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De emotie uit
het boek overbrengen
Ze deed mee aan de voorleeswedstrijd in haar klas, mocht daarna meedoen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd en won. Daarna won ze ook nog de finale van NoordLimburg. Nine Tissen (11) uit Broekhuizenvorst is niet alleen een voorleeskampioene, maar nu ook kinderboekenambassadeur.
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Samen met de ‘grote’ kinder
boekenambassadeur, Marian van Leth
directrice van BiblioNu Horst, bedenkt
Nine ideeën om lezen aantrekkelijker
te maken voor kinderen. Maar dat is
niet de enige taak van Nine. Ze mag
bijvoorbeeld ook schoolbibliotheken
openen. Binnenkort staat er al eentje
op het programma. Dit is allemaal
ontzettend leuk en spannend, aldus de
zevendegroeper. Ze komt ineens in een
totaal andere wereld terecht.

Honderden boeken
gelezen
Nine heeft al veel boeken g
 elezen.
“Dat zijn er zeker honderden. Elke week
lees ik minimaal twee b
 oeken.
Voorheen las ik zelfs drie boeken in een
week. Mijn favoriete boeken zijn vooral
verhalen met emotie. Ik hou echt niet
van horrorverhalen, veel te eng voor
mij. Ik ben nu aan het oefenen voor de
provinciale voorleesfinale. Daar lees ik

een stuk uit het boek ‘Mijn bijzonder
rare week met Tess’ voor. Een heel leuk
boek.”
Bij de provinciale wedstrijd
mag Nine veel fans uitnodigen.
“Maximaal zeventig, maar dat ga ik
niet halen. Dat zijn er wel erg veel.
De vorige wedstrijd was echt super
leuk. Heel veel van mijn klasgenootjes hadden vlaggetjes gemaakt
en spandoeken. Voor de volgende

wedstrijd ook. Een klasgenootje van mij
moedigde mij heel hard aan tijdens de
wedstrijd. Dat was echt fantastisch.”
Nine leest niet alleen voor tijdens
haar wedstrijden, maar ook gewoon
thuis op de bank. “Mijn broertje heeft
niet zoveel met lezen, maar als hij
eenmaal aan het luisteren is naar mij,
dan vindt hij het wel leuk.”
Lees verder op pagina 02

02

nieuws

21
04

15 jaar Bromfietsclub ’t Brummerke

‘Samen uit, samen thuis’
Geen poespas, niks moet en alles draait om de gezelligheid. Dit zijn de
drie punten waarop Bromfietsclub ’t Brummerke al 15 jaar op draait.
Op zondag 17 april werden de brommers ingezegend om weer met een
veilig gevoel de weg op te gaan.
Van 20 leden naar 106. Bromfietsclub ’t Brummerke is in de loop der
jaren flink gegroeid. “Het begon

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
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Lucien Janssen, Niels van Rens,
Teun Stiphout en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

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

allemaal in Horst”, vertelt voorzitter
Frans Driessen. “Piet Custers en Piet
Aerts hebben in 2001 de club gestart.
Gewoon bedoeld als vriendengroep.
Met z’n allen er even op uit gaan, dat
was de bedoeling. Nog steeds zijn we
een grote vriendengroep. Op een
gegeven moment kwam Melderslo er
ook bij. Wim Gubbels, Jos Custers en Jeu
Peeters hebben toen afdeling Melderslo
toegevoegd.”

Opening
van het seizoen
De bromfietsclub is niet alleen
voor bewoners van Horst en Melderslo.
“Iedereen mag er bij ons bij”, vertelt
Piet Kusters, penningmeester. “Als je
maar een bromfiets hebt. We hebben
er wel eens over nagedacht om motoren of andere voertuigen toe te laten,
maar dat hebben we maar niet gedaan.
We zijn nu eenmaal een bromfietsclub
en dat blijft ook zo.”
Op de inzegeningsdag is het
meestal redelijk druk, het is namelijk
ook de opening van het seizoen. Maar
dit jaar zijn er onverwacht veel bezoekers, zegt Kusters. “Het weer is een
beetje minder, dus als de zon meer had
geschenen, dan was het denk ik nog

drukker geweest. Straks rijden we met
z’n allen naar de kerk van Melderslo en
maken we een groepsfoto. Die krijgt
iedereen thuisgestuurd.”
“Vandaag hebben we er zelfs twee
nieuwe leden bij gekregen”, vertelt
de voorzitter. “In totaal zijn we dus
met 106 leden. Het mooie is dat wij
een vriendengroep zijn. Als er iemand

pech krijgt onderweg, dan wachten we
allemaal, totdat de bromfiets gemaakt
is en verder kan. Ook al duurt het tot
in de avond. Samen uit, samen thuis.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Vorig
jaar werd er iemand geprikt door
een bij. Hij viel van zijn bromfiets af
en moest toen naar het ziekenhuis.
Gelukkig gaat het nu prima met hem.”

Op het einde van het seizoen
houdt de bromfietsclub altijd een feest.
“Niet te groot, gewoon simpel”, legt
Kusters uit. “We hebben een barbecue
en een fles bier nodig, verder niets.
Natuurlijk een hoop gezelligheid en het
is een fantastisch feest. Met een tientje
per man kunnen we er een mooie
avond van maken, zoals elk jaar.”

Vervolg voorpagina

De emotie uit het
boek overbrengen
”Het moeilijke is dan om op dat
moment de emotie in het boek zo
goed mogelijk over te brengen aan de
luisteraar. Als je de luisteraar aankijkt,
dan luisteren ze extra goed mee.”
Je zou denken dat je in de finale
van Noord-Limburg zenuwachtig bent,
maar dat was voor Nine helemaal
niet het geval. “Ik had daar echt geen
problemen mee. Ik zat lekker rustig in
de zachte stoel voor te lezen. Het rare
is dat ik tijdens de gemeentelijke
voorleesfinale wel zenuwachtig was.
Misschien komt dat omdat het toen
echt voor de eerste keer was. Natuurlijk
begint er wel al wat te kriebelen als ik
aan de Limburgse finale denk. Als ik die
win mag ik naar de landelijke finale.”

Nine heeft dus meerdere taken als
kinderboekenambassadeur. Ze probeert
plannetjes te bedenken om kinderen
over te halen om zoveel mogelijk te
gaan lezen. “Ik heb al een ideetje in
mijn hoofd. Ik denk dat ik een video
ga maken waarin ik een boek lees
of iets over het boek zeg en dat die
video op de website van de bibliotheek komt. Misschien dat er dan een
prijsvraag bijkomt.” De boekenwurm
heeft ook al een keer haar vriendin
overgehaald. “Mijn vriendin Isa haat
lezen. Ik zei tegen haar: ‘lees dit boek
eens’. Binnendrie dagen was het uit.
Normaal doet ze er drie maanden
over. Dat is super vet als je dat voor
elkaar krijgt.”

Inbraak in
Grubbenvorst
Aan de Californischeweg in Grubbenvorst heeft tussen woensdag
13 en zondag 17 april een inbraak plaatsgevonden.
Terwijl de bewoner een aantal
dagen weg was, heeft er een inbraak
in het huis plaatsgevonden. Veel van
de inboedel is hierbij weggehaald.
De politie is op zoek naar mensen die
tussen woensdag 13 en zondag
17 april in de Californischeweg en

omgeving zijn geweest en mogelijk
bepaalde verdachte mensen of
voertuigen hebben gezien.
Zij kunnen contact opnemen met
de politie via 0900 88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.

HALLO in Guinee
Mike Moorren uit Melderslo, Henk Moorren uit Horst en Mart
Versleijen uit Sevenum zijn in maart een aantal weken naar een
dorpje Manéah in Guinee (West-Afrika) geweest om daar een
huisartsenpost te bouwen namens de stichting Children’s dreams
for Africa. Deze stichting is opgericht door Kerfonse Kante die
oorspronkelijk uit Guinee komt en sinds 2001 in Venlo woont.
Ze hadden tijdens hun verblijf ook nog even tijd om samen met
wat mensen die ze ontmoet hadden de HALLO te lezen.
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Samenwerkingsverband

AgroLeeft verbindt
onderwijs en bedrijfsleven

Overheerlijke cake!

Theorie en praktijk beter op elkaar afstemmen om zo goed gemotiveerde medewerkers op de arbeidsmarkt te
brengen, die kunnen wat de (inter)nationale arbeidsmarkt vraagt. Dat is een van de doelen van het samenwerkingsverband AgroLeeft, waarin het Citaverde College in Hegelsom en Citaverde Bedrijfsopleidingen in Horst
samenwerken met 34 bedrijven uit de regio Greenport Venlo.

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

HET BBQ-SEIZOEN
IS VAN START GEGAAN!
Op Koningsdag zijn wij geopend!

van 9.00 tot 18.00 uur

Werken in de agrosector: dat is
lange uren maken in een warme kas,
zonder afwisseling en zonder uitdaging.
Althans, dat is het beeld dat bij veel
jongeren, en soms ook hun ouders, nog
steeds leeft. “Mensen hebben nog het
idee dat de leerlingen met de schoffel
over de schouder naar school fietsen”,
lacht docent Geert Keijsers. Terwijl het
agrarisch bedrijfsleven juist zit te
springen om goed opgeleide mede
werkers voor het middenkader, die
bijvoorbeeld als leidinggevende van
een afdeling aan de slag kunnen gaan.
“Dit is een moderne sector waar veel
uitdagende banen zijn, waar de
leerlingen die het diploma op zak
hebben meteen terecht kunnen.
Door middel van dit samenwerkingsverband proberen we de vooroordelen
weg te halen”, zegt Keijsers.
“De agrarische sector in Nederland blijft
in de internationale wereld steeds
voorop lopen in kennis, kunde en
vaardigheden. Dat uit zich onder andere
doordat vele bedrijven in de keten
bezig zijn om slimme techniek en
technologie toe te passen en zodoende
de omgeving minder te belasten en
duurzamer te ondernemen. Vers en
gezond is het item waarbij de sector
steeds internationaler opereert.”
Waar zowel onderwijs als werkgevers echter tegen aan lopen is dat
wat in de lessen wordt geleerd niet
altijd aansluit bij de praktijk. Dat kan
anders, vindt het samenwerkings

verband AgroLeeft. Door ondernemers
bijvoorbeeld te laten adviseren over
de inhoud van de opleidingen of door
bedrijfsstages aan te bieden. Zo kunnen
studenten praktijkopdrachten uitvoeren
voor en met het bedrijfsleven. Maar het
zijn niet alleen de leerlingen die stage
lopen op een bedrijf. Ook de docenten
kunnen een tijdje meelopen, om zo te
kijken of de lesstof die zij bieden aansluit bij de praktijk. Keijsers: “Dat kan
de docent teelt zijn, maar bijvoorbeeld
ook een docent Nederlands, die zo zijn
kennis kan uitbreiden en toepassen in
de lessen.”

Basiskennis
ontwikkelen
Een van de deelnemende bedrijven
is het in Horst gevestigde Limgroup B.V.
“Vanuit de samenwerking die Limgroup
met Citaverde heeft als sterbedrijf/
stagebedrijf zijn we benaderd om actief
deel te nemen aan het project Agro
Leeft”, licht Manager Teelten Koen Saris
toe. “Deze kans hebben we benut, het
is tenslotte zeer waardevol om als praktijkbedrijf mee te mogen beslissen over
de inhoudelijke invulling van de opleiding. Hierdoor ontwikkelen studenten
een basiskennis die beter aansluit op
de praktijk om als potentiële medewerker bij onder andere Limgroup aan de
slag te gaan met de mogelijkheden om
zich verder te ontwikkelen.”
“Innoveren en ontwikkelen is voor

elk bedrijf belangrijk”, vertelt logistiek engineer Jacco Peeters. “Het zijn
potentiële werknemers die we hier
stage laten lopen. Die willen we goed
opleiden, zodat we straks gemotiveerde en gedreven medewerkers
hebben. Het leerprogramma en het
stageprogramma op elkaar af te laten
stemmen, levert voor beide kanten
winst op. Leerlingen krijgen een baangarantie, maar moeten zich uiteraard
wel waarmaken. Ze starten dan ook
niet meteen aan de top, maar beginnen
onderaan zodat ze alle facetten van het
bedrijf leren kennen.”
Maurice Keijsers uit Horst loopt
sinds februari stage bij Limgroup.
Hij is eerstejaars leerling Greenport
Production niveau 4. Hij volgde zijn
middelbare schoolopleiding ook aan
het Citaverde en koos daarna voor de
plantenteelt. Ook hij kent het imagoprobleem van de sector. “Er wordt
gedacht dat het saai werk is, maar
dat is niet zo. Ik heb van februari tot
eind maart vier dagen in de week
stage gelopen, nu nog een dag in de
week. De plantenteelt interesseert me.
Ik vind het boeiend om te leren hoe
planten groeien, wat daar bijvoorbeeld
de juiste omstandigheden voor zijn.”
Peeters: “Wij proberen onze mede
werkers bijvoorbeeld te motiveren door
ze steeds meer verantwoordelijkheden
te geven. Er liggen zoveel kansen in
de agrosector, daar moeten we meer
bekendheid aan geven.”

Aanlevertijden Koningsdag
In verband met Koningsdag, woensdag 27 april, zijn de aanlevertijden voor het aanleveren van persberichten
en advertenties eenmalig vervroegd.
Persberichten voor plaatsing in de
editie van donderdag 28 april dienen
maandag 25 april voor 12.00 uur bij
ons binnen te zijn.

Deze kunnen worden gemaild naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertenties voor plaatsing in
deze week dienen voor maandag

25 april 17.00 uur aangeleverd
te zijn.
Dit kan via advertentie@
hallohorstaandemaas.nl

elke
zondag
open

Bij aanschaf van een Weber GBS barbecue

EEN GRATIS VOUCHER T.W.V.
€99,99 VOOR DE WEBER GRILL
ACADEMY© CADEAU
Geldig op 23, 24, 30 april en 1 mei.
Bekijk alle andere actiedagen op www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

All you can eat

tegen inlevering van deze advertentie

€ 5,- korting
per volwassene*

✁

Geert Keijsers, Maurice Keijsers en Jacco Peeters

Compleet assortiment
Weber – Cadac – Saffire
Zeer interessante prijzen
Groot assortiment BBQsauzen
Professionele Weber
Live Cooking Demonstraties

* M.u.v. feestdagen en andere acties, actie geldig van 25 april t/m 22 mei 2016
Venrayseweg 93 • 5961AE Horst • T 077 390 3155 • www.horstworldkitchen.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,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Verhalen van de straat
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Meester Nellenstraat Melderslo

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Meester Nellenstraat in Melderslo.
De meeste inwoners van
Melderslo zullen de op 14 januari
1883 in Horst geboren meester Jan
Hendrik Nellen niet bewust
meegemaakt hebben. Hij was het
eerste schoolhoofd in het gebied
dat nu door het leven gaat als het
dorp Melderslo. In die tijd was
Melderslo nog een buurtschap van
Horst. Van 1917 tot 1946 was
Nellen schoolhoofd. Tot 1917 zat er
voor de kinderen van de
buurtschappen Melderslo,
Eikelenbos en Konijnswarande niets
anders op dan te voet naar school
in Horst te gaan. De klassen raakten
hierdoor overbevolkt. Er werd
voorgesteld om in Melderslo een
eigen school te bouwen. In juli
1917 werd er gestart met
91 leerlingen. Nellen werd
aangewezen als schoolhoofd.
Daarvoor had hij al les gegeven in
Sevenum, Horst, Bergen op Zoom
en Venlo. Als hoofdonderwijzer in
Melderslo huurde meester Nellen
met zijn vrouw Maria Lemmen de
schoolwoning die aan de school
vast was gebouwd. Om naar school
te gaan hoefden hij en zijn

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop verse tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Uw tuin? Mijn zorg! Met meer dan
25 jaar ervaring bent u bij mij aan het
juiste adres voor al uw tuinwensen en
overige werkzaamheden rondom uw
huis. Vakkundig werk tegen een prima
betaalbaar tarief. Bel 06 52 62 47 14.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Actie. Koningsdag geopend van 10:00
t/m 16:00 uur. Kwekerij de Lifra
is er weer met grandioze acties.
Hangplant 2016 de hang verbena nu
0,75, Million bells nu € 0,50 nergens
goedkoper, Surfinia’s 0,75 geraniums
0,75 dahlia’s 0,50. Verder meer dan
200 soorten zomerbloeiers.
12 lobelia’s 1,50 12 afrikanen 1,50 enz
enz… Alleen wij………………zetten de
prijs erbij! Open ma t/m vr 9:00 t/m
19:00 za.9:00 t/m 18:00
Kwekerij de Lifra Veulen, Lorbaan 12a
Veulen 06 14 21 76 97.

kinderen niet eens buiten te komen.
De ouders van Nellen woonden
dichtbij het station Horst-Sevenum.
Onderweg naar school liep hij altijd
naast het huis van zijn latere vrouw
Maria, die vanuit Horst gezien op de
eerste boerderij van Sevenum woonde.
Uiteindelijk werden ze verliefd.
Nellen grapte vaak tegen zijn kinderen:
“Verder durfde ik op vrijersvoeten
Sevenum niet in, want dan zou ik
gewis en zeker van de Sevenumse
jongens een stevig pak slaag hebben
gekregen, om nooit meer Sevenum in
te durven.”

