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KPJ Melderslo is Baas
van Horst aan de Maas
In een aantal zonovergoten weilanden aan de Langstraat in Hegelsom vond op zaterdag 7 mei de tweede editie van Baas van Horst aan de Maas plaats. In totaal 24 teams
uit 13 dorpen uit Horst aan de Maas streden om de felbegeerde titel. Uiteindelijk mocht team KPJ Melderslo zich ‘Baas van Horst aan de Maas 2016’ noemen.

All you can eat

tegen inlevering van deze advertentie

€ 5,- korting
per volwassene*

Nu verkrijgbaar bij

Poels Wonen & Slapen
Industriestraat 13, 5961 PG Horst
077-3983229 - www.poels.nl - riviermaison.com

✁

2

* 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

Baas van Horst aan de Maas is
een evenement voor jong en oud dat
steun krijgt van gemeente Horst aan de
Maas. Volgens organisatielid Janneke
Kennis uit Kronenberg verbindt Baas
van Horst aan de Maas de inwoners
van de gemeente: “Met Baas van Horst
aan de Maas willen we door sport, spel
en strijd de sociale cohesie binnen de
gemeente verbeteren.”
In zestien spellen moesten de
verschillende teams zich afgelopen
zaterdag bewijzen. De spellen, die
bijna allemaal door verenigingen uit
de regio zijn bedacht, waren stuk voor
stuk ludiek. Er was veel diversiteit, van
een levensgrote knikkerbaan tot een
levende kamelenrace en waterbingo.
De Killerbees uit Hegelsom wonnen
in 2015 de eerste editie van Baas van
Horst aan de Maas. Daarmee waren ze
dit jaar zowel gastheer als titelverdediger. Met dat laatste waren ze echter
niet zo zeer bezig tijdens de dag.
Lees verder op pagina 03
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Touren met de Mini Cooper
Op de warmste dag van de week namen 135 mini’s het centrum van
Horst over. Zaterdag 7 mei was Horst een pauzeplek van een Mini Coopertour. Niet alleen Nederlanders deden mee aan de tour, ook Zwitserse
deelnemers waren aanwezig.
De auto’s stonden in het hele
centrum. Het Lambertusplein was vol
en ook op het Wilhelminaplein stonden
tientallen kokende mini’s. Het gegrom
van motoren klonk vanaf 13.00 uur en

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
Aniek van den Brandt,
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

telkens kwamen er weer nieuwe
auto’s bij. Endrit Strässle is een van
de deelnemers uit Zwitserland.
“Ik hou ontzettend veel van mijn
wagen. Naast mijn vrouw is het natuurlijk mijn liefste schatje. Ik probeer hem
zo veel mogelijk te poetsen, maar als ik
een plas water zie, ga ik die zeker niet
uit de weg.” Strässle heeft zijn liefde
voor mini’s al sinds hij klein was.
“Mijn vader had al een Mini Cooper.
Ik mocht altijd naast hem zitten en nu
heb ik mijn eigen wagen. Je bent lekker
vrij in een mini. Je hebt niet zo’n typische gezinswagen, maar hij is gewoon
klein. Ik kan het niet anders uitleggen.”
Er rijden voornamelijk Neder
landers mee met de tour. Hoewel je
bij auto’s eerder denkt aan een echte
mannenhobby, deden er bij de Mini
Coopertocht ook veel vrouwen mee.
Priscilla Heesen, uit Heerlen, rijdt al een
aantal jaar in een Mini Cooper. “Ik vind
het heerlijk. Lekker vrij en crossen.
Het is ook leuk om andere mensen te
zien die in de wagens rijden. We hebben allemaal dezelfde interesse, dus je
kunt dan leuke gesprekken houden.”

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

Priscilla vindt ook dat er veel dames
zijn. “Ik had het zelf niet verwacht.
Het is juist alleen maar leuk. Je verwacht niet dat bij een mannenhobby,
veel vrouwen zijn. We bewijzen weer
eens het tegendeel.”

Het is ontzettend warm tijdens
de tour, maar daar hebben niet alle
deelnemers last van. “Een airco doet
wonderen”, zegt Kees Venkels uit
Schoonhoven. “Die zat eerst nog niet
in mijn wagen, maar goed dat ik er

een in heb laten bouwen. De ARKO
gebruik ik natuurlijk ook: Alle Ramen
Kunnen Open. Lekker crossen over de
wegen met mijn hand uit het raam en
het volume op maximaal. Dat is pas
genieten.”

Statushouder in gesprek
met inwoners Horst aan de Maas
De in Sevenum woonachtige
statushouder Ibrahim Alsalhani ging
op zaterdag 7 mei in gesprek met
de inwoners uit Horst aan de Maas
over de gebeurtenissen in Aleppo.
Afgelopen week vielen in de
Syrische stad vele doden door
bombardementen.
Alsalhani had foto’s van en teksten
over de situatie in Syrië bij zich en
mensen konden op een groot bord
hun reactie schrijven. Met deze actie
wil Asalhani mensen bewust maken
van het leed dat in Syrië plaatsvindt.
Volgens hem zijn mensen nu maar
zeer beperkt op de hoogte van wat
er daar nou precies speelt. “Er ligt
onvoldoende focus op de situatie
in Syrië. In de media wordt het wel
genoemd, maar écht aandacht krijgt
Syrië niet. Ik wil hiermee bereiken
dat mensen net zo meeleven met de
mensen in Syrië als ze deden met de
slachtoffers in Parijs en Brussel na de
aanslagen daar.”

De uit Syrië gevluchte Asalhani
woont sinds anderhalf jaar in
Sevenum. Hij ging al eerder in
gesprek met burgers uit Horst aan

Auto gestolen in
Sevenum
In Sevenum is in de nacht van zondag 8 mei op maandag 9 mei een
auto gestolen. De auto stond geparkeerd aan de Furstenbergstraat.
De auto is tussen 21.30 en
01.30 uur gestolen, meldt de eigenaar.
Het gaat om een grijze Volkswagen
Golf 4 1.9, waarvan het licht rechtsvoor stuk is. De politie meldt dat er
aangifte is gedaan van diefstal en dat

het onderzoek hiernaar op dit moment
nog loopt. Getuigen of personen die
informatie hebben over deze zaak
kunnen zich melden via het algemene
telefoonnummer 0900-88 44 of via
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

de Maas. Toen voerde hij individuele
gesprekken over de kansen die

vluchtelingen kunnen bieden aan
Nederland.

Aanbieding

3-in-1 lunch voor 2 personen
(soepje, broodje, drankje)

€24,00

€12,-

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Lekkere zonnecrackers!

Lintje voor Hettie Klok-Brouwers
Hettie Klok-Brouwers werd tijdens de traditionele lintjesregen, op dinsdag 26 april, telefonisch verrast
met de mededeling dat ze een Koninklijke Onderscheiding kreeg. Omdat de Horsterse toen met vakantie
was, kreeg ze op zondag 8 mei alsnog haar lintje. De 71-jarige Hettie Klok-Brouwers kreeg de onderscheiding
van burgemeester Kees van Rooij. Zij werd vanwege haar verdiensten voor onder meer de Huurdersraad
Woningcorporatie Noord-Limburg, als voorzitter van de Bewonerscommissie Horst/Horst aan de Maas,
als bestuurslid van de Huurdersvereniging Noord-Limburg en als bestuurslid van de Huurdersraad van Wonen
Limburg, onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vervolg voorpagina

KPJ Melderslo is Baas van
Horst aan de Maas
Killerbees-coach Tinny Verhagen:
“In de eerste plaats willen we natuurlijk
een gezellige dag, we hoeven echt niet
per se weer te winnen. Toch is er wel
strijd en 100 procent inzet tijdens de
spellen.” En dat was zeker niet alleen
bij de Killerbees het geval. Over het
gehele terrein waren zaterdagmiddag
de aanmoedigingskreten en yells van
de verschillende teams te horen.
Naast de in totaal 470 deel
nemers trok Baas van Horst aan de
Maas ook veel publiek. Rond 14.00 uur
‘s middagstelde Baas van Horst aan de
Maas zo’n vijfhonderd toeschouwers.
’s Avonds vond het feest Baaspop
plaats, wat ook veel bezoekers trok.

Tijdens Baaspop draaiden er diverse dj’s
uit de regio en om 22.00 uur ‘s avonds
werd de winnaar van Baas van Horst
aan de Maas door burgemeester Kees
van Rooij bekendgemaakt. Hoewel het
team Little Steef & the Smokers uit
Kronenberg nog even dichtbij leek te
komen, moest dat het doen met een
tweede plaats en ging het team KPJ
Melderslo met de titel lopen. Melderslo
mag zich nu een jaar lang Baas van
Horst aan de Maas noemen. Volgend
jaar wordt de derde editie van Baas
van Horst aan de Maas in Melderslo
gehouden. De organisatie van Baas van
Horst aan de Maas zit nog vol ambities
voor de toekomst. Organisatielid Piet

Lenders uit Sevenum hoopt binnen een
paar jaar alle dorpskernen vertegenwoordigd te zien. “Nu doen er dertien
van de zestien dorpskernen uit Horst
aan de Maas mee, sommige kernen
zelfs met twee teams. We hopen dat in
volgende jaren alle zestien dorpen met
twee teams meedoen.” De organisatie
zou het daarnaast geweldig vinden als
er ooit een overkoepelend evenement
georganiseerd kan worden, Baas van
Limburg. “Alle gemeentes in Limburg
houden dan hun voorronde en uiteindelijk strijden de winnaars van al die
voorrondes tegen elkaar om Baas van
Limburg te worden,” vertelt Piet. “Maar
dat is echt nog maar een droom.”

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

T ij dens
Pinksteren
geo pend!

WEBER GENESIS E330
Verkrijgbaar in Zwart, Smoke Grey
en Brick Red

10 - 18 uur

Incl. Grillspit
t.w.v. € 189.99
Incl. Weber Grill
Acadamy workshop
t.w.v. € 99.99

van €1.599,-

voor €1.499,elke
zondag
open

uw voordeel:

€389,98 !

Volg ons op
facebook!
/tuincentrumleurs

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Ook in h

et weeke

nd!

IMPLANTEREN, GEBITSPROTHESE
EN NAZORG ONDER ÉÉN DAK
U kunt bij ons terecht voor:

• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. 077 - 398 88 45
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel • Tel. 0413 - 820 270
Botermarkt 57, 5404 NV Uden • Tel. 0413 - 820 393

Elk jaar lopen Toon Wagemans uit Horst en Jos van Ras uit Meterik een marathon in Europa gecombineerd
met een stedentrip. Onlangs deden zij dit voor de elfde keer. De bestemming was ditmaal Hamburg, waar de
marathon werd gehouden. Tijdens een rustmoment was er tijd om de HALLO te lezen.
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
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Drie Kooienweg Evertsoord

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 Drie Kooienweg in Evertsoord.

De herkomst van de naam is eigenlijk heel simpel. Er stonden vroeger
drie kooien in de Drie Kooienweg: de
Leijstenkooi, de Schreurskooi en de
Mettenkooi. Hierin onderhielden de
boeren in de straat hun schapen.
Vanaf dat punt kon men door het uitgestrekte heide- en veengebied lopen
over slingerpaden naar de Hees, de
Steeg, ’t Kleef, Griendtsveen en HorstAmerica. Het eerste gezin dat aan de
Drie Kooienweg kwam te wonen, was
familie Van de Goor-Pubben in 1941.
De man van het gezin was Piet en hij
was getrouwd met Catrien. Ze hadden
samen negen kinderen. Piet werd in
de volksmond ook wel Gradjens Drieke
Piet of Pubben Piet genoemd. Samen
hadden ze een boerderij.

Eerste boerderij
in Evertsoord
De straat stond bekend om de
typische boerderijen. Die staan er
nu nog. De boerderij van familie Van
de Goor-Pubben is tevens de eerste
boerderij van Evertsoord. Deze boerderij
zou het prototype worden van alle

Bromfiets botst met
bestelbus
Een zeventienjarige bromfietser is maandagmorgen 9 mei op de
Californischeweg in Grubbenvorst tegen een bestelbus gebotst. Daarbij
vielen geen gewonden.
Volgens een woordvoerder van
de politie reed de jongen uit Leunen
op zijn bromfiets op het fietspad
richting Grubbenvorst. De bestelbus,
bestuurd door een 56-jarige man uit
Grubbenvorst, draaide af naar het aan

gebouwen aan de Drie Kooienweg.
Piet Raedts woont ook in zo’n boerderij. Het woonhuis valt zelfs onder
Monumentenzorg Sevenum.
Piets vader, Sjang Raedts, kocht het
kavel samen met zijn vrouw Stina.
“Op een gegeven moment verongelukte mijn vader”, vertelt Piet.
“Ik moest toentertijd in dienst, maar
dat wilde ik niet. Toen heb ik maar
de kalverenboerderij overgenomen.
Zo ontkwam ik dus aan het in dienst
gaan. In het begin had ik niets met
het bedrijf, maar na verloop van tijd
werd het steeds leuker. Ik heb toen
nog met mijn vrouw een aantal stallen bijgebouwd.”

Pauwelskooi
Aan de Drie Kooienweg hebben
meerdere kooien gestaan. Een van
de kooien, de Pauwelskooi, is later
gesloopt en in Helenaveen weer
opgebouwd. Een aantal huizen is in
1947 gebouwd met gele stenen die
afkomstig waren van vliegveld Venlo.
Dit is nog altijd goed te zien.
Bron: Evertsoord van woestenij naar boerderij
(Heemkunde Sevenum en Piet Raedts)

Tienrayseweg

Botsing in Meerlo
Op de Tienrayseweg in Meerlo zijn zondagmiddag 8 mei een motorrijder en een automobilist met elkaar in
botsing gekomen. De motorrijder raakte daarbij gewond.

deze weg gelegen tankstation. Hij zag
daarbij de bromfietser over het hoofd.
De woordvoerder van de politie geeft
aan dat er niemand gewond raakte
en er alleen sprake was van materiële
schade.

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
14 mei 2016

Gemarineerde karbonade
4 stuks €5,95

Heerlijke hampunt en gebraden
gehakt 2 x 100 gram €3,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Acu-Balance

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!

De auto, bestuurd door een
29-jarige man uit Afferden, reed op de
Tienrayseweg richting Meerlo.
Een 24-jarige man uit Bergen kwam
hem op de motor tegemoet.

Volgens een woordvoerder van de
politie keerde de auto op de weg.
De motorrijder kon hem niet ontwijken
en botste bovenop de kerende auto.
De motorrijder vloog over de auto

heen om vervolgens twintig meter
verderop in de berm terecht te
komen. Hij liep daarbij diverse
breuken op en werd naar het
ziekenhuis vervoerd.

Eenzijdig ongeluk Meterik
In Meterik vond op maandagavond 9 mei rond 23.00 uur een ongeluk plaats aan de Donkstraat. Een man reed
met zijn auto in een sloot.
Voor het ongeluk werd onder
andere ook de brandweer opgeroepen,
omdat het om een technische bevrij-

ding ging. De bestuurder reed tegen
een boom aan en belandde daarna
in de sloot. Een woordvoerder van de

politie vertelt: “Het ongeluk viel heel
erg mee, de bestuurder hoefde niet
naar het ziekenhuis.”
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Muziekgroep Rosa Musica stopt, maar
nieuw leven is in zicht
De vrolijke klanken van Rosa Musica zijn verdwenen. Na 56 jaar houdt de mandolinevereniging uit Lottum
op met bestaan. Na een forse ledenafname moest de muziekgroep ermee ophouden. Maar er ontwikkelen zich
alweer nieuwe geluiden vanuit de oud-Rosa Musica leden.

geluid hebben. Ook hebben we geen
dirigent meer. Dit is wel even wennen.
Normaal keken we naar hem als we
muziek speelden, nu moeten we naar
elkaar luisteren.”
Het stoppen van de dirigent was
ook een van de redenen waarom Rosa
Musica werd opgeheven, vertelt Maria.
“We hebben altijd een geweldige
dirigent gehad, Frans Poels. Helaas is hij
gestopt. We zijn toen een nieuwe gaan
zoeken, maar dat viel niet mee.

De muzieksoort is niet heel populair,
dus dan vindt je niet zomaar een
nieuwe dirigent. Zo iemand kost tevens
veel geld.” Met het nieuwe ‘groepje
van acht’ moet alles dus anders.
“Geen dirigent, maar wel veel plezier”,
zegt Tineke. “We hebben wel iemand
nodig die ons begeleidt. Hij of zij
moet wel wat verstand van de muziek
hebben, anders krijgen we natuurlijk
hetzelfde probleem, maar ik zie de
toekomst positief in.”

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

Een mandoline is een snaarinstrument met acht snaren. Maar Rosa
Musica bespeelde niet alleen mandolines. De achttienkoppige groep bestond
onder andere uit twee accordeons, een
contrabas, slagwerk en een fluit.
Helaas moest de muziekvereniging
stoppen. Maria Vergeldt (67) was al
40 jaar lid. “Ontzettend jammer dat
onze groep moest stoppen, maar het
kon niet anders”, vertelt Maria.
“Een aantal van onze leden viel weg
omdat ze ziek werden. In zo’n groep
heb je iedereen nodig. Als je één geluid
mist, dan ben je niet compleet.”

Nadat er een aantal leden moest stoppen, zagen de andere leden het ook
niet meer zitten, zegt oud-lid Tineke
van den Brandt (56). “Je moet elke
week minimaal één keer repeteren.
Als er dan iemand niet is, moet de rest
extra hard werken om voor de ander in
te vallen. Als er dan ineens heel veel
leden wegvallen, dan gaat het plezier
ook weg.”
Dat was niet de enige reden. Maria
Vergeldt vertelt dat ze ook minder tijd
had om te oefenen en te repeteren.
“Ik zit volop in het verenigingsleven.
Ik heb het dus best druk. Dat was voor

mij ook de reden om te gaan stoppen.
We oefenen niet alleen op de traditionele dinsdagavond, maar je moet
ook zelf thuis oefenen. Het was me
allemaal te veel. Jammