs in muziek en dans
volgens de Balinese cultuur zijn muziekboeken, muziekinstrumenten en dansattributen noodzakelijk. Die worden vervolgens
ondergebracht in dit documentatiecentrum. Op die manier
wordt het cultureel erfgoed van Bali in stand gehouden.

CURSUS ‘ONLINE
BANKIEREN’ DRUK
BEZOCHT

De jury let bij het kiezen van de winnaar op eigenschappen als
visie, innovatie, doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten. Ook aan enkele financiële criteria moet voldaan worden.
Het publiek kan 21 mei een stem uitbrengen op haar favoriete
zakenvrouw
Wilt u erbij zijn op 21 mei?
Er zijn nog kaarten te koop via de website www.zakenvrouwnoordlimburg.nl Na de uitreiking is er voldoende gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en een
drankje.
Rabobank hoofdsponsor van Zakenvrouw Noord-Limburg
2015
De Rabobanken Horst Venray, Land van Cuijk en Maasduinen en
Peel, Maas en Leudal zijn samen hoofdsponsor van dit evenement in 2015. De Rabobank heeft veel waardering voor de Stichting die vrouwen belicht die ondernemerschap combineren met
hun privéleven. De Rabobank vindt het bijzonder lovenswaardig
dat ze daarnaast succesvolle ondernemers zijn.

VOORTGANG
COÖPERATIEFONDS
RABOBANK HORST
VENRAY
Als maatschappelijk betrokken bank helpt
de Rabobank mensen en organisaties bij
het verwezenlijken van ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar
winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, keert de Rabobank dividend
uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via
het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray. Het Coöperatiefonds heeft als doel een
bijdrage te leveren aan de samenleving.
Voortgang in 2015
Verenigingen in de regio Horst aan de Maas,
Venray en de dorpen Well en Wellerlooi dienden hun aanvragen in. Dat kon tot 1 mei. Op
woensdag 27 mei beoordeelt de beoordelingscommissie de aanvragen. Op donderdagavond
4 juni wordt bekend gemaakt welke projecten
gehonoreerd worden met een bijdrage uit het
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.
Toekomst
Volgend jaar is het opnieuw mogelijk om aanvragen in te dienen voor het Coöperatiefonds.
Op www.rabobank.nl/horstvenray leest u waar
de aanvragen aan moeten voldoen. Verenigingen of stichtingen die vragen hebben kunnen
die altijd aan de Rabobank voorleggen. Neem
daarvoor contact op met de afdeling Marketing
& Communicatie van Rabobank Horst Venray.