Kerk- en
schoolbestuur
In de beginjaren was Melderslo nog
geen dorp, maar een wijk van Horst.
Ook buiten school was er nog veel
werk aan de winkel. Mede vanwege
zijn positie als hoofdonderwijzer was
Nellen betrokken bij de stichting
van het rectoraat Melderslo en van
de coöperatie, die de benodigde
financiën moest opbrengen voor
de kerk. Daardoor werd hij lid van
het kerkbestuur en ook secretaris-

Feest koopzondag 24 april.
Twedde Kans Kringloop Horst a/d
Maas. Wij bestaan 3 jaar, alles 50%
korting tot 8 mei. Win diner voor 2.
Speulhofsbaan 7a Meterik zondag
open 11-16 uur di-wo-do 12-17 vrij
12-19 en zaterdag 10-16 uur.

boekhouder van de coöperatie. Hij
leidde tientallen jaren het kerkkoor en
was veertig jaar lid van het kerkbestuur.
Ook bij het mannenkoor was de
dirigeerstok voor Nellen weggelegd.
Dit koor werd later omgezet in een
fanfare, die kerkelijke en andere
feestelijkheden moest opluisteren.
In 1946 ging Nellen met pensioen
en werd hij als schoolhoofd opgevolgd
door Theo van Rijswijck. Nellen betrok
een woning aan de Vlasvenstraat
en werd door gehoorproblemen
gedwongen de dirigeerstok neer te
leggen. Zijn functies bij de coöperatie
en in het kerk- en schoolbestuur bleef
hij vervullen tot op hoge leeftijd.
Van de zes kinderen die Jan Hendrik
en Maria kregen hebben er vier voor
het onderwijs gekozen. Drie van
hen (Ger, Toon en Jo) hebben voor
korte of langere tijd aan de school
van Melderslo les gegeven. Vooral
Jo hield het lang voor, zij stond maar
liefst veertig jaar voor de klas in het
dorp. Op 12 september 1962 overleed
meester Nellen in Melderslo. Hij is ook
begraven in het dorp waar zijn naam
voor altijd aan verbonden zal zijn.
Bron: Geschiedenis Melderslo

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

Mindfulness training
Mindfulness draagt bij aan meer
rust in je hoofd en ‘n verbeterd
concentratievermogen. Je leert bewust
keuzes te maken i.p.v. automatisch
reageren. 18 mei mindfulnesstraining
in Helden. www.sensus-pvs.nl
Perkplanten. Ze zijn er weer
perkplanten 180 soorten en in allerlei
kleuren. Vertrouwde kwaliteit voor een
lage prijs. Actie hangpotten nu € 4,95
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22/ 06 54 30 69 64.
Pedicure bij u thuis. Complete
voetbehandeling bij u thuis voor € 25,Maximale behandelingsduur 45 min.
Gewone voet. Bel voor een afspraak:
06 11 88 61 38. Ambulant pedicure
Dorothé Roeven.
Zet het seizoen op tafel. Genieten
van verse en lokale groenten?
Probeer nu ‘t Verskratje en geniet
wekelijks van de verse groenten
van het seizoen, rechtstreeks uit
de moestuin van People’s Farm in
Maasbree. www.peoplesfarm.nl
Gevraagd: aspergessorteerder(-ster)
vanaf eind april tot einde juni. Vnl. in
de ochtenduren. Mts. Berden-Wilms,
America 06 10 64 84 89.
Nieuwe kantoorruimtes
vanaf € 250,00 all in. Businesscentrum
Horst, tel. 06 24 19 24 01.

Balkenende op bezoek in Horst

T.k. scootmobiel model Roadmaster
4 wielen bw.jaar 2014 compl. met
2 spiegels stokhouder boodschappenmand en beschermhoes.
70 km actieradius 16km/u.
Jo Rutten 077 463 19 57 Horst
pietenjorutten@ziggo.nl

Voormalig minister-president Jan Peter Balkenende was op donderdag 14 april aanwezig bij de
netwerkbijeenkomst van leden en sponsoren van de Industriële Club Horst en Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas in het Parkhotel. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de
besturen van de Industriële Club Horst en Stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas wordt altijd
een spreker uitgenodigd. Eerder waren dat Wim van der Leegte van VDL, Toon Gerbrands van PSV en
Chris Buijink, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Banken en tevens voorzitter van de jury
van de Ondernemersprijs. Voormalig minister-president Jan Peter Balkenende ging in op de
economische ontwikkelingen in Nederland en de wereld, maar bovenal ook op de regio Noord-Limburg.

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

Sportweek Sport aan de
Maas van start

FRANSE GERANIUM
Pelargonium
grandiﬂorum.
Potmaat 12 cm.
Diverse kleuren.
Per stuk 3,99

Dansende kinderen, springende kinderen, voetballende kinderen. Op het Lambertusplein in Horst werd op
zaterdag 16 april de Sport aan de Maas Sportweek geopend. Het doel: een gezonde leefstijl promoten.

3 VOOR

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

FAVORIET VAN

DE WEEK

S-

KONING
DAG

99
,
5

OPEN

ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
wk 16. Geldig van 21-04 t/m 27-04. OP=OP

Gratis voetchecks
Pijnlijke of vermoeide voeten?
Last van uw enkels of knieën?
Heeft u reuma of diabetes?

Kom dan langs op
donderdag 28 april
Allerlei sportverenigingen uit de
gemeente Horst aan de Maas waren op
het Lambertusplein aanwezig om
bewegen te promoten. Sporten als
dansen, kickboksen, turnen, maar ook
gitaar en keyboard spelen waren uit te
proberen. Dit is de tweede editie van
Sport aan de Maas. Volgens sportconsulent Nick Fleuren is het evenement flink
gegroeid. “Ondanks het slechte weer
zijn er onverwachts veel kinderen hier
op het Lambertusplein. Om de spellen
te spelen kon je een keycard halen, alle
tweehonderd zijn uitverkocht. Ik denk
dat er nu zeker driehonderd kinderen
aan het sporten zijn.”

Het weer zat inderdaad niet mee.
Vanaf de opening tot driekwart van het
evenement regende het pijpestelen.
Maar dat mocht de pret zeker niet drukken. “We zijn even wat gaan schuilen”,
vertelt bezoekster Marjo Stoks.

Kinderen blijven
in beweging
“Op een gegeven moment viel
het mee en heb ik een paraplu boven
mijn zoon zijn hoofd gehouden terwijl
hij aan het boksen was.” Maar er
moest ook een aantal speeltoestellen
beschermd worden tegen de regen.

Daar werd een zeil overheen gespannen. “Nu het droog is kunnen we wel
freerunnen”, zegt Arno Kuijpers van
gymnastiekvereniging Hosema. “Alleen
moeten we wel opletten wanneer we
over een kast springen. Het is nog best
glad.”
De sportweek is van start gegaan in
het centrum van Horst. De rest van de
week zijn nog enkele spellen te vinden
op het Lambertusplein. Sommige spellen verhuizen naar Swolgen en Tienray.
Elke dag er is wat anders te doen. Zo
blijven de kinderen in beweging. En
dat is precies de bedoeling van de
sportweek.

Een specialist van Penders Voetzorg beoordeelt de algehele
conditie en stand van uw voeten. Na de voetcheck krijgt u
geheel vrijblijvend een persoonlijk advies.
U bent van harte welkom op tussen 13.30 en 18.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig.

PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
T: 077 39 70 197

www.pastschoenen.nl
www.pendersvoetzorg.nl

Kruispunt voldoet

Geen rotonde in Tienray
Er komt geen rotonde op de aansluiting van de Boerenovenweg met de Spoorstraat in Tienray. Hoewel
inwoners van het dorp denken dat dit de oplossing is voor de verkeersproblemen op dit punt, is gemeente Horst
aan de Maas van mening dat het huidige kruispunt voldoet.
Met de verplaatsing van supermarkt Jan Linders naar de Boerenovenweg vrezen de bewoners van
Tienray dat de drukte op de Spoorstraat alleen maar meer zal toenemen, waardoor de weg nog gevaarlijker wordt. Tijdens een
informatieavond op maandag 18 april,
waar wethouder Bob Vostermans
uitleg gaf over het verkeersonderzoek
dat onlangs is gehouden, staken de
aanwezigen hun ongenoegen niet
onder stoelen of banken. De onveilige
situatie op de Spoorstraat, met name
ter hoogte van de zogenoemde
vijfsprong, is de bewoners al vele
jaren een doorn in het oog. “De
vijfsprong (waar de Swolgenseweg,

Nieuwe Baan, Burgemeester van de
Berghlaan en Bernadettelaan op de
Spoorstraat uitkomen, red.) is levensgevaarlijk”, aldus een van de aanwezigen.
“Gemeente neem je verantwoordelijkheid. Voordat het bedrijventerrein aan
de Boerenovenweg wordt ontwikkeld,
moet eerst de weg veilig worden
gemaakt.”

Doorstroming
Uit snelheidsmetingen blijkt dat de
gemiddelde snelheid op de Spoorstraat
59 kilometer per uur is, waar
50 kilometer per uur is toegestaan.
De inwoners willen graag een rotonde
ter hoogte van de Boerenovenweg.
Zij zijn van mening dat het verkeer op

de Spoorstraat hierdoor gedwongen
wordt om zich aan de snelheid te
houden en er geen onveilige situaties
ontstaan met auto’s die vanaf de
Boerenovenweg komen. Volgens de
gemeente wijst het onderzoek van
een extern verkeerskundig bureau
echter uit, dat het huidige kruispunt
de verwachte toename van verkeer
aankan. “Een rotonde zal de doorstroming niet verbeteren”, aldus de
verkeerskundige van de gemeente.
“Daarbij neemt een rotonde erg
veel ruimte in beslag.” Ook wees de
wethouder erop dat de Spoorstraat
een provinciale weg is, waardoor
de gemeente niet zelf maatregelen
kan nemen.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling
Geboren op 8 april 2016

Op zaterdag 16 april 2016
hebben wij thuis samen afscheid genomen
van onze lieve echtgenote, mama, schoonmoeder en oma

Riek Moonen-van Helden

Femke en St
ef

In overeenstemming met de wens van Riek
is haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.
Speciaal woord van dank aan huisarts Van den Heuvel,
Groene Kruis team Lottum en alle overige verzorgenden.
Burg. Gielenstraat 22, 5971 VP Grubbenvorst

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.
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie,
Engels, Nederlands (begrijpend) lezen,
spelling, rekenen, samenvatten.
Faalangst, AD(H)D, autisme voor
laatste 3 vergoedingen mogelijk.
Tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl
T.k. gevr. Landbouwmachines
o.a. ploeg-hooimachine-harkmaaier-frees-mesttank-weidesleepmaiszaaimachine-tractor enz.
tel. 06 19 07 69 59.
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
Brocante 50% korting. Brocante Hal
Limburg geeft 50% korting op alles
van 21 april tot 8 mei. Koopzondag
24 april 11-16 uur. Speulhofsbaan 7A
Meterik Horst a/d Maas open di-wodo 12-17 vrij 12-19 en zat 10-16 uur
welkom.

Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen
toegest.) in Litouwen? Boek dan onze
sfeervolle 6 pers. vakantiewoning +
sauna direct gelegen aan meer.
Evt. incl. bootje. Bel voor info
06 31 65 46 26 (na 18:00).
Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Bronboringen, tuinputten, pompen,
beregeningsinstallaties.
Alards tel. 06 53 37 16 25.

Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of
voor export, ook bedrijfsauto’s.
RDW erkend, direct geld.
Tel. 06 54 97 63 59.

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.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Valise Atelier & Natuur. Iets te vieren?
Iets organiseren voor een groep?
Wij hebben diverse mogelijkheden.
We maken een programma op maat
wat bij jouw groep past.
Info www.valise.nl

Feest koopzondag 24 april
bij Twedde Kans Kringloop en brocante
hal Limburg. Alles 50% tot 8 mei,
win diner voor 2. Speulhofsbaan 7A
Meterik Horst a/d Maas.
Open op di-wo-do 12-17 vrij 12-19 en
zat 10-16 uur.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Welkom lief meisje!

Geboren

Mila

Jan en Truus van
Deelen-Roeffen
uit Lottum
50 jaar getrouwd.

Proficiat en een hele fijne dag
gewenst.
Liefs
Mark, Aranka, Luuk
en Joep van Deelen
Mike van Deelen
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
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.
Gezocht: woning in Horst. Wij zijn op
zoek naar een koopwoning in/nabij
het centrum van Horst met 3 slkamers
en achtertuin met toch wel wat
privacy. Max. 200.000 euro. Eventueel
willen we ook wel tijdelijk huren.
06 12 02 98 87.
Gevonden roze knuffelkonijn
(merk: happy horse) op zondag
17 april in de Schoolstraat in Horst.
Tel: 06 20 71 41 02.
Te huur opslag-/werkruimte
van 100 m2 te Melderslo.
Tel. 06 12 15 62 22 / 077 398 28 96.

van den
U I T VA A R T Z O R G

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

Op 23 april a.s.
zijn onze ouders, schoonouders
en opa en oma

Gerrie
HAN-MARK
ARENDSE

Dochter en zoon van
Hans Brummans
en Petra Matheij,
grote zus Lieke
Boomsweg 6a,
5962 NB Melderslo

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

14 april 2016
Dochter en zusje van:
Gijs Hermans &
Rianne Kerstjens
Kai
Tuinderslaan 51
5961 RP Horst

Op 22 april 2016 zijn

Piet en Mien
Linders-Hesen
50 jaar getrouwd!

Hartstikke rijk zijn wij met jou,
lieve en kwieke

Mieke Cuppen-Bertrams

50 jaar getrouwd
23-4-2016

Henk & Leny
van Dooren-van Rijswick
Gefeliciteerd!
Suzan
Amanda & Hans ~ Bas, Joost, Jessie
Helen & Ivo ~ Luc, Noud

Hartelijk gefeliciteerd
met je 90e verjaardag!
Lou, Mien, Piet, de kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Vrijwilliger gezocht voor een
23-jarige leuke spontane meid met
een lichte verstandelijke beperking
om leuke dingen mee te doen zoals
winkelen, terrasje pakken, spelletje
etc. Info vrijwilligerszorg HadM
06 52 66 95 70.
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrumhorst.nl
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Xtra4people Niet lekker in je vel? Bel!
Xtra4people, Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl

Verse en lokale groenten.
Zet het seizoen op tafel met ‘t
Verskratje van People’s Farm.
Haal wekelijks uw Verskratje op bij
keurslager Crist Coppens in Horst of bij
Van Enckevort Fruit in Sevenum.
Meer info: www.peoplesfarm.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl
Verloren gouden damesring op
zondag 10 april in of bij de Lambertuskerk in Horst. Tel. 077 398 32 40.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

SECRETS

Dag en nacht bereikbaar

€10,- KORTING
bij aankoop van 2 items uit de TC Secrets collectie

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

actie tot en met 30 april 2016

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

www.theoarts.com

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl
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Menwedstrijden

NK vierspan in Horst
Voor het eerst in de geschiedenis was Horst de thuishaven van het Nederlands Kampioenschap vierspan
paarden. Het kampioenschap werd gehouden tijdens de jaarlijkse menwedstrijden op vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17 april in de Kasteelse Bossen in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

IJsbrand Chardon werd voor de 27e
keer Nederlands Kampioen bij de
vierspannen. Het zilver was voor Koos
de Ronde en op de derde plek eindigde
Theo Timmerman.

Overeenkomst
Op zaterdag 16 april tekenden
Stichting Ruiterbelangen Sevenum,
Stichting Aangespannen Evenementen
Noord Limburg, Stichting SGW

Noord Limburg, Equestrian Centre
de Peelbergen (ECdP) en gemeente
Horst aan de Maas een intentieovereenkomst. Samen gaan zij zich sterk
maken om een voor Nederland uniek,
innovatief en beste hippisch zone te
ontwikkelen, aldus de deelnemers.
Het doel is de hippische sport op lokaal,
regionaal, nationaal en mondiaal
niveau naar een hoger plan te brengen.
Met deze overeenkomst wordt invulling

gegeven aan de voorwaarden zoals die
door provincie en gemeente eerder zijn
gesteld bij de oorspronkelijke planvorming van het hippisch centrum en haar
omgeving.
De inzet is om grootschalige hippische evenementen in onderlinge
samenhang op hoogwaardig niveau
te organiseren in de toekomst. Deze
evenementen kunnen zich vervolgens
verder ontwikkelen in dit gebied.

’t Heike
Vastgoed B.V.

Vier generaties

• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop

Met de komst van kleine Benthe Derks zijn de vier generaties van familie Theelen compleet.
Super trots zijn omi Lucy Theelen- van de Water uit Blerick, oma Kitty Derikx-Theelen uit Grubbenvorst
en mama Moniek Derks-Derikx uit Reuver met de geboorte van Benthe.

06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Leren golfen?
Actie € 75,www.kapelkeshof.nl
Open golfdag 24 april
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Onderzoek
naar draagvlak
Glaze Hoês
De organisatie van Ut Glaze Hoês Horst aan de Maas gaat het draagvlak
voor het evenement onderzoeken. Zo wil zij er achter komen of het idee de
inwoners nog aanspreekt.

Steen, papier, schaar in de
raadszaal

Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 19 april bracht gymnastiekvereniging Hosema een
bezoek aan de raadszaal in het gemeentehuis van Horst. In het kader van de Sportweek zorgde de vereniging
voor een korte onderbreking van de vergadering en liet zij zien wat zij in huis heeft met een korte demonstratie van hun dansgroep. Daarna waren de commissieleden aan de beurt. Met een aangepaste versie van
het spel steen, papier, schaar probeerde de gymnastiekvereniging de commissieleden aan te sporen meer te
bewegen.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Gaat u mee
met de verandering?
Door: Inge Cox, Adviseur Verkoop en Service
De wereld om ons heen verandert snel. Alles draait om verandering
en dat is soms best eng. Mijn kinderen van 5 en 7 krijgen kriebels in
hun buik als dingen anders of nieuw zijn. Grote kriebels bij de eerste
zwemles en kleinere kriebels bij een toets of een uitje met de klas.
Ik vertel ze dan dat dat erbij hoort en dat als ze het gedaan hebben de
kriebels weg zijn en ze weer iets geleerd hebben. En toch blijven die
kriebels … een teken van verandering.

Veranderingen ervaart u ook
bij het regelen van uw dagelijkse
bankzaken
Kijkt u maar eens naar wat er in de
afgelopen jaren al allemaal
veranderd is. De kassier maakte
plaats voor de geldautomaat en nu
wordt de Rabofoon helemaal
ingehaald door het internetbankieren. Tot voor kort gebruikten we de
Random Reader bij het internetbankieren. We voerden een aantal
codes in en konden zo onze
betalingen regelen. Tegenwoordig
zijn we allemaal massaal aan het

Maar ik daag u uit, ga het eens
proberen. Neem eens een kijkje op
de website van uw bank en ga aan
de slag. Mocht u er niet uitkomen,
dan zijn wij er nog altijd voor u.
Wij blijven voor u beschikbaar; zowel
telefonisch, aan de balie, via mail en
zelfs via chat. Wij assisteren u met
uw online aanvragen en helpen u
graag tijdens deze nieuwe ontdekkingsreis.

www.rabobank.nl/horstvenray

suggesties voor goede doelen zijn.”
Gaat het Glaze Hoês dit jaar door, dan
wordt er een onafhankelijke commissie
benoemd die dan bekijkt voor welk
goed de actie in gezet kan worden.
Daarnaast geeft Nabben aan dat er
gedacht wordt over een nieuwe opzet:
”We willen één bepaald weekeinde
voor Kerstmis op het Wilhelminaplein
een actie organiseren en willen enkele
weken voorafgaand hieraan activiteiten
organiseren die in het teken staan van
het goede doel.” Het onderzoek wordt
uitgevoerd door TipHorstaandeMaas.nl

Man aangehouden
in Griendtsveen
De politie heeft in Griendtsveen donderdag 14 april een man uit
Someren aangehouden op verdenking van verduistering.
De 66-jarige inwoner van
Someren werd aangehouden op
de Helenaveenseweg. De man, die
al sinds 18 maart werd vermist,
wordt ervan verdacht dat hij als

Oh, zit dat zo!

scannen geslagen. In het begin nog
even wennen maar de uiteindelijke
reacties zijn heel positief.
De online mogelijkheden nemen
bijna dagelijks verder toe.
Zo kunnen we heel veel bankzaken
zelf regelen op een moment dat het
ons uitkomt en zonder dat we
daarvoor de deur uit hoeven. Een
bankpasje vervangen, een rekening
openen, verzekeringen wijzigen of
afsluiten, een lening aanvragen,
afschrijvingen terugboeken en zo
nog veel meer. Het is allemaal
mogelijk via uw pc, tablet of mobiele
telefoon. U heeft zelf de regie in
handen! En natuurlijk zijn er dan ook
die kriebels … Kan ik dit? Is het niet te
moeilijk?

In 2014 werd nog bijna 20.000 euro
opgehaald voor het Hospice D’n Doevenbos in Horst, maar afgelopen jaar
besloot de organisatie het evenement
op het laatste moment af te blazen.
Redenen waren de problemen met de
stemprocedure en het feit dat er niet op
tijd voldoende dj’s gevonden konden
worden. Een onderzoek moet nu
uitwijzen of er nog voldoende draagvlak
is voor het Glaze Hoês. Voorzitter Jan
Nabben: ”Onder ruim 1.600 inwoners
wordt gekeken of het evenement nog
voldoende draagkracht heeft en of er

penningmeester van een vereniging
geld heeft verduisterd. De man is door
de politie verhoord en vervolgens
in vrijheid gesteld. Er is een procesverbaal opgemaakt.

Gemeente
sluit steeds meer
drugspanden
Gemeente Horst aan de Maas treft steeds meer panden aan met drugs of
drugsgerelateerde activiteiten. Waar in 2015 in totaal acht drugspanden
werden gesloten, is er dit jaar ook al in acht panden drugs aangetroffen.
De gemeente gaat drugscriminaliteit daarom harder aanpakken.
Bij de acht panden die dit jaar
aangetroffen werden, zijn maatregelen
genomen. “Ik vrees dat we vorig jaar
gaan overtreffen”, aldus burgemeester Kees van Rooij. Uit cijfers van de
gemeente blijkt dat er in 2016 ten
opzichte van vorig jaar onder andere
al fors meer amfetamine en hennepplanten in beslag genomen werden.
Van Rooij: “De cijfers baren ons zorgen,
omdat we ondanks onze maatregelen geen duidelijke afname zien over
de afgelopen jaren. Mogelijk zijn we
beter geworden in het opsporen van
drugspanden, maar we willen toch
graag een terugloop zien.”
De burgemeester handelt volgens
het Damocles-beleid, dat in 2013 in
Horst aan de Maas werd ingevoerd.
Dit beleid maakt deel uit van een
strengere aanpak van georganiseerde
criminaliteit die gemeente Horst aan
de Maas sinds 2012 hanteert. Op
basis van het Damocles-beleid kan
de burgemeester een pand direct
sluiten als daar een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen of als er
beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt

plaatsvindt die de gedoogde hoeveelheid overstijgt. Sinds 2007 geldt het
Damoclesbeleid niet meer alleen voor
openbare panden, maar ook bijvoorbeeld voor woonhuizen. De gemeente
hanteert hierbij de one strike, you’re
out-aanpak, wat wil zeggen dat er in
de meeste gevallen direct over wordt
gegaan tot tijdelijke sluiting van een
pand. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan er een waarschuwing worden gegeven. Behalve
dat de gemeente doorgaat met het one
strike, you’re out-aanpak, gaat zij zich
ook meer richten op het voorkomen van
criminele drugsactiviteiten met de start
van de proeftuin Limburg drugslabvrij.
Daarvoor werkt zij onder andere samen
met het RIEC, het Regionaal Informatie
en Expertise Centrum Limburg. In deze
pilot worden voor bepaalde gebieden
alle risico’s in kaart gebracht en wordt
geprobeerd de meldingsbereidheid van
omwonenden te vergoten. Van Rooij:
“Onze inwoners weten niet altijd hoe
ze een drugslaboratorium of hennepkwekerij kunnen herkennen of hoe ze
anoniem een melding kunnen doen.”
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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:

Tessa Poels
13 jaar
Horst
Dendron College

of slechtste cadeau heb gekregen. Alles wat ik krijg, vind ik wel
leuk. Het leukste cadeau wat zo in
me opkomt, is mijn telefoon, een
iPhone 5s. Ik was superblij toen ik hem
kreeg.
Wat is je lievelingsmuziek?
Popmuziek vind ik het leukst, omdat je Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
dan lekker hard kunt meezingen. Vaak
luister ik naar Rihanna of Katy Perry, ze hebben, welke zou dat dan zijn?
Twintig jaar oud zou de perfecte leefmaken hele leuke liedjes. Ik heb geen
favoriet liedje, meestal luister ik van
tijd zijn voor mij. Dan mag je namelijk
alles door elkaar. Als ik huiswerk maak
auto rijden en alcohol drinken. Als ik
of mijn tas inpak voor school zet ik vaak twintig ben, zou ik naar een vliegveld
muziek op.
rijden om op vakantie te gaan. Of
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
gewoon naar de supermarkt.
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Wat zou je nog willen doen in je
Ik ben niet van plan om te gaan
leven?
trouwen. Ik weet niet of ik daar veel
Graag zou ik een keer parachute
zin in heb. En het kost ook veel geld.
willen springen, want ik houd wel van
Maar als ik toch ga trouwen, dan
uitdagingen. De hoogte en spanning
vind ik dat de man het moet vragen.
lijken me erg leuk. Ik denk dat het
De manier waarop maakt me niet veel
mooi is om parachute te springen
uit, als het maar leuk is.
in een warm land, dichtbij de zee.
Wat is het beste of slechtste cadeau
Dan heb je een mooi uitzicht.
wat je ooit gekregen hebt?
Wat neem je mee naar een
Ik weet niet echt of ik een beste
onbewoond eiland?

aan
Tessa Poels

Een speedboot, want dan kan ik ook
nog een keer de bewoonde wereld
opzoeken. Het lijkt me namelijk saai
om helemaal alleen op een eiland te
zitten.
Wat vind je van het alcoholbeleid?
Ik houd me niet zo bezig met het
alcoholbeleid, meer met mijn eigen
leventje. Ik heb er zelf geen last van.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loomen deed ik eerst veel. Via
vriendinnen en internet leerde ik
het kennen. Loomen houdt in dat
je heel veel kleine elastiekjes aan
elkaar maakt. Uiteindelijk kun je dan
armbandjes, hoofdbandjes of zelfs
leuke diertjes maken. Maar nu doet
niemand het meer en ik vind het zelf
ook niet meer leuk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Als ik bij mijn vader achterop de motor
zit, krijg ik kippenvel. Wanneer het
mooi weer is, gaan we vaak een stukje

rijden. Soms zoeken we routes op om
te gaan rijden, maar meestal volgen
we gewoon de weg. Zelf wil ik later
ook graag motor leren rijden.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Op de basisschool heb ik een keer de
juffrouw per ongeluk ‘mama’ genoemd.
Toen schaamde ik me kapot. Iedereen
in de klas moest erom lachen.
Zon of sneeuw?
De zon, want dan is het lekker warm.
Ik ben echt een zomermeisje. Als
de zon schijnt, ga ik zwemmen of
volleyballen. Sneeuw vind ik niet fijn,
het is veel te koud.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Of ik ooit profvolleybalster zal worden,
want het lijkt me heel leuk om daar
mijn beroep van te maken. Dan
kan ik nog extra hard gaan trainen.
Ik volleybal al ongeveer zes jaar bij
Hovoc in Horst. Volley vind ik een leuke
sport en het is ook altijd gezellig.
Wat zou je nooit weggooien?
Vakantiefoto’s of foto’s van groep 8
zou ik nooit wegdoen, omdat ik die
tijden heel leuk vond. De leukste
vakantie was in Turkije, omdat het daar
heel lekker warm was en ik voor de
eerste keer ging vliegen. In groep 8
hadden we een hele leuke klas. Aan
het eind van het schooljaar gingen we
allemaal leuke dingen doen, zoals het
kamp, gala en de musical.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De tafel afruimen vind ik stom, vooral
de vieze borden en messen. Het is een
vies klusje en ik moet het vaak doen.
Maar in huis vind ik eigenlijk geen
enkel klusje leuk.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film Verliefd op Ibiza zou ik wel
willen spelen, want in die film is het
lekker warm en gaat alles op z’n
gemak. Ook spelen er leuke personen
in, die vaak naar feestjes en het strand
gaan. Het maakt me niet uit welke
rol ik zou spelen. Als ik in de film zou
spelen, is het al leuk genoeg.

MULDERS BV

kom genieten in een land
vol aardbeien
200 gr lambada
en
500 gram elsanta

ook Assepoester nodigt
iedereen uit...
voor lambada, elsanta
of allebei
voor slechts €4,00
dat smaakt!

aanbieding geldig zaterdag 23 april 2016
Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

aannemingsbedrijf wellerlooi

Voor al uw
bouwwerkzaamheden!
T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

www.mulderswellerlooi.nl

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

Geniet
Deze week is een rare week
voor mij op school. Niet omdat
ik alweer overhoring Duits heb
verprutst of omdat een leraar
ons levend laat verbranden in
een stinkend lokaal (voor de
zoveelste keer). Nee, het is de
allerlaatste schoolweek voor
mij. En dat voelt raar.
Toen ik 12 jaar was had ik
duidelijk een vertekend beeld
van de middelbare school. Al die
Amerikaanse series op
Nickelodeon lieten me geloven
dat ze daar megagrote kluisjes
hadden en dat ze iedere pauze
gratis een warme maaltijd als
lunch kregen.
Mijn verwachtingen van de
middelbare school waren hoog.
Er zou namelijk elke dag veel
gedanst worden en er zouden
minstens tien nummers
gezongen worden (inclusief
achtergrondkoor). Helaas, deze
verwachtingen moest ik
bijstellen (lees: vergeten). Toch
iets te veel High School Musical
gekeken…
Naarmate ik ouder werd
begon ik het Dendron steeds
meer te waarderen. Er wordt niet
moeilijk gedaan over dingen,
iedereen respecteert elkaar en ik
voel me er dan ook thuis. Echter
denk ik nog regelmatig terug
aan hoe ‘chill’ het wel niet was
op de basisschool, en hoeveel
tijd je wel niet over had op de
basisschool. Waarschijnlijk denk
ik dit laatste ook van de middelbare school wanneer ik (als alles
goed gaat) over vijf maanden op
de universiteit zit.
Iets wat ik af en toe vergeten
ben, is om te genieten. Genieten
van de tijd die je hebt, genieten
van de vrienden om je heen en
ga zo maar door. Als je dit leest
en je zit op de middelbare school
zal je vast denken: haha doei,
die columniste zegt dat de
middelbare school leuk is.
Maar over een paar jaar zal je
gegarandeerd snappen wat ik
bedoel.
En tot zover mijn wijze les als
dominee.
Anne

12

verenigingen

21
04

Vroege blauwborst
wandeling in Mariapeel
IVN Geijsteren-Venray gaat op zondag 24 april op zoek naar vogels in de Peel. Om 07.00 uur start de activiteit bij
de kerk van Griendtsveen. Vandaaruit wordt gezamenlijk naar het natuurgebied gereden.
De aandacht bij deze wandeling
gaat speciaal uit naar de blauwborst.
Zelden gaan in Nederland een opvallend
vertoon van kleuren en een uitbundige
zang gepaard, maar de blauwborst is
daarop een uitzondering. In maart en
april zingt de blauwborst het liefst van
een verhoging in het rietland en ruigte.
“De vogel is een meester in het imiteren
van andere vogels die naast hem in het
territorium leven. Niets is zo verwarrend
als je als vogelteller van alles denkt te
horen en daar een parmantige
blauwborst ziet kwelen. Om zijn lied
kracht bij te zetten, stijgt de vogel al
zingend de lucht in om vervolgens met
zijn uitgewaaierde bruinrode staart als
een parachuutje naar beneden te
komen. Maar niet alleen de blauwborst
is de moeite waard om vroeg uit de
veren te komen. Ook de stilte van het
prachtige peelgebied met zijn mooie
vennen, rietkragen en berken is zeker
de moeite waard”, aldus IVN GeijsterenVenray. De organisatie raadt deelnemers
aan een verrekijker of fototoestel met
telelens mee te nemen.

Lentewandeling
door Sevenum
IVN De Maasdorpen organiseert dit jaar vierjaargetijdenwandelingen. Op zondag 1 mei vindt de tweede wandeling plaats in
Sevenum. Deze wandeling staat in het teken van de lente. De tocht
start om 10.00 uur bij de laatste onverharde zijweg rechts van de
Maasbreeseweg in Sevenum. De wandeling loopt door een
gevarieerd landelijk gebied. Neem voor meer informatie contact op
met Henny Grouls, 077 398 29 71. (Foto: Peter Hammer)

Maandelijkse
vogelmarkt
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum organiseert
op zondag 24 april haar maandelijkse vogelmarkt. De markt vindt plaats
in Sport en Feestzalen complex ‘t Brugeind in Meerlo. Het duurt van
09.30 tot 12.00 uur.
Op de vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen, maar ook zelf verkopen. Deze morgen zijn ook verschillende vogelhandelaren aanwezig.
Mensen kunnen hier ook terecht voor
alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer, nestkastjes en nog meer.
Verder is de markt een gelegenheid

Seminar StrijdToneel
De Ronde Tafel 160 Venray-Horst organiseert op woensdagavond 1 juni het jaarlijkse seminar. Dit keer is het
thema StrijdToneel, aanval is de beste verdediging. De opbrengst van dit evenement gaat naar allerlei regionale
goed doelen.
De Ronde Tafel steunt in de regio
het hele jaar door allerlei stichtingen,
sportverenigingen, scholen, cultuurplatforms, hobbyclubs en vrijwilligers bij het
verwezenlijken van hun goede doelen.
Een kleine greep uit de afgelopen jaren:
een donatie aan de Stichting Afasie
Noord-Limburg voor mensen met een
taalstoornis na hersenletsel, nieuwe
microfoons voor Toneelclub 60+ in
Horst, een toestel in speeltuin Roeffen

Mart in Grubbenvorst, een educatieproject bij ’t Zoemhukske van de Horster
imkervereniging en een bijdrage aan
de samenwerking tussen Helpende
Handen India en het Dendron College.
Tijdens het seminar staan twee mannen
op de planken: Wim Anker en Peter van
Uhm. Strafpleiter Wim Anker was als
advocaat betrokken bij diverse geruchtmakende rechtszaken, waaronder de
moord op Gerrit Jan Heijn, het misbruik

door Robert M. en de nieuwjaarsbrand
in Volendam. Voormalig commandant
der strijdkrachten Peter van Uhm was
in de periode van 2008 tot 2012 de
hoogste militair in Nederland. Samen
vertellen zij de zaal hoe iedereen met
z’n eigen wapen kan bijdragen aan
een betere wereld. Het seminar vindt
plaats in de Evenementenhal in Venray.
Voor meer informatie en aanmelden,
kijk op www.rt160.com

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

om met andere vogelliefhebbers te
praten over de vogelsport.
Duiven en kwartels zullen niet
worden toegelaten deze morgen.
Er mogen maximaal twee vogels
per kooi meegenomen worden.
Voor meer informatie, bel
0478 53 12 21.

Gemeente Cup
schieten
Schutterij St. Lucia in Horst organiseert zondag 24 april het Gemeente
Cup schieten. De wedstrijden starten om 14.00 uur en worden gehouden
op het terrein van de schutterij aan de Venloseweg.
Geïnteresseerden vanaf 16 jaar
kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Teams bestaan uit drie personen.
Per team mag er maar eentje lid zijn
van een schutterij. Deelnemers

moeten een legitimatiebewijs
meenemen. Het beste team van de
dag wint de Gemeente Cup. Leden
van de schutterij zorgen voor
begeleiding tijdens de wedstrijd.

Expositie ’t Brouwershuis
Teken- en schilderclub ’t Brouwershuis hield op zaterdag 16 en zondag 17 april een expositie in het
kader van hun veertigjarig bestaan. De club werd opgericht door de bekende schilder Toon van de Ven.
Inmiddels tekenen en schilderen de leden onder leiding van Leo Coppus. Naast tekeningen en schilderijen waren er ook enkele textielwerken te zien.

en zo 13
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GEPLUKT Pauline Houben

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.

waar ik vaak mee ging wandelen.
Zelf had ik ook een hondje, Nero, die
ging dan ook mee.” Nadat Nero overleden was, kreeg Pauline een nieuw
hondje, Nikky. “Nikky betekende alles
voor me. Helaas is ze er nu niet meer,
maar ik denk nog elke dag aan haar.”

Duiven voeren
Een van haar beste vriendinnen
was Els Merkx. Zij was de moeder van
deken Rob Merkx. “Samen maakten we
veel gedichten en dronken we koffie.
We stuurden elkaar ook verschillende
kaarten met gedichten erop. Ook kwam
ze wel eens stiekem een sigaretje
roken”, lacht Pauline. Els is een aantal
jaren geleden overleden. “Ik mis haar
nog elke dag, maar met haar zoon Rob
heb ik nog wel eens contact. Eens per
jaar zoekt hij me op en dan gaan we
gezellig een stukje rijden.” Een andere
grote hobby van Pauline is de duiven
voeren in Horst. “Er gaat echt geen
dag voorbij dat ik niet naar de duiven
ga”, vertelt Pauline. “Een keer ging het
bijna mis. Ik had de duiven gevoerd
en ik wilde nog even een winkel binnengaan, maar de duiven bleven me
achtervolgen en stonden bijna met mij
in de winkel.”

Mooie mensen
Ze staat bekend als het ‘duivenvrouwtje’ in Horst. Ondanks dat ze het niet altijd makkelijk heeft gehad, is haar humor gebleven. Dichten is een van
haar grootste hobby’s. Deze week wordt Pauline Houben (68) uit Horst geplukt.
Pauline is geboren en opgegroeid
aan de Steenstraat in Horst. Ze komt uit
een groot gezin met tien kinderen.
“Gelukkig hadden we een aantal
kindermeisjes. Ik kan me nog goed
herinneren dat zij ons in bad deden en
onze haren naspoelden met azijn, daar
werd het haar zacht van. Maar het
stonk wel heel erg.” Pauline‘s ouders
hadden een eigen zaak aan huis waar
het altijd erg druk was. Op latere

leeftijd is Pauline ook gaan werken in
het bedrijf. “Ik maakte lange dagen.
Een keer was ik zo moe dat mijn zus
tegen me zei: ‘Pauline leg je hoofd
maar even op tafel en rust maar wat
uit, ik maak je wel wakker als het te
druk wordt.’ Mijn zus was een schat”,
vertelt Pauline.
Na jaren thuis te hebben gewerkt,
vond ze het tijd worden voor iets
anders. Pauline ging voor haar tante

PUZZEL

Sudoku

werken. Ze zorgde voor de kinderen
en deed het huishouden in het huis
van haar tante. “Elke morgen gooide
ik een paar kleine steentjes tegen het
raam van mijn neefje, hij werd dan
wakker en maakte de deur voor mij
open.” Pauline heeft veel lichamelijke

klachten, waardoor ze op een bepaald
moment niet meer kon werken. Na een
aantal keren verhuizen kwam Pauline
terecht op de Torenstraat in Horst.
“Ik heb hier altijd met veel plezier
gewoond.” Pauline’s tante woonde in
de buurt. “Ze had een hondje Boike

Crist Coppens
Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Heerlijke malse souvlaki
steaks 4 stuks €5,95

geldig t/m zaterdag
23 april 2016

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau
100 gram salade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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“Ik heb een zwaar leven achter me
en ik heb veel meegemaakt. Maar als
mensen aan mij vragen of ik tevreden
ben met mijn leven dan antwoord ik
altijd ja. Ik heb veel mooie mensen
leren kennen en ook liefde gekregen.”
Pauline woont nu aan het Kuiperplein
in Horst. Haar grootste wens is dat ze
weer terug naar de Torenstraat kan
gaan. “Het is een fijne plek waar ik het
altijd erg naar mijn zin heb gehad.”

Praktijk voor
Homeopathie
C. Revet-Roth,
arts voor homeopathie
Lid van VHAN/AVIG

Boerenweg 38, 5944 EL Arcen
Telefoon: 077-4739212
06-46612437
E-mail: christine.revet@kpnmail.nl
www.homeopathie-arcen.nl

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
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Wat
zeg je?
De CITO-toets is maar een
momentopname vindt men en mag
daarom niet zo streng beoordeeld worden.
“Sommige kinderen zijn erg zenuwachtig
voor het maken van de toets en dat geeft
dan een verkeerd beeld van dat kind”, zegt
deze persoon. Afschaffen die CITO-toets is
dan ook de algemene teneur. “Veel beter is
gewoon een algemeen jaar volgen en die
cijfers bindend laten zijn”, vindt een ander.
“Deze toets is niet doorslaggevend, de leraar
weet het beste wat een leerling kan”, meent
een derde. “De basisschooljaren van ieder
kind moeten meer dan voldoende zijn om tot
een goed advies te komen voor het vervolg
onderwijs.”

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Uitslag is niet doorslaggevend’
De CITO-toets staat de komende weken bij veel basisscholen weer op het programma. Scholen gebruiken de uitslag bij hun schooladvies
voor het middelbaar onderwijs. Een meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas, 33 procent, vindt dat de CITO-toets geen represen
tatieve weergave is van de prestaties van een basisschoolleerling. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

7%
weet niet
28%
Eens
33%
oneens
32%
neutraal
CITO-toets is representatief

TipHorstaandeMaas is een
Steeds meer basisscholen kiezen voor
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
een alternatieve toets. Scholen geven dan
aan de Maas en
voor een eindtoets die
TopOnderzoek. Voor
het beste past bij hun
meer resultaten of
visie op onderwijs.
‘Het is een momentopname’
aanmelden voor
Voor 58 procent van
de inwoners is dat een
‘De resultaten van het hele jaar de volgende enquête,
kijk op www.
goede ontwikkeling.
zijn belangrijk’
tiphorstaandemaas.nl
Al moeten deze
alternatieve toetsen
‘Gewoon afschaffen’
zich wel eerst bewijzen.
Daarbij is een CITO ook
een graadmeter voor
de kwaliteit van onderwijs op de scholen.
“Dat mis je met alternatieve toetsen”,
Reageren?
zegt deze persoon.
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

Doelgericht naar de finish
Wij wensen alle lopers heel veel succes en iedereen veel plezier tijdens het Rundje um ut Hundje!

werkt direct
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Bespreking Poll week 14

Nationale Kinderherdenking is een goed idee
Een nipte meerderheid, 51 procent van de stemmers, vindt een Nationale
Kinderherdenking een goed idee. Deze wordt dit jaar voor het eerst gehouden
in Madurodam, tijdens de dodenherdenking op woensdag 4 mei. Ook hier
wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers.
Daarnaast wordt door driehonderd kinderen uit het hele land een voorstelling
gegeven waarbij het levensverhaal van een verzetsheld centraal staat. De her-

denking wordt in samenspraak met het Nationaal Comité 4 en 5 mei gehouden. De meerderheid vindt het een goed idee dat er een speciale herdenking
wordt gehouden voor kinderen. Zo betrek je hen meer bij het herdenken van
oorlogsslachtoffers. De overige 49 procent vindt het veel beter wanneer dit een
gezamenlijk gebeuren blijft. Zij vinden het niet nodig de nationale gezamenlijke
herdenking op te splitsen.

Verkeerd aanbieden van afval hoort bestraft te worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas verspreidde onlangs een flyer met daarop aangegeven welk afval in welke bak thuishoort. Er is door twee leerlingen van het
Dendron College zelfs een afvalgame ontwikkeld. Zo kunnen inwoners spelenderwijs leren waar ze de plastic bloempotten en waar de kapotte leunstoel moeten
laten. Want hoewel we al een aantal jaren gebruik maken van dit afvalsysteem
waarbij het afval over diverse bakjes en containers verdeeld moet worden, gaat
het toch nog regelmatig mis, constateert de gemeente. Door flyers te verspreiden
en informatiestickers op bijvoorbeeld glasbakken te plakken hoopt ze dit tegen

te gaan. Zou het niet veel beter zijn wanneer de gemeente nog strenger gaat
controleren en daarbij een lik-op-stuk-beleid gaat toepassen? Word je betrapt op
het dumpen van je uitgegraven conifeer in de tuinafvalkorf, dan krijg je meteen
een boete. Kartonnen melkpak bij de aardappelschillen? Meteen betalen.
Aan de andere kant kan natuurlijk iedereen wel eens een fout maken en het
afval verkeerd aanbieden. We moeten er niet vanuit gaan dat dit altijd moedwillig
is.
Verkeerd aanbieden van afval hoort bestraft te worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Ik neem altijd de trap > eens 67% oneens 33%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Raad bezichtigt supermoderne installatie in De Berkel
Zondag 17 april kregen gemeenteraadsleden een presentatie en
rondleiding in het Horster zwembad. Dit jaar wordt de beslissing genomen
over de toekomst van het zwembad. Het is belangrijk dat de raad een goed
beeld heeft van de huidige situatie bij de Berkel.
Eerst werd door leden van het
Comité ’t Zwembad mót Bliêve
duidelijk gemaakt hoe veelzijdig en
aantrekkelijk het huidige zwembad is
voor vele doelgroepen en recreanten.
Ook werd duidelijk dat het bad nu
over een hele moderne en energiezuinige installatie beschikt. Door de
aanstaande vervanging van twee
filters is de installatie helemaal

up-to-date. Door juiste dosering en
analyseapparatuur wordt de waterkwaliteit dan continue volledig automatisch
gecontroleerd, zodat dagelijkse
bemonstering van het water niet meer
nodig is. Een flinke besparing. Door de
recente vernieuwingen is zwembad De
Berkel Nederlands tweede bad met
zo’n moderne installatie.
Naast het zwembad wordt ook

Sporthal De Berkel via de installatie
van het zwembad volledig van energie
voorzien. En er zijn al aansluitingen
gemaakt om in de toekomst de Mèrthal
en het Gasthoês te kunnen koppelen
aan deze installatie. Op het onlangs
vernieuwde en goed geïsoleerde dak
van het zwembad en het dak van de
sporthal is plaats voor zonnecollectoren
en zonnepanelen. Daarmee zou het
Energielabel A gehaald kunnen worden.
Uniek voor een zwembad en wat een
voorbeeld zou dat zijn.
De raadsleden kregen aan het
einde een rondleiding langs het

volle recreatiebad met gezinnen
met jongere kinderen die op dat
moment recreëerden. Aangekomen
in de machinekamer gaf een trotse
technicus van de gemeente verdere
uitleg over de werking van de
installatie. Vaak wordt in de media
gemeld dat zwembad De Berkel
verouderd is. De raadsleden hebben
met eigen ogen kunnen zien hoe
mooi, compleet en up-to-date het
huidige zwembad is.
Ronald Craenmehr,
Namens Comité
’t Zwembad mót Bliêve

zondag 24 april

KAKELVERS

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 64 32 87

Lezen
Op de voorpagina van deze
week prijkt Nine Tissen, de
nieuwe kinderboekenambassadeur van Horst aan de Maas.
Ik ben groot voorstander van
kinderen zoveel mogelijk te
stimuleren om te lezen. Lezen
was vroeger al mijn grootste
hobby en ik denk dat ikzelf en
alle andere boekenwurmen
met mij daar in de jaren
daarna veel profijt van hebben
gehad.
Want behalve dat je heel
veel leert uit boeken gun ik het
ieder kind om net als ik helemaal op te gaan in een andere
werkelijkheid, met alle personages en avonturen die daarbij
horen. Ik las eigenlijk alles wat
los en vast zat, van vredige
verhalen als De Kinderen van
Bolderburen tot de enge
Kippenvel-reeks, maar mijn
grote favoriet was toch wel
Harry Potter.
Ik hield een uitgebreide
spreekbeurt over Harry Potter,
met carnaval wás ik Harry Potter
en toen ik in de zomervakantie
voordat ik naar de middelbare
school zou gaan geen brief van
Zweinstein met een ticket vanaf
perron 9 ¾, was ik stiekem toch
een beetje teleurgesteld.
Toen ik het eerste boek las,
was ik even oud als Harry, Ron
en Hermelien en we groeiden
samen op, zij het ik in een iets
minder spectaculaire wereld als
zij. Toen ik het eerste boek las
was ik 10 jaar oud en begreep ik
nog niet alles, het laatste deel
las ik, inmiddels 18 jaar oud, in
het Engels. En toen ik door de
boeken heen was, had ik nog
jaren aan films te gaan.
Tegenwoordig is mijn
Potterpassie wel wat afgenomen, mede doordat de serie al
jaren af is. Dus toen een tijdje
terug bekend werd dat er in juli
een vervolg komt, sprong ik een
gat in de lucht. Nog even
wachten en dan kan ik me tien
jaar na het verschijnen van het
laatste deel weer op een vers
Potterboek storten.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
21 april 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Brand voorkomen

Rookverbod in bos- en
natuurgebieden van kracht
Geniet u ook zo van de natuur? De natuur is
mooi, maar ook kwetsbaar. Een klein brandje
in het bos of op de hei kan al snel uit de hand
lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te
bestrijden. Natuurbrand is wel te voorkomen,
want 70% van de natuurbranden ontstaat door
menselijk gedrag. Daarom geldt vanaf 1 april
tot 1 oktober een rookverbod en een verbod

tot het maken van open vuur in bossen en
natuurgebieden.

Op woensdag 4 mei 2016 vindt de Nationale
Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente
Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een

stille tocht naar het oorlogsmonument waar de
traditionele kranslegging plaatsvindt.

Meer informatie?
Op www.natuurbrandrisico.nl kun je zien hoe
droog het is in de natuur, en mede daardoor
de kans op een uitbreiding van natuurbrand
wordt vergroot.

Uitbreiding gasleiding
Broekhuizenvorst
In de periode van 2 mei t/m 1 juli gaat Enexis
de gasleiding uitbreiden in het gebied Blitterswijckseweg (vanaf de Horreweg Ooijen richting
Blitterswijck) en Ooijenseweg (vanaf Veerweg
Blitterswijck richting Ooijen). Het verkeer wordt
in deze periode door verkeerslichten 24 uur per
dag geregeld. Van 18 april tot 2 mei vinden voor-

bereidende werkzaamheden plaats. De direct
aanwonenden worden met een bewonersbrief
geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
heer J. Linders, gemeente Horst aan de Maas
tel. (077) 477 97 77.

Verwijderen van
Nationale Dodenherdenking overbodige paaltjes
Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u
naar www.horstaandemaas.nl

Koningsdag

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten
Op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn het
gemeentehuis en Openbare Werken gesloten.
Hebt u een dringende melding voor Openbare
Werken, die niet kan wachten tot de eerstvol-

Het Horst aan de Maas van de toekomst streeft naar een effectieve en efficiënte
inrichting van de openbare ruimte. In 2013 zijn al ruim 1000 overbodige
verkeersborden verwijderd.
Overbodige paaltjes
In onze gemeente staan ook veel overbodige
paaltjes. Deze paaltjes zijn in verschillende maten en kleuren dominant aanwezig. In 2014 heeft
de gemeente al besloten om zoveel mogelijk
paaltjes te verwijderen.

start met het verwijderen van overbodige
paaltjes. In eerste instantie worden alleen
paaltjes verwijderd binnen de bebouwde kom
in Horst.
In een later stadium komen de overige kernen
binnen onze gemeente aan de beurt.

Uitvoering werkzaamheden
Onze buitendienst gaat vanaf deze week van

Hebt u vragen hierover dan kunt u contact
opnemen met Ton Peeters via (077) 477 97 77.

gende 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.

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

Uw gazon weer
zo glad als een
biljartlaken?

America
Putweg 16
Broekhuizen
Genenberg 24

Stop uw grasmaaisel in de
tuinkorf of breng het maaisel
zaterdag tussen 12 en 16 uur
gratis weg naar de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst.

Broekhuizenvorst
Zeelberg 2 en omgeving
Grubbenvorst
Sectie L, nr. 921
Hegelsom
Stationsstraat 125

Horst
Pastoorsveld 71
Gebr. Van Doornelaan 128
Tienrayseweg 24
Kerkstraat 17
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Lottum
Grubbenvorsterweg 31
Melderslo
St. Odastraat 14
Meterik
Crommentuynstraat 47a

Sevenum
De Hackert (kavel 34)
Helenaveenseweg 3
Maasbreeseweg 76
Molenveldweg 93
Swolgen
Molenstraat 28
Horst aan de Maas
Aanwijzingsbesluit
inzameldiensten en andere
inzamelaars huishoudelijk
afval gemeente Horst aan
de Maas vastgesteld

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

Openingstijden balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en
belastingen zijn voor vrije inloop geopend op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De balie burgerzaken is op maandag geopend
van 09.00 tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening

mee houden dat u bij burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
(077) 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een
afspraak plannen. Als u een afspraak heeft

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.
Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De gemeente en de veranderende rol van de samenleving
Overheidsparticipatie, burgerparticipatie, zelfsturing. Woorden of
definities waarmee we als gemeenten hetzelfde bedoelen.
De samenleving verandert. Rollen
veranderen. Informatie verspreidt zich
sneller, burgers zijn mondiger en er
komen steeds meer initiatieven
vanuit diezelfde burgers, die zich in
netwerken verenigen en van daaruit
ook opereren.
Als overheid stimuleren wij burgers om zelf initiatieven te ontplooien
en met ideeën te komen om de

samenleving leefbaar te maken en te
houden. De samenleving zelf maken
en er zelf verantwoordelijkheid voor
nemen. Dat is het nieuwe credo.
En dat doet die samenleving.
Zij pakken die handschoen op. Ook in
Horst aan de Maas worden van onderop
initiatieven ontplooid. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld de Sportzone Horst of
initiatieven als het gezondheidscentrum

in Meerlo, het Huis van de Wijk in de
Norbertusparochie.
Zowel de overheid als de burgers komen hierdoor in een soort van
ontdekkingstocht terecht, waarbij de
overheid moet leren ‘los te laten’ en
de verantwoordelijkheid moet en kan
overgeven aan de burgers die deze
initiatieven uitvoeren.
Het anders vormgeven van de
relatie tussen burgers en overheid is
een leerproces, ook voor de gemeenteraad. Hoe laat je los, hoe geef je

ruimte, hoe faciliteer je dit? Elk initiatief
vraagt om een eigen aanpak. Maatwerk
dus, waarbij we situationeel en flexibel
moeten kunnen zijn, maar waar we ons
tegelijkertijd bewust moeten zijn van
wettelijke regelingen, gemeentelijke
verantwoordelijkheden en een juiste
verdeling van de beschikbare financiële
middelen. Een uitdaging? Ja. Maar wel
een mooie uitdaging. Daar zetten we
graag mee de schouders onder.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Woningbouw in Horst aan de Maas
Afgelopen raadsvergadering hebben alle partijen ingestemd met de
regionale structuurvisie wonen van Noord-Limburg. Deze structuurvisie is
op een bijzondere manier tot stand gekomen, omdat dit voortkwam uit
een samenwerking van verschillende gemeenten in Noord-Limburg.
De achterliggende gedachte is dat
wonen een regionaal thema is en dat
door samenwerking meer bereikt kan
worden dan wanneer alle gemeenten
hun eigen strategie uitvoeren. Er zijn
meer thema’s waarop regionale
samenwerking wordt uitgevoerd en

die samenwerking lijkt een zeer goed
initiatief te zijn. Op deze manier kun je
namelijk elkaars beste ideeën
overnemen en samenvoegen. Ook kun
je kijken naar wat de specifieke
pluspunten van alle gemeentes zijn en
kijken of je zo samen kunt werken om

die pluspunten te benutten en zo
kosten te besparen.
De woningmarkt is een thema
waarin de komende jaren veel gaat
veranderen: er komen meer statushouders in de regio wonen, waarschijnlijk
komen er meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen en gemeente
Venlo wil zich meer en meer gaan
profileren als studentenstad en meer
studenten naar de regio gaan lokken.
Ook willen we als gemeenteraad meer

en goedkopere huurwoningen voor
starters, zodat die in de regio kunnen
blijven wonen en niet naar de grotere
steden hoeven. Wij zullen ons als D66
actief voor inzetten en zullen dit proces
nauwlettend in de gaten houden.
Iedere eerste zaterdag van de maand,
van 11.00 tot 12.00 uur zijn wij er voor
u in de bibliotheek in Horst.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

Zorg in Horst aan de Maas
In 2015 is er veel veranderd in zorg en welzijn. De belangrijkste
ontwikkeling is dat gemeentes verantwoordelijk zijn gemaakt voor onder
andere de WMO en de jeugdzorg. Als Horst aan de Maas hebben we deze
ontwikkeling aangegrepen om de organisatie van en toegang tot de zorg
te hervormen. Hoe staan we ervoor?
Inwoners kunnen met hun
zorgvraag terecht bij de gebiedsteams. Door een combinatie van
welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen en medewerkers van de gemeente is er veel eerstelijns expertise in

deze teams. Het lukt nu in de meeste
gevallen om met maatwerk de
inwoners van zorg te voorzien. Als PvdA
zijn we dan ook positief over de
inrichting van de gebiedsteams in Horst
aan de Maas.

De overheveling van zorg heeft
uiteraard ook nog een financiële
component; zorg kost geld. In recente
nieuwsberichten komt naar voren dat
in veel gemeentes overschotten zijn
op het zorgbudget. Voor Horst aan de
Maas komen deze cijfers binnenkort.
Geven we meer of minder geld uit dan
vooraf verwacht?
In beide gevallen is bijsturing
wellicht op zijn plaats. Het belangrijkste
is dat de zorg kwalitatief goed is.

Daar waar het beter kan moet het
beter. Daarnaast willen we niet meer
eigen bijdrage of belastingen van de
inwoners vragen dan strikt noodzakelijk
en binnen de financiële kaders die
bij een gezonde gemeente passen.
Als PvdA blijven we ons inzetten
voor zo goed mogelijke zorg tegen zo
gunstig mogelijke voorwaarden.
Michiel Janssen,
PvdA Horst aan de Maas

vr 22 april (10-20 uur ) en za 23 april (08-16 uur)

ALLETVOORDEEL
Diverse wijnen,
wit en rosé
per doos 6 flessen

€ 10,-*
Vanaf

* kortingen to

Geen 18, geen alcohol
Alleen betaling per PIN mogelijk!

t 49%

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Ex
zomtera
voor r
raad !

OP
=
OP

Voor al uw witte, groene
en geschilde asperges
ook voor streekproducten

Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00

Koningsdag 27 april zijn onze
winkel en het terras geopend!

Mackayweg 2, 5865AL Tienray - Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Hockeydames

HCH wint van Deurne
Door: Hockeyclub Horst
De dames van het eerste team van Hockeyclub Horst hadden zich in de aanloop naar de wedstrijd tegen het
laatste team in de poule (MHC Deurne) voorgenomen er alles aan te doen een klinkend resultaat neer te zetten. Het
strijdplan was om na vijf minuten achter één op één te gaan spelen, om Deurne zodoende op eigen helft vast te
pinnen.
Maar na één minuut - dus ruim
vóór die eerste vijf minuten voorbij
waren - stond het al 1-0 voor Horst.
Deurne wist zich geen raad met de
druk die Horst op hun verdediging
zette. Horst won vrijwel alle duels en
de keren dat de Brabantse ploeg langer
dan één minuut aan de bal was, waren
op de vingers van één hand te tellen.
Deurne had ook nog eens de pech, dat
de Horster dames niet alleen erg gretig
waren, maar ook nog eens - zonder
uitzondering - in bijzonder goede vorm
staken. Met name Michelle Douven
speelde een heel sterke wedstrijd. Het

was dan ook geen toeval dat Horst met
de ruststand van 5-0 al halverwege de
dubbele cijfers was. In de rust nam
Horst zich voor onverdroten verder te
jagen op doelpunten en daarmee te
voorkomen dat de wedstrijd dood zou
bloeden in een 6-0 of 7-0. De Horster
verdedigsters gingen meer voor hun
tegenstander spelen om nog gevaarlijker te kunnen zijn bij balverlies van
Deurne. Dit leverde niet alleen nog
meer kansen op voor Horst, maar had
ook tot gevolg, dat de Deurnese spitsen
af en toe moederziel alleen voor
keepster Christine Camps opdoken.

Deze wist echter iedere keer ervoor te
zorgen dat de nul bleef staan. Alleen
het feit dat het vizier in de tweede
helft wat minder op scherp stond,
zorgde ervoor dat de magische tien
uiteindelijk net niet bereikt werden en
de coach niet de portemonnee hoefde
te trekken om aan het snoeploket
zestien marsen te kopen. De doelpunten, die maar een deel van deze fraaie
teamprestatie waren, kwamen voor
rekening van Annemiek Geurts
(3 keer), Saskia Geurts (2 keer), Paulien
van den Munckhof (2 keer) en Vicky
Lamers (2 keer).
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met

r
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a
j
dan 22 st!
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o
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Verdiende overwinning

Brovoc kampioen
Door: volleybalvereniging Brovoc
Het meisjes C-team van volleybalvereniging Brovoc uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst is ongeslagen
kampioen geworden op zaterdag 16 april. Het team speelde tegen ActiveRooy uit Venray en won met 3-1.

Vanuit Gasterij Bergerbaan krijgen we steeds vaker de vraag:

Hoeveel eigen bijdrage
betaal ik bij dagbesteding?

Dit is voor iedereen anders vandaar een informatieavond samen met
Consendo rondom levenstestament en eigen bijdrage in de zorg.
• Heb ik alles goed geregeld?
• Wie regelt mijn zaken bij dementie?
• Wie geef ik het vertrouwen bij een levenstestament?
• Schenkingen: waarom en hoe?
• Erfenis: hoeveel belasting moet ik betalen?
• Eigen bijdrage zorg: hoe bescherm ik mijn vermogen?

Gasterij Bergerbaan organiseert 2 avonden
op 28 april en 13 oktober - aanvang 19.30 uur.
Benthe, Renske, Nora, Manon,
Jesca, Rosa, Lizzie, Parrish, Suus en
Mara speelden tijden de competitie elf
wedstrijden, die ze alle elf wonnen.
De laatste wedstrijd ging het erom.
Er werd gespeeld tegen ActiveRooy
MC 1, die ook tot dan toe nog alles had
gewonnen.
De druk lag echter bij de tegenstander,
zij moesten met 3-2 van hen winnen.
En wij mochten met 2-3 verliezen.

Maar het team ging er voor om
ongeslagen kampioen te worden.
De meiden begonnen toch wel
gespannen aan de kampioenswedstrijd.
De eerste set ging tot halverwege gelijk
op, daarna bouwde Brovoc een lichte
voorsprong op en won het nipt met
25-22.De tweede set ging beter en
stond het team halverwege al op een
ruime voorsprong en haalde het vrij
gemakkelijk de tweede set en het

kampioenschap binnen met 25-18.
Het feestje kon alvast gevierd worden.
De derde set was wederom spannend
en won Brovoc weer net met 26-24.
In de vierde set werd het nog
spannender, beide teams gingen er tot
het einde voor om deze set nog binnen
te halen. Helaas ging dit met 29-27
naar ActiveRooy.
Al met al een verdiende overwinning
met 3-1.

Munckhof vervoers
partner EK Atletiek

Heeft u interesse meldt u dan aan via:
T 077 3746912 | 077 3031070
E info@bergerbaan.nl of E info@consendo.nl
www.bergerbaan.nl | www.consendo.nl

NIEUW: ESCAPE HOUSE
scape room
Toffe veTTe e
ren in Hors t!
bij beej moo

ecT
reserveer DIr
085 489 8960

Bekijk alle Toffe Escape Rooms & meer info op www.

Acu-Balance

Munckhof in Horst is vervoerspartner van het EK Atletiek dat van 6 tot en met 10 juli in Amsterdam gehouden
wordt. Munckhof gaat alle atleten, VIP’s, officiële delegaties, pers en officials vervoeren vanuit diverse locaties in
en rondom Amsterdam.
Een belangrijk onderdeel van het
project is het vervoer van en naar luchthaven Schiphol. De atleten, officials en
vertegenwoordigers komen vanuit heel
Europa aan op Schiphol en moeten naar
de diverse hotels in Amsterdam
vervoerd worden. Vervolgens is

Munckhof ook verantwoordelijk voor al
het vervoer van de betrokkenen naar
de trainingslocaties, het Olympisch
Stadion in Amsterdam en het Museumplein. Al met al zijn er gedurende de
dagen honderden medewerkers in de
weer voor deze opdracht. Algemeen

directeur Tom Roefs: “In twaalf dagen
tijd gaan er ruim driehonderd voer
tuigen op pad voor het EK Atletiek.
De opdracht is in planning en uitvoering
zelfs complexer dan het vervoer dat
wij rondom de Floriade 2012
georganiseerd hebben.”

HORST

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Voorjaarsmoeheid, Hooikoorts,
Tennisarm, Ischias, Migraine, PMS,
Ondersteuning bij Roken en Afvallen

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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Gelijkspel voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Gezien de stand op de ranglijst was er beide ploegen veel aan gelegen om op zondag 17 april de drie punten te
pakken om zo een flinke stap richting klassebehoud te zetten. Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo
speelde deze dag tegen het eerste team van RKVV Reuver.

Verrassend genieten op locatie!
www.HARMONIE-ETENENDRINKEN.Nl • 077-4632945

Tuincentr um Hegger
Aanbiedingen!

Nu weer volop:

Lavendel P15

Groente– en kruidenplanten
Perkplanten
Potterie
Fruitbomen en –struiken

€ 2,50

Hoewel er veel op het spel stond,
deed het vertoonde spel deze middag
echter eerder vermoeden dat beide
ploegen reeds vrij waren.
Veel slordigheden aan de Melderslozijde vormden in de eerste helft
meerdere malen de eerste aanzet tot
het plaatsen van een snelle counter
door de ploeg uit Reuver. In de
11e minuut belandde hierdoor de bal
op de penaltystip. Het knullige
balverlies zorgde er uiteindelijk voor
dat Rob Driessen met een sliding
richting bal gaat. Hierbij werd ook licht
een speler van Reuver getoucheerd en
dat leidde ertoe dat de goed leidende
scheidsrechter van Bree resoluut naar

de penaltystip wees. Younes Zariouh
schoot vervolgens beheerst binnen en
bracht de stand daarmee op 0-1. Vijf
minuten later zorgde een door
Melderslo genomen vrije trap op het
middenveld bijna voor de 0-2.
Melderslo creëerde maar moeizaam
kansen deze eerste helft en het mocht
de spitsen van Reuver en keeper Bas
Westerveld danken dat het met de rust
nog maar 0-1 was.
Na de thee liet de ploeg uit
Melderslo een ander gezicht zien.
Men speelde iets feller en koos meer
voor de aanval. In de 8e, 14e en
15e minuut leidde dit tot kansen. In de
16e minuut was het dan wel raak.

Een mooie actie over links van Bart
Verheijen werd door invaller Stan van
de Pas netjes binnengeschoten, 1-1. In
de 21e minuut kreeg Rowan Koppers
van Reuver zijn tweede gele kaart deze
middag. Maar als zo vaak, bleek het
spelletje elf tegen tien heel moeilijk.
Buiten de lijnen kropen de toeschouwers steeds dichter op elkaar vanwege
een hagelbui. Binnen de lijnen wist
Melderslo zich eigenlijk geen raad met
de geboden ruimte. Reuver zag met
een man minder nog maar zelden kans
om richting het doel van Melderslo
te spelen. Uiteindelijk eindigde de
wedstrijd met dezelfde uitslag als de
heenwedstrijd, 1-1.

€ 1,50

Solanum jasm piramide
€ 12,95

€ 7,95

Alle buitenpotterie
Verse
Weekendboeketjes!

- 25%

Diverse maten

Acties geldig t/m 26 april

Op de Diep 9 Lomm
077- 473 24 25
www.edhegger.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 –17.30 za: 9.00 –16.00 zo: 10.30 - 16.00 (april en mei)

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING

Dubbel kampioenschap Set Up

• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

Door: volleybalvereniging Set Up
De jongens van volleybalvereniging Set Up niveau 6.2 en de meisjes van niveau 6.4 uit Meerlo,
vierden zondag 17 april in Meijel samen het kampioenschap. In een sterke poule waren de jongens op
punten nummer een en de meisjes reglementair kampioen. In de laatste spannende wedstijd van dit
seizoen deelden ze de punten (2-2) en lieten ze zien dat het gedeelde kampioenschap terecht was.

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

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl

Hovoc jongens C2 kampioen
Door: volleybalvereniging Hovoc
Hovoc jongens C2 volleybalde zaterdag 16 april haar laatste wedstrijd van deze competitie.
Vorige week was al duidelijk dat zij kampioen waren, doordat het team dat op de tweede plaats staat
punten liet liggen. Door ook de laatste wedstrijd te winnen, werden de Horster jongens en meisjes zelfs
ongeslagen kampioen. Een mooie prestatie voor dit team bestaande uit Bram, Lennard, Bob, Britt,
Loek, Femke, Stijn, José, Indy en hun coach Anita.
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Peelrunners

Geslaagd
voor looptrainerexamen

• mannequin van
10.00-17.00 uur
• leuke attentie bij
aankoop van Taifun

Door: hardloopvereniging de Peelrunners
Henk Dinghs, Peter Dorssers, Angelique Bakker en Lisette Alsters van de Peelrunners zijn op zaterdag 26 april
geslaagd voor hun examen Looptrainer Niveau op het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum te Eindhoven.

VRIJDAG 22 APRIL

TAIFUN DAG

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

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”

Onder streng, maar rechtvaardig
toezicht van een groep examinatoren
werden op allerlei onderdelen van
het trainen in hardlopen hun kennis,
ervaring en deskundigheid getoetst
en geëvalueerd. De meegereisde
groep Peelrunners, bestaande uit
een dertigtal hardlopers, werd door

de examenkandidaten enthousiast
en zeer gemotiveerd onderworpen
aan loopscholing, rek- en strek
oefeningen en een afsluitende
kerntraining.
Na een intensieve middag
werden hun prestaties beloond met
een diploma van de Atletiekunie.

Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Hiermee kunnen de trainers
een intensieve periode afsluiten
waarin veel theoretische kennis
en praktische ervaring opgedaan
moest worden waarmee het hoge
niveau van het hardlopen binnen de
Peelrunners Horst voor de toekomst
gewaarborgd zal blijven.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Synchroonzwemcompetitie
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De synchroonzwemsters van HZPC waren zondag 17 april voor de vierde en laatste competitiewedstrijd in het
Geusseltbad in Maastricht. Er werd door de zwemsters verschillende figuren gezwommen.

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST (32 - 40 uur per week)
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een collega
Jacobs Dakbedekkingen staat
in de regio al sinds jaar en dag
bekend als een professioneel
dakbedekkingsbedrijf met
een veelzijdig werkpakket.
Onze specialisatie ligt in
het renoveren, repareren
en onderhouden van zowel
hellende en platte daken.
Daarnaast bestaan onze
diensten o.a. uit dakkapellen,
dakvensters en zonnepanelen.

Jacobs Eco Care heeft als
specialisatie het beschermen
van gebouwen en producten
met duurzame vuil en
waterafstotende nano coating.

Werkzaamheden
• Je bent verantwoordelijk voor het offerte en
uitvoeringstraject van zonnepanelen bij Jacobs
Dakbedekkingen
• Je werkt mee aan de ontwikkeling van het nieuwe bedrijf
Jacobs Eco Care en bent ook hier verantwoordelijk voor
het offerte en uitvoeringstraject
Profiel
• MBO+ werk en denkniveau
• Affiniteit met techniek is een pre
• Een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie
• Goede kennis van MS-Office
• Competenties; communicatief vaardig, initiatief,
zelfstandig, proactief en organiseren
Wij bieden
Een nieuwe uitdagende functie binnen een organisatie
met 25 medewerkers. Het betreft in eerste instantie een
dienstverband voor een jaar, met de mogelijkheid tot
verlenging.
Inlichtingen
Voor vragen over de vacature
kun je tijdens kantooruren
contact opnemen met
Roel Jacobs,
tel. 0478–53 17 95, of
per e-mail; roel@jacobsdak.nl

FULL-COLOUR

Interesse?
Bij de aanloopdiploma’s, in de
categorie balletbeen, werd Anna Kroon
eerste, Pien Kellenaers werd vijfde en
Elvira Versteegen werd zesde. In de
categorie spagaat werd Eva Driessen
derde, Emma van der Vight werd vierde
en Kim Hoeijmakers werd negende.

In de categorieën Age I en Age II
en Junioren werd door alle zwemsters
ook goed gezwommen, maar er werd
geen podiumplaats behaald. In de categorie Senioren haalde Roos Gielen de
eerste plaats en ging naar huis met een
gouden medaille. Het diploma Junioren

werd behaald door Emma Jacobs en het
diploma Age II werd behaald door Marit
Smits.
De competitiewedstrijden zitten er
voor dit seizoen op. HZPC is nu bezig
met de voorbereiding voor de shows op
vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei.

Dan ontvangen wij graag een korte motivatie plus CV,
t.a.v. Monique Breijnaerts;
personeelsfunctionaris@jacobsdak.nl
De sluitingsdatum van deze vacatures is 1 mei 2016.

Meer informatie vind je op www.jacobs-dakbedekkingen.nl
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Hovoc-heren promoveren
Lakei Boomkwekerijen heeft zich ontwikkeld
tot dé specialist in de teelt van rozen en
seringen, zowel in pot als in de vollegrond.
Lakei Boomkwekerijen is een bedrijf met een
duidelijke visie, klantgericht, innovatief en
gericht op kwaliteit. Op onze jonge locatie
bieden wij onze medewerkers een zo prettig
mogelijke werkomgeving.

Om ons team van +/- 20 medewerkers te versterken zijn wij
per direct op zoek naar:

MEDEWERKER CONTAINERTEELT
Fulltime (40 uur)

m/v

Wij vragen:
• Een goede motivatie
• Een verantwoordelijke en flexibele instelling
• Interesse en gevoel voor planten
• Een teamspeler
• Enige ervaring in de groene sector

Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een prettige werksfeer
• Ruimte voor ideeën en eigen inbreng
• Mogelijkheid om door te groeien in en met het bedrijf
• Een marktconform salaris en prima arbeidsvoorwaarden

Door: volleybalvereniging Hovoc
De volleybalheren van Hovoc uit Horst traden op zaterdag 16 april in Heerlen aan tegen het eerste team.
Hovoc had aan vier punten voldoende om kampioen in de promotieklasse te worden. Een haalbare kaart, ook al was
de teamsamenstelling gewijzigd.
Er was veel vertrouwen in de
vervangende spelverdeler Nard Joosten
en in de eerste set werd meteen de
leiding genomen. Heerlen heeft elk
punt in de competitie nodig en bood
flinke weerstand. Dat maakte dat de
voorsprong nooit groot was, maar wel
voldoende om de eerste set te winnen
(20-25). De nieuwe set bracht lange
series met zich mee, maar ook een
achterstand voor Horst. Het leek wel of
er spanning bij de heren was. Heerlen
trok alles uit de kast om de voorsprong
te behouden en Hovoc HS 1 liet zich
een beetje ondersneeuwen. Toch is het
een kwaliteit van de Hovoc-heren dat

ze bij een achterstand tot het laatst
doorgaan. Elke kans wordt gegrepen.
Dat maakte dat het gat bij de 20-20
werd omgebogen in een voorsprong.
In spannende rally’s waarin iedere
partij haar kansen kreeg, trok Hovoc
aan het langste eind: 24-26 als
eindstand. Met nog één winnende set
te gaan lonkte het kampioenschap.
De derde set was een kopie van de eerste set, maar de spelverdeler, Nard,
wist de Horster aanvallers steeds beter
te vinden. Een sterk verdedigend
Heerlen bracht ze dichterbij dan
noodzakelijk. Het laatste punt werd
over het midden gespeeld en 22-25

maakte het kampioenschap een feit.
Door meegereisde fans en Heerlense
fans werd er spontaan gefeliciteerd.
De laatste set speelde iedereen
vrijuit en dat was merkbaar. De spanning had in de eerste drie sets toch wat
onnodige fouten met zich meegebracht. Zodoende volgde er alsnog
een duidelijke eindscore: 16-25 en
daarmee 0-4 winst. Met nog de laatste
competitieronde voor de boeg is Hovoc
heren 1 niet meer in te halen en voor
het tweede jaar op rij met overmacht
kampioen geworden. Volgend jaar zal
de derde divisie het nieuwe strijdtoneel
van de Horster volleybalheren zijn.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van cv voor 1 mei aan:
info@lakei-boomkwekerijen.nl
Lakei Boomkwekerijen, t.a.v. Hans van de Laak
Hombergerweg 84, 5973 PH Lottum

TIP VOOR MOEDERDAG
Voermansontbijt
8 Mei van 9.00 - 12.00 uur

Set Up MC2 kampioen

€ 16,75
*Reserveren gewenst

Horsterweg 51- 5971 ND Grubbenvorst
T: 077-3270135 E: info@delindehoeve.info

WWW.HERBERGDELINDEHOEVE.COM

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

Door: volleybalvereniging Set Up
Het team van volleybalvereniging Set Up MC2 uit Meerlo is voor de tweede keer kampioen dit
seizoen. De laatste wedstrijd op zaterdag 16 april was helaas niet zo’n spannende wedstrijd. De dames
hebben leuke rally’s laten zien aan het publiek. Ze hebben met 4-0 gewonnen van Bedovo MC 1 uit
Beek en Donk. Het beslissende punt werd gemaakt door Milou Peelen. De hele competitie hebben de
speelster maar een setje verloren.

Schoolkorfbaltoernooi
in Melderslo
Voor het achtste jaar werd het schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas gehouden op woensdag 13 april in
sportpark De Merel in Melderslo.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

Het schoolkorfbaltoernooi is een
initiatief van een aantal korfbal
verenigingen uit de regio: SV United,
SV Lottum, SV Oxalis en De Merels.

Ongeveer tweehonderd jongens en
meisjes waren deze middag bezig met
de korfbalsport. Veel basisscholen uit
de regio waren naar Melderslo

gekomen om deel te nemen aan dit
jaarlijks terugkerend schoolkorfbaltoernooi. De grote wisselbeker ging naar
Basisschool De Bottel uit Lottum.
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SV Oxalis zet zich in
voor het goede doel
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Korfbalvereniging SV Oxalis heeft door het organiseren van diverse activiteiten een cheque van 250 euro kunnen
overhandigen aan Peter Hermans. Deze gaat in augustus de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen voor het goede
doel.

Samenwerking
TC Grubbenvorst
TC Grubbenvorst en Personato slaan de handen ineen. Personato wordt
shirtsponsor voor de tennisclub.
Personato is een recuitmentbureau
en assisteert bedrijven bij een
kwalitatieve werving en selectie van
hun personeel. De Venrayse organisatie
wordt shirtsponsor van de jeugdspelers
van de tennisclub. TC Grubbenvorst
heeft in de afgelopen drie jaar gewerkt
aan de totstandkoming van een

volledig nieuw tennispark in Grubbenvorst waar onder andere zes nieuwe
tennisbanen het resultaat van zijn.
TC Grubbenvorst ziet Personato als een
partner voor de invulling van de
nieuwe banen. De onderhandelingen
werden opgestart en er is een
samenwerkingscontract gesloten.

Peter Hermans, eigenaar van
kinderdagverblijf Monki in America
en sponsor van de pupillen E2 en F1
organiseerde zaterdag 2 april een spinningmarathon om geld op te halen voor
twee goede doelen: KWF en het Toon
Hermans Huis Venlo. Enkele leden van
SV Oxalis steunt deden hier aan mee. De
Pupillen E2 hebben tijdens hun wedstrijd

op zaterdag 9 april met het spelletje
dobbelsteendoelen geld ingezameld. Na
elk doelpunt mochten de meiden met
de dobbelsteen gooien. Op basis van
het aantal gegooide ogen doneerden de
meiden ieder een klein geldbedrag uit
hun spaarpot aan het goede doel. Dit
bedrag was in totaal 55 euro. Dit werd
met 100 euro verhoogd door de vader

van een van de leden. Onlangs werd de
‘cheque’ door de Pupillen E2 en Pieter
Coumans van PCA aan Peter Hermans
overhandigd. De Senioren 1 en 2 hebben
tijdens hun wedstrijden op zondag 10
april koffie en thee verkocht. Dit heeft
90 euro opgeleverd voor het goede doel.
De dames zullen de komende thuiswedstrijden ook koffie en thee schenken.

Keepersdag in Sevenum
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum organiseert op vrijdag 6 mei een keepersdag. Deze vindt vanaf
09.30 uur plaats op sportpark het Spansel in Sevenum.
Op het programma staan
keepersoefeningen die zijn gebaseerd
op het KeepersTotaalConcept.
Het technische, mentale, fysieke en
teamaspect worden intensief en
uitvoerig getraind door de ervaren

keeperstrainers. Elke jeugdkeeper kan
meedoen ongeacht zijn niveau of
klasse. Elke deelnemer wordt in een
groep ingedeeld. Verder is er een
demonstratie van een regionale
topkeeper.

Rond 16.30 uur worden certificaten uitgereikt en wordt bekend wie
de keeper van de dag is. Kijk voor
meer informatie en inschrijven op
www.challenge-arena.nl/index.php/
inschrijven

SVEB speelt wisselvallig
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
De voetbalwedstrijd SVEB-Resia, op zondag 17 april, was voor beide ploegen van groot belang. Voor Resia uit
Wellerlooi omdat het nog in een felle strijd gewikkeld was met Meterik voor de tweede periodetitel en voor SVEB
omdat het zich geen puntverlies kon permitteren in de strijd om het kampioenschap.

Kampioenschap
voor Hovoc N6 1
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het jeugdvolleybalteam Hovoc N6 1 uit Horst is zondag 17 april
kampioen geworden. Hovoc stond zes punten voor op nummer
twee en kon zelf het kampioenschap veilig te stellen. De eerste
wedstrijd tegen Avoc kende een onzeker begin met veel foutjes,
maar Hovoc pakte de draad op en won de eerste set. Net als de
tweede, die een kopie van de eerste was. Daarmee was het
kampioenschap binnen. In de allerlaatste wedstrijd van het
seizoen, tegen S’62, was de concentratie wat minder, maar
uiteindelijk wel voldoende om ook deze wedstrijd winnend af te
sluiten. Hovoc N6 1 bestaat uit Sita, coach Dennis, Danique, Danee,
Floor en Nienke.

Het jeugdige Resia (met een
gemiddelde leeftijd van 21,5 jaar) was
zich blijkbaar meer bewust van het
belang van deze wedstrijd dan SVEB,
want in het eerste kwart van de wedstrijd was Resia veel feller en trok het
vanaf het eerste fluitsignaal volop ten
aanval. SVEB kwam pas na een minuut
of vijftien spelen voor de eerste keer in
het strafschopgebied van Resia.
In de 24e minuut was het dan
ook Resia dat verdiend op voorsprong
kwam. Bij een aanval over rechts,
liep SVEB teveel achteruit en met een
steekbal door het hart van de verdediging werd Dion Sanders bereikt en
vrij voor doel liet hij doelman Caspar
Lijnders kansloos: 0-1.

Het leek wel of SVEB toen pas
wakker schrok want in het restant van
de eerste helft bepaalde SVEB het spel,
hetgeen resulteerde in een vijftal kansen, waarvan er zeker drie 18-karaats
waren. Ruststand 0-1.
De tweede helft startte zoals de
eerste. Resia trok weer fel ten aanval
en binnen 15 minuten was de wedstrijd
eigenlijk wel gespeeld. Na een eigen
doelpunt van SVEB in de 52e minuut,
was het Ralf Wijnhoven die nog net
binnen het uur de 0-3 op het scorebord
bracht.
Ook Resia kreeg in het laatste
half uur nog mogelijkheden om te
scoren, maar de 0-3 bleek voldoende
voor de tweede periodetitel. Meterik

had de thuiswedstrijd tegen BVV’27
‘slechts’ met 6-2 gewonnen en dus
was het Resia dat op basis van een
iets beter doelsaldo de periodetitel
voor zich opeiste. Wat betreft het
kampioenschap, kan SVEB zijn
aspiraties wel (even) in de koelkast
zetten en heeft het de kansen niet
meer in eigen hand. Wisselvalligheid
is een groot probleem bij de blauwzwarten. Vandaag waren het alleen
Jasper Janssen en Sjors Schatorjé die
het hoge niveau van vorige week
wisten te halen. Trainer Jan van Oyen
en keeperstrainer Sjaco Gijsbers
concludeerden dan ook na de wedstrijd
dat SVEB gezien de wisselvalligheid nog
niet vierde klasse-waardig is.
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Twee punten voor SV Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Hekkensluiter Gazelle uit Guttecoven stond zondag 17 april tegenover korfbalvereniging SV Oxalis. Een tegenstander die in de verdediging erg fel is, maar hierdoor kwetsbaar bij de doorbraak. Coach Bart van der Burgt had
dus maar één boodschap voor zijn dames: slim zijn en gaan voor de doorbraak.
Dit klinkt gemakkelijker gezegd
dan gedaan, de ene na de andere bal
werd door Oxalis keurig richting korf
gebracht, maar op de één of andere
manier leek de bal telkens weer uit de
korf te draaien. Doordat de
verdediging van Gazelle steeds weer
goed de overname pakte, was het
lastig voor Oxalis om het eigen spel
goed te blijven spelen. Het was Oxalis
die steeds de voorsprong nam, maar
Gazelle volgde op de voet. Ondanks de

vele kansen lukte het Oxalis niet om
de voorsprong te behouden. Met de
rust stond er een magere score van
4-4 op het scorebord.
Na de rust wist Bo Cuppen
al snel de voorsprong binnen te
schieten. Door de omschakeling in
de verdediging was de angel uit de
aanval bij Gazelle en daar profiteerde
Oxalis van. Het team ging even een
versnelling hoger spelen, creëerde
kansen en maakte ze af waardoor zij

op een mooie 4-8 voorsprong kwam.
Toen was het zaak deze voorsprong
niet meer weg te geven en werd
de wedstrijd tactisch uitgespeeld.
Zo kwamen er weer twee punten
bij en blijft Oxalis op een tweede
plek staan. Zondag 24 april is om
13.00 uur op sportpark Ter Horst
Celeritas de tegenstander van SV
Oxalis. Deze wedstrijd is bepalend in
wie er kampioen gaat worden in de
1e klasse.

Sporting ST verliest van SVOC
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde op zondag 17 april tegen SVOC’01 uit Oirlo en
Castenray. Sporting ST verloor de wedstrijd met 2-4.
De mannen uit Oirlo en Castenray
begonnen sterk en Sid Peeters opende
de score, 0-1. Na slecht uitverdedigen
werd er terecht een strafschop
gegeven. Rob Houwen faalde niet,
0-2. Vrijwel direct daarna een
schitterend schot van Dave van
Rijswick, 1-2. Na opnieuw knullig

uitverdedigen werd er iemand van
SVOC gevloerd in het strafschopgebied.
Een penalty. Weer schoot Rob Houwen
raak vanaf de stip, 1-3. Naar een
goede steekpass kwam
Tim Hodzelmans één op één met de
keeper en bracht de ruststand op 2-3.
Sporting kon ook na rust weinig

gevaar stichten. Door een eigen treffer
van Rick Miltenburg kwam SVOC’01
op 2-4. Volgende week staat er weer
een derby op het programma, thuis
tegen SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Hier zal toch uit
een ander vaatje getapt moeten
worden.

Onnodige nederlaag
voor America
Door: voetbalvereniging AVV America
Het eerste team van AVV America speelde zondag 17 april tegen
RKDSO uit Lomm. In een matige wedstrijd verzuimde America al in
de beginfase te scoren. Lomm daarentegen scoorde wel. Het
slotoffensief van America leverde niets op. Al met al een onnodige
nederlaag voor de Americaanse voetbalclub. (Foto: Hay Mulders)

OPENINGSWEEKEND
SPORT 2000 HORST

22 t/m 24 April

Zaterdag 13.00 uur officiële opening van de winkel

door wethouder sport dhr. Vostermans en Dirk Marcellis

%

Let’s play darts!

*

voor extra kassakorting

* voor bedragen boven €50

Aangepaste openingstijden:

Kerkstraat 7C | 5961 GC Horst

Vrijdag:
09.30 - 21.00 uur
Zaterdag: 09.30 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
KooZondag:
pzond
ag!
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Museum De Locht

Aspergerie
Museum De Locht in Melderslo organiseert zondag 24 april de jaarlijkse
aspergedag met activiteiten en demonstraties rond dit streekproduct.
De demonstraties beginnen om 11.00 uur.

Een van de activiteiten is een
proeverij van aspergegerechten,
aspergevlaai en een presentatie van
passende wijnen. Aspergekweker
Camps demonstreert het wassen,
sorteren en veiling klaar maken van
het witte goud. Bezoekers die zelf
asperge willen steken, kunnen dat

doen onder deskundige begeleiding.
Er zijn dagverse asperges te koop via
de originele veilingklok. Verschillende
aspergeprijzen zijn te winnen aan het
rad van avontuur. Ook kinderen kunnen
zich vermaken met een museumspeurtocht, oude spelen, miniatuurkermis en broodbakken.

Juweeltjes in textiel
Museum De Locht in Melderslo heeft een tentoonstelling ingericht
over kleding. Op zondag 1 mei om 13.00 uur vindt de officiële opening
plaats waarbij wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas
aanwezig is.
In de expositie is een collectie te
zien van Noord-Limburgse plattelandskleding uit de periode van 1850
tot 1950. Er worden bijzondere
kledingstukken getoond, net zoals
verschillende accessoires en kinder-

kleding. De gehele dag zijn er
activiteiten zoals spinnen, werven,
verven, wassen en nog meer.
Aan de opening wordt meegewerkt
door de dansgroep All for you uit
Melderslo.

Happy Sound in Kronenberg
Vocal Group Happy Sound uit Hegelsom organiseert zaterdag 23 april een korenavond in gemeenschapshuis
De Torrekoel in Kronenberg. De avond begint om 19.45 uur.
Colours of spring is de naam
van het concert. Een muzikale
avond waarbij ook zangvereniging
Unanime uit Zundert aanwezig

is. Het repertoire van Vocal Group
Happy Sound bestaat uit nationale
en internationale popsongs en
staat onder leiding van dirigent

John Wauben. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door
Ludmila Seroo-Ferroni.

Afscheidsweekend
dirigent Chris Cuppen
Chris Cuppen neemt in het weekend van zaterdag 30 april en zondag 1 mei na veertig jaar afscheid als dirigent.
In het kader van zijn afscheid wordt er dan een Farewell weekend georganiseerd door fanfare St. Nicolaas in de
feesthal van Van Leendert in Broekhuizenvorst.
Cuppen is dirigent geweest van
verschillende muziekverenigingen uit
Horst aan de Maas, waaronder fanfare
Vriendenkring uit Swolgen (31 jaar),
fanfare Monte Corona uit Kronenberg

(10 jaar) en fanfare St. Nicolaas in
Broekhuizen. Bij laatstgenoemde is
Cris Cuppen nog actief en gaat hij met
pensioen. In het afscheidsweekend
spelen onder meer de verschillende

fanfares waar Cuppen gedirigeerd
heeft samen en is er een proms
concert.
Voor meer informatie, kijk op
www.fanfarestnicolaas.nl

Het voorjaar is begonnen!
Volop perk-, terras- en kuipplanten!

Nationale
Dodenherdenking
De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden woensdag 4 mei
herdacht. Ook in Sevenum in de kerk en bij het oorlogsmonument wordt
er een herdenking gehouden.
Ook dit jaar wil het Oranje Comité
Sevenum iets doen wat betrekking
heeft op de oorlog. In het parochiehuis zal voor de Heilige Mis een
documentaire te zien zijn.
De documentaire heet Terug naar de
plek. Terug naar de plek is een
basisschool educatieproject in de
vorm van een filmproductie waarin
kinderen zelfstandig op zoek gaan
naar sporen en verhalen die de
Tweede Wereldoorlog in hun eigen
omgeving achterliet. Samen met
ouderen, de kinderen van toen, keren
ze terug naar de plek waar tijdens de
Tweede Wereldoorlog het leven

voorgoed veranderde.
De documentaire begint om 18.30
uur in de parochiezaal. Mart Lenssen,
van de Heemkunde Vereniging
Sevenum, vertelt daarna iets over het
ontstaan van het Oorlogsmonument
op het Julianaplein. Daarna vindt in
de parochiekerk de Heilige Mis plaats
ter bijzondere nagedachtenis aan alle
oorlogsslachtoffers uit de voormalige
gemeente Sevenum. In een stille
tocht zal er na het oorlogsmonument
worden gegaan waar de herdenking
plaatsvindt. Wethouder Paul Driessen
houdt namens de gemeente een
toespraak en legt een krans.

-20%
Rhododendrons
van 20-90 cm hoog.
Keuze uit meer dan
100 soorten!
Met 20% korting.

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl
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Feestweekend
125 jaar America
De parochie America viert zaterdag 23 en zondag 24 april het 125-jarig
bestaan. Tijdens dit weekend zijn er diverse activiteiten gepland, waaronder
een Americaanse muziekavond en een Peelbrunch.

Word jij de Rabobank?
Rabobank Horst Venray

zoekt een nieuwe commissaris
Rabobank Horst Venray is een coöperatieve bank van en voor leden en klanten.
Een partner van de regio. Onze deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten wij in om de ambities van onze klanten te realiseren. Ultimo februari
2016 heeft Rabobank Horst Venray een balanstotaal van € 2,5 miljard en circa
215 medewerkers (FTE). Het werkgebied omvat de gemeente Horst aan de Maas,
de gemeente Venray en de kernen Well en Wellerlooi (gemeente Bergen).
In de Raad van Commissarissen (RvC) treedt één commissaris af,
daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de RvC.
Welke taak heeft de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van
de lokale bank door de directievoorzitter en de mate waarin de directievoorzitter
het lange termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie
voor ogen houdt. De RvC vervult een klankbordfunctie voor de directievoorzitter.
Tevens is er een belangrijke rol weggelegd in het verbinden met de leden van de
bank in de lokale samenleving. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt
door de RvC onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissaris wordt op voordracht van de RvC door de ledenraad van de bank benoemd.
Profiel
De commissaris is een ondernemend persoon, hij/zij wordt gezien als een
strategisch innovator, heeft ervaring met klantgerichte processen in een
omgeving waar ICT en de online beweging steeds belangrijker worden.
De commissaris heeft een commerciële drive en gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en het houden van toezicht. Daarnaast is hij of zij stevig in
lokale en/of regionale netwerken vertegenwoordigd.
De commissaris heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau, kenmerkt
zich als zowel een strategisch als coöperatief denker, heeft kennis van regionale
ontwikkelingen en woont en/of werkt bij voorkeur in het werkgebied van
Rabobank Horst Venray.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter RvC
van Rabobank Horst Venray, de heer Antoine Wintels (06-15074147).
Een uitgebreide profielbeschrijving is te vinden op www.rabobank.nl/horstvenray.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 20 mei 2016 uw reactie bij voorkeur per mail naar:
rvc.horstvenray@rabobank.nl of per post aan:
Rabobank Horst Venray
T.a.v. voorzitter Raad van Commissarissen
Postbus 6054
5960 AB Horst

Een aandeel in elkaar

De activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep Brood op de
plank, samen met andere organisaties
uit het dorp. Al eerder werden op
zondag 20 maart tijdens een kerkelijke
viering tien zogenoemde attentietegels
van de Werkgroep Oud America
onthuld.
Op zaterdag 23 april is er ‘s avonds
vanaf 19.00 uur een Americaanse
muziekavond waar het Americaanse
muziektalent optreedt: de America all
stars band. Zo’n dertig jonge muzikanten geven acte de présence te geven.
Jack Poels van Rowwen Hèze heeft
speciaal voor dit feest een nummer
geschreven. Tevens is er deze avond
een dienstenveiling. Op zondag 24
april is er ’s ochtends een Peelbrunch

in de feesttent. Vanaf 10.00 uur vindt
er een wandeltocht plaats en zijn er
diverse activiteiten voor de jeugd,
zoals het maken van een gezamenlijk
kunstwerk. Een huifkar brengt bezoekers naar de Putweg, waar leden van
Hengelsportvereniging De Put over hun
hobby vertellen. De wandeling voert
langs diverse bezienswaardigheden
zoals de put van Rowwen Hèze, de
Kamiël van de Piël, het Peelmuseum,
het uitzichtpunt bovenop de voormalige
stortplaats Zuringspeel, visvijver de Put
en boerderij Tielen aan de Putweg waar
de Paardenvrienden activiteiten hebben voor de jeugd. Ook treden in het
centrum diverse muziekgezelschappen
op. In de kerk is een tentoonstelling te
zien van 125 jaar parochie America.

Jongens De Twister
finale schoolvoetbal
Het jongensvoetbalteam van groep acht van basisschool De Twister in
Horst is door naar de regiofinale van het KNVB-schoolvoetbaltoernooi.
Vorige week wist het meidenteam zich al te plaatsen voor de
finale. Woensdag 13 april waren de
jongens aan de beurt. Zij speelden
deze dag de tweede ronde.

Onder aanmoedigingen van
klasgenoten en ouders wisten zij
alle vier de wedstrijden te winnen.
De regiofinale vindt plaats op woensdag 18 mei in Blerick.

Optreden
Josie Kuhn in Horst
De Amerikaanse Josie Kuhn staat woensdag 27 april voor de vierde
keer op het podium van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om
20.30 uur.
Josie Kuhn was in 2002, 2005 en
2011 al eerder in Horst. Zij voelt zich
sterk betrokken bij de allerarmste
indianen in de Amerikaanse reservaten en dit vertaalt ze in een mix van
Spaanstalige Tex-Mex, alternatieve
country en blues. In Amerika wordt ze

’One of the leading ladies of the
American Movement’ genoemd. Josie
treedt aan met gitarist Ian Boelens en
bassist Ed Simpson-Backey, met wie
ze ook haar vorige Cambrinusconcerten deed. Kijk voor meer informatie
op www.cambrinusconcerten.nl
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Museum de Kantfabriek

Collectie
in het Peelmuseum

Fashion Revolution Day

Het Peelmuseum in America is zondag 24 april geopend. Bezoekers
kunnen van 13.30 tot 16.30 uur terecht bij het museum en onder leiding
van een gids het Peelmuseum bekijken.
Er is een collectie bestaande uit
gereedschap, gebruiksvoorwerpen,
films, foto’s en andere bezienswaardigheden in beide museumgebouwen en op het buitenterrein te zien.

Het thema dit jaar is ‘werkkamp’.
Er is een maquette gemaakt van hoe
dit er toen uitzag.
Voor meer informatie, kijk op
www.peelmuseum.nl

Tienray herdenkt
oorlogsslachtoffers

Jaarlijks is 24 april een dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Rana Plaza ramp in Bangladesh van
2013 en om stil te staan bij wie onze kleding maakt. Fairtrade pioneer Carry Somers uit Engeland startte dit
wereldwijde initiatief in 2013. Museum de Kantfabriek in Horst besteedt daar zondag 24 april ook aandacht aan.
Dit jaar vraagt ook Museum de
Kantfabriek met ‘Who Made My
Clothes’ aandacht voor de slechte
arbeidsomstandigheden in de textielindustrie met de intentie de consument
te laten nadenken over de vraag waar
de kleding eigenlijk gemaakt is, door

wie, en vooral hoe. Er zijn merken
die laten zien dat het beter kan en
ons daarover informeren, maar veel
merken hullen zich in stil zwijgen.
Zondag wordt daarom gepleit voor
meer transparantie en aandacht voor
de maker. Van 11.00 tot 17. 00 uur zijn

er in het museum verschillende activiteiten. Zo zijn er stands met fairtrade
kleding. Om 14.00 uur is er lezing met
quiz door Tim Riswick, daarna wordt de
documentaire ‘The true cost’ vertoond.
Voor meer informatie, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

Mylk presenteert album
De band Mylk is vrijdag 29 april te gast bij café De Buun in Horst. Hier wordt het nieuwe album ‘Live it Loud’
gepresenteerd. De aanvangstijd is 22.00 uur.

In Tienray wordt op woensdag 4 mei stil gestaan bij de Nationale
Dodenherdenking. Dit jaar gebeurt dit met het thema de vrijheid
omarmd.
Tijdens de herdenking worden
alle oorlogsslachtoffers herdacht die
zijn gevallen vanaf het begin van de
Tweede Wereldoorlog of als gevolg
van oorlogshandelingen op andere
plaatsen in de wereld. Om 19.00
uur vindt er een dienst plaats in de
kerk, die wordt opgeluisterd door
Muziekvereniging Tienray en het
Gemengd Koor Tienray. Onder meer
oud-inwoner Nol Versleijen en leerlin-

gen van de Mariaschool leveren een
bijdrage aan de herdenkingsdienst.
Na een stille tocht naar het
Oorlogsmonument op het Hanna
van de Voortplein wordt de herdenkingsdienst afgesloten met de
kranslegging, twee minuten stilte
en het spelen van The Last Post en
het Wilhelmus. Aansluitend is er
een samenzijn in Dienstencentrum
Zonnehof.

Mylk is een Southern Rock
Band bestaande uit vier uit
Limburg afkomstige leden. De
platenmaatschappij Blues Company,
tekende in 2015 met de mannen een
contract en samen brachten ze hun

debuut-EP ’47th Street’ uit. In oktober
van dat jaar verscheen de single ‘Did
you save the world’, waarna de band
een tour van vijftien optreden in twee
maanden verzorgde.
In december en januari werd er

in de studio gewerkt aan het album
‘Live it Loud’, met wederom tien eigen
geschreven nummers. De teksten
van zanger en gitarist Dave James
Hendrikse zijn ervaringen uit zijn eigen
omgeving.

Wonen
in de gezellige
dorpskern
nen in de
gezellige
dorpskern
van Grubbenvorst!
n Grubbenvorst!

• Ruim en levensloopbestendig
• Hoogwaardig afwerkniveau
uim en levensloopbestendig
• Dichtbij
winkels en medische
oogwaardig
afwerkniveau
voorzieningen
ichtbij winkels en medische
• Prachtig uitzicht
oorzieningen
• Eigen parkeerplaats en berging in kelder
rachtig uitzicht
• Lage energielasten
• Gezamenlijk
gen parkeerplaats
endakterras
bergingeningezamenlijke
kelder
fietskelder
age energielasten

OPEN DAG GROOT SUCCES!

ezamenlijk dakterras en gezamenlijke
Oplevering vanaf december 2013
NOG EEN KIJKJE KOMEN NEMEN?
etskelderBezichtiging
bouwplaats

DONDERDAG
28
APRIL
A.S.
OPEN DAG GROOT SUCCES!

op 5 en 26 oktober 2013
11.00 totdecember
13.00VANAF
uur
16.00 UUR
everingvanINLOOPUUR
vanaf
2013

NOG EEN KIJKJE KOMEN NEMEN?
chtiging bouwplaats

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf E197.000,- v.o.n.’
www.opsantfort.nl

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf E197.000,- v.o.
InterMakelaars
T. 077 398 90 90
horst@intermakelaars.com

InterMakelaars

Sannen BV
T. 077 382 77 88
info@sannen.nl

www.opsantfort.nl

Sannen BV
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Horst Muzikaal Totaal
De jaarlijkse Harmoniefeesten in het centrum van Horst, dit jaar op 2, 3 en 4 september, kennen enkele vaste programmapunten zoals de grote
kindermarkt op zondag en de braderie op vrijdag. Nieuw dit jaar is op zondag 4 september Horst Muzikaal Totaal.
Horst aan de Maas telt een
heleboel muziekbandjes en
artiesten. De organisatie van de
Harmoniefeesten wil die muzikanten
of zangers een podium bieden om
zich te promoten en om aan hun
naamsbekendheid te werken. Daarom

komt er op zondag 4 september
vanaf 11.00 uur een programma van
muzikaal talent uit de gemeente
Horst aan de Maas onder de naam
Horst Muzikaal Totaal. Het wordt een
feest worden voor en door Horster
muzikanten.

De organisatie is dus op zoek
naar bands, solisten, joekskapellen,
blazersensembles, zangkoren en
ieder die een instrument bespeelt
of muziek maakt en zich graag
willen presenteren. Deelnemende
muzikanten of zangers kunnen van te

voren aangeven hoe lang ze willen
optreden, met een maximale tijd van
45 minuten. Geïnteresseerden kunnen
zich tot 15 juni opgeven.
Voor meer informatie en
opgaveformulier, kijk op:
www.harmonievanhorst.nl

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

Motorzegening in Grubbenvorst
Het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst was op zondag 17 april gevuld met motors en hun eigenaren. Bij de 30e motorzegening in het dorp
konden zij hun voertuig laten zegenen voor een veilig motorseizoen. Jong en oud publiek was gekomen om de voertuigen te bekijken. Pastoor Verheggen
droeg eerst een heilige mis op in de muziekkiosk op het plein. Daarna trokken alle motorrijders in stoet langs de pastoor om gezegend te worden.

Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Gezamenlijke
collecte

Opbrengst
Melderslo
In Melderslo is tijdens de
gezamenlijk collecteweek voor
verschillende goede doelen
7.764,46 euro opgehaald.
Onder andere voor Alzheimer
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, KWF Kanker
bestrijding en de Nierstichting
gingen vrijwilligers langs de
deuren om geld op te halen. Het
meeste geld werd opgehaald
voor KWF Kankerbestrijding. Hier
doneerden de inwoners van
Melderslo in totaal 834,06 euro
voor.
Vorig jaar werd met
de gezamenlijke collecte
8.240,50 euro opgehaald.
“Wederom is de gezamenlijke
collecte geslaagd. Het is dan ook
onze intentie om dit volgend
jaar op dezelfde manier voort te
zetten”, aldus de organisatie.
Enveloppen kunnen nog
ingeleverd worden bij Theo Hagens
op Broekhuizerdijk 14.

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl

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

Vanaf medio juni hebben wij mogelijkheden voor
magazijnmedewerkers. De werkzaamheden bestaan
uit het picken van kleding aan de hand van orderlijsten
of scan, labellen, stickeren en verzendklaar maken van
kleding. Locaties op Trade Port in Blerick.
Het betreft een fulltime baan voor 3-4 maanden.
Periode: juni-september. Werktijden: 08.00-17.00 uur.

• 25.000 m3
koelruimte

Eis: Niet meer dan twee weken vakantie opnemen in de
periode juni-september.

• Te huur per cel
of palletplaats

Adecco
T 077 398 47 47 of
06 12 73 68 41 of
06 34 55 01 76

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

E pvh@adecco.nl

Cuppen Coldstore, voor al uw gekoelde opslag

• Gevestigd
regio Horst
T. 077 397 70 71
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HALLO RECENSEERT

Eenakter
FilmTheater Horst

Oud Zeer speelt Los Zand

FilmTheater Horst presenteert op donderdag 28 april een eenakter
door Barbara Kouwijzer. Deze avond vindt plaats in café Cambrinus en
start om 20.00 uur.

De aller aller, maar dan ook allerlaatste uitvoering van Los Zand. Op 16 april speelde theatergroep Oud Zeer voor
het laatst zijn uitvoering in de Mèrthal in Horst.

Barbara Kouwijzer vertelt in het
stuk over Jeanne Hébuterne, die in
1920 op 21-jarige leeftijd uit een
raam springt op de vijfde verdieping
van haar ouderlijk huis in Quartier
Latin in Parijs. Het is één dag na de
dood van haar geliefde, de Italiaanse
schilder Amadeo Modigliani. Ook zij
was een kunstenares, maar werd

beroemd door de vele beroemde
portretten die Modigliani van
haar schilderde. Schrijver Willem
Huijbreghs raakte geboeid door
de vraag of haar zelfmoord een
wanhoopsdaad of een ultieme
liefdesverklaring was.
Kijk voor meer informatie op
www.filmtheater.nu

Kakelvers cabaret
talent bij Kukeleku
De seizoenafsluiter van Kukeleku, Kakelvers, staat zondag 24 april op
het programma. De voorstelling begint om 20.00 uur en vindt plaats in
’t Gasthoês in Horst.

In de theatervoorstelling gaat
Albert een camping in Frankrijk
beginnen met de naam Los Zand. Hij
laat zijn vrouw en twee zoons achter
om een camping op te bouwen en
later met het gezin te runnen. De plek
wordt druk bezocht door de meest
typische vakantiegangers. Je kent
het wel, die ene lompe buurman
die alleen maar buiten een biertje
zit te drinken en niks goed vindt.
Campinggasten die het toch allemaal
maar vies vinden. Of die typische
Hollander, helemaal voorbereid om de
omgeving te verkennen en zijn koffer
vol heeft zitten met allemaal typische
campingkledij.
De gasten stuiten dan ook op
praktische problemen van een camping

en lossen dat allemaal op hun eigen
manier op. De een met een biertje
en de ander met rust. Naast het goed
vertolkte verhaal, komen er ook een
aantal muzikale nummers in Los Zand
voor. Het sterke aan Oud Zeer is dat
de spelers bijna allemaal zingen en
ook nog goed kunnen zingen. Op de
achtergrond zorgt de band KEES en
de Blezers voor prachtige livemuziek.
Normaal gesproken denk je bij de
combinatie theatervoorstellingen
en muziek aan karakteristieke
theatermuziek, maar hier wordt voor
jong en oud wat gespeeld. Nummers
als Gangnam Style en Alle duiven op
de dam zijn twee voorbeelden. Oud en
jong kon dus lekker meezingen. En wat
te denken van de echte klassiekers.

Bij het nummer Kleine Jongen leek het
wel of André Hazes leefde.
Het heeft heel wat uurtjes gekost
om de spullen te verzamelen en op
te bouwen voor het decor. Je had
echt het gevoel dat je op een stoeltje
voor je tent op een camping zat. Er is
echt naar detail gekeken; ook bij de
kostuums. Een onhandig, verlegen
personage met korte friemelkleding
hing zelfs het label uit de broek.
Heerlijk zijn de flauwe, droge en soms
dubbelzinnige grappen. Elke grap
slaat aan bij het publiek. Als de ene
grap is geweest en de mensen weer
bijkomen, wordt weer een andere
mop het publiek ingegooid. Los Zand
blijft je telkens vermaken en verveelt
geen moment.

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

Traditiegetrouw staan in deze
laatste voorstelling van het seizoen
drie aanstromende cabarettalenten
op het podium. Een van de acts
is het duo Matroesjka. Lisa Loeb
en Janneke Rinzema vormen het
technocaberetduo van Nederland.
Tijdens Kakelvers speelt Matroesjka
haar eerste voorstelling ‘Eeuwig
Vlees’. Ook cabaretière Kiki Schippers
is deze avond aanwezig. Deze oudwinnares van het Camaretten Festival

bracht afgelopen seizoen haar eerste
avondvullende voorstelling ‘Wie
kijkt?’ op de planken. Martijn Kardol is
tevens te zien deze avond. Deze cabaretier én radiomaker won in februari
zowel de publieks- als juryprijs van
het VARA Leids Cabaret Festival met
zijn eerste voorstelling ‘Jongensboek’.
Uit die solo-voorstelling zal Kardol
een stuk spelen voor het Kukelekupubliek. Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

Ontdek de Heere Peel en Schadijkse Bossen
Horeca, natuur- en informatiecentrum
Aan de Drift organiseert i.s.m.
vogelwerkgroep ’t Hökske:

Vogeldag, 24 april 13:00 - 16:00 uur
 Nestkastjes timmeren
 Vogelspel
 Prijsvraag: wat zit daar?
 Informatie-educatie
 Herkenningskaart bosvogels
 Struinroute met observatienestkasten

Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

Officiële opening speeltuin
De Braak

7
8
14
15
16

De leukste overdekte
gezinsbeurs van
het Zuiden!

Ad_Template_103x129_V02.indd 1

In Hegelsom werd op zondag 17 april het speeltuintje Boêtepret officieel geopend. De buurt heeft de
afgelopen twee jaar gewerkt aan het vernieuwde straatbeeld in de wijk. De bewoners van De Braak hebben
de speeltuin, de groenvoorziening en de parkeergelegenheid gerenoveerd en geoptimaliseerd. Wethouder
Paul Driessen verrichtte de officiële opening en maakte de naam van de vernieuwde speeltuin bekend.

7-8 mei en 14-15-16 mei
Entree € 2,50
Kampsteeg 11A, Meijel
www.meijelsmooiste.nl

meijels mooiste voorjaars beurs

www.aandedrift.nl
/AandeDrift

7-4-2016 10:57:37
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Hegelsom

Rundje um ut Hundje

Optreden Josie Kuhn

za 23 april 20.00 uur
Org: toneelvereniging Poespas
Locatie: Zaal Debije

za 23 april 18.00 uur
Locatie: centrum

wo 27 april 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden The Silver Cadillacs

Eenakter van Barbara
Kouwijzer

Voorstelling Handel

Dorpsplatformvergadering

za 23 april 22.00 uur
Locatie: café De Buun

di 26 april 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Cafeestje

do 28 april 20.00 uur
Organisatie: FilmTheater Horst
Locatie: café Cambrinus

za 23 april 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

Mylk presenteert album

Unicef-loop

Koopzondag FIT!

vr 29 april 22.00 uur
Locatie: café De Buun

za 23 april
Organisatie: 125 jaar America

do 21 april
Organisatie: basisschool De
Weisterbeek

zo 24 april 13.00-17.00 uur
Org: Centrum Management
Locatie: centrum

Kronenberg

Americaanse
muziekavond

Themacafé Kansen
voor Kindcentra

Fashion Revolution Day –
Who made my clothes?

za 23 april 19.00 uur
Organisatie: 125 jaar America
Locatie: feesttent op kerkplein

do 21 april 20.00 uur
Organisatie:
D66 Horst aan de Maas
Locatie: café Blok10

zo 24 april 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

America

Koningsspelen
vr 22 april 08.30 uur
Locatie: Jong Nederland en
AVV-terrein

Dienstenveiling

Horst

KB Prijzenjacht

Wandeltocht door America
zo 24 april
10.00-13.00 uur
Organisatie: 125 jaar America

Korenavond
Kakelvers

Interactieve informatie
bijeenkomst dorpsraad

zo 24 april 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoês

do 21 april 20.00 uur
Locatie: In De Riet

Koningsnacht

Peelbrunch
zo 24 april 10.30 uur
Organisatie: 125 jaar America
Locatie: feesttent op kerkplein

Borduurcafé
vr 22 april 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Vogelmiddag

Bezoek Mobiele Vastelaoves
Ambassade

Koningsdag met
fietsenoptocht

za 23 april 10.00 uur
Organisatie: Stichting Laeve de 3!
Locatie: Wilhelminaplein

Jump the Square

Griendtsveen
Vroege
blauwborstwandeling
zo 24 april 07.00 uur
Organisatie:
IVN Geijsteren-Venray
Vertreklocatie: kerk

za 23 april 10.00 uur
Organisatie:
gymnastiekvereniging HOSEMA

Horst Kern Gezond Sport- en
gezondheidsmarkt
za 23 april 12.00 uur
Locatie: Sint Lambertus -plein en
centrum

za 23 april 19.45 uur
Org: Vocal Group Happy Sound
Locatie: De Torrekoel

Dauwtrappen
di 26 april 21.00 uur
Organisatie:
café De Lange
Locatie: Wilhelminaplein

zo 24 april
13.00-16.00 uur
Organisatie: Vogelwerkgroep
’t Hökske
Locatie: Lorbaan 9a

vr 22 april 19.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: De Torrekoel

zo 24 april vanaf 06.00 uur
Organisatie: KnopenLopen
Startlocatie: Kronenbergweg 11

Meerlo

Melderslo

Aspergedag
zo 24 april 11.00 uur
Locatie:
Museum De Locht

Meterik

Dorpraadsvergadering
do 21 april 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Utopia
Juniorentoernooi
za 23 en zo 24 april
Organisatie:
Jong Nederland Horst en Jong
Nederland Meterik
Locatie:
terrein Jong Nederland Meterik

Sevenum

Voorjaarsconcert
zo 24 april 11.00 uur
Organisatie: mannenkoor Die
Sevensanghers
Locatie: De Wingerd

Tribute Night
za 23 april 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

Optreden muziekgroep
Simons

Koningsdag met
kindermarkt

wo 27 april
Locatie: Wilhelminaplein

za 23 april 20.00 uur
Locatie: Theater Pachamama

Oranjetocht TWC

Vogelmarkt

wo 27 april 14.00-17.00 uur
Organisatie:
Jongerengilde Sevenum
Locatie: Raadhuisplein

wo 27 april vanaf 08.00 uur
Organisatie: Tour- en Wielerclub
(TWC) Oranje
Startlocatie: Mèrthal

zo 24 april 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging De
Optreden Pleqband
Gevleugelde Vrienden uit Wanssum wo 27 april
Locatie: Sport en Feestzalen
Locatie: café Croes Moeke
complex ’t Brugeind

Fietsenmarkt
wo 27 april 08.00-14.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub
(TWC) Oranje
Locatie: Mèrthal

Koningsdag
wo 27 april 13.15 uur
Org: Meerlose Oranje Comité
Locatie: De Speulplats

Tienray

Optreden Woodworks
wo 27 april 18.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Koningsvoordeel!

www.bekro.nl

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

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

vrijdag, zaterdag en zondag

€ 20,- korting
op de hele collectie*

volg ons ook op

* bij besteding van E 100.-

Autobedrijf

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

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
22 t/m 28 april 2016
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
19.15

Heilige mis

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

Intratuin Venray

anco lifestyle centre

Lunchroom Lekker Gewoën

Beej Mooren

Museum de Kantfabriek

Langstraat 133, Venray

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Griendtsveen
zondag

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

09.45

Blauwebessenland

Dorperpeelweg 1, America

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

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

Boerderijwinkel Lenders

Pakje!

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Hegelsom

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

Die 2 Brüder von Venlo

Ruitersport Equidrôme

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Grubbenvorst

zondag

Heilige mis

09.30

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

Heilige mis

19.15

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo

zaterdag
woensdag
		

Sint Lambertusplein 2, Horst

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Ulsheggerweg 2b, Lottum

Straelseweg 374, Venlo

Peperstraat 12a, Sevenum
NIEUW Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eetcafé Ald Vors

www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Lambertusplein, Horst
NIEUW Stichting Botanische Tuin Jochumhof
Maashoek 2b, Steyl

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Taurus World of Adventure

Goed Haar en Visagie

Theater De Garage

Het LoopCentrum

Thermaalbad Arcen

St. Lambertusplein 2a Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Hofstraat 2, Meerlo

Rijksweg 181 Velden

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Stationsstraat 137, Hegelsom

Meerlo
zondag
donderdag
		

www.bootcamppower.nl, Horst

Kerkstraat 10a, Horst

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Lottum
zondag

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

www.dagjemeerdal.nl, America

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Groenewoudstraat 1, Horst

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Meterik

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Klein Vink 11, Arcen
NIEUW The Zen Company
Noord-Binnensingel 17, Venlo

Hostellerie De Maasduinen

Toffedag.nl

HUIS van de STREEK

Toffe Dagstrand

Into Beauty

Tuincentrum Peeters

IJssalon De Zeuten Inval

Wauw speciaal voor jou

Markt 15, Velden

Steenstraat 2, Horst

www.toffedag.nl

Keizersveld 13c Venray

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Markt 15, Velden

Lingsforterweg 84, Arcen

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray
NIEUW Wereldpaviljoen Steyl
St. Michaëlstraat 6a, Steyl
NIEUW Zorgboerderij “Boer” Hans
Kiekweg 1, Venray

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Maasbreeseweg 1, Sevenum

Swolgen

Sevenum

Wauw spec
ia

al voor jou

Wauw biedt
zorg en beg
eleiding aan
Zij biedt bijv
kinderen me
oorbeeld act
t een bijzond
iviteiten aan
jongeren me
ere hulpvraa
die het socia
t een beperk
g.
le contact va
ing bevorde
speciaal voo
n
kinderen en
ren. Denk hie
r het Wauw-r
rbij aan geza
estaurant. N
mensen bij b
menlijke koo
atuurlijk wille
etrekken, zo
kclubs,
n ze daar zo
dat iedereen
v
eel mogelijk
bij Wauw ka
Een dagje sa
n zijn wie hij
men geniete
of zij wil zijn
n, doe je bij
.
Wauw!

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

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

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

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

Voordeelpas
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Naam:
Leeftijd:
Telefoon nr:
Lever de kleurplaat in bij Superkeukens voor 1 mei 2016. De inzenders van de
mooiste kleurplaten worden beloond met een schitterende speelgoed-Superkeuken!
HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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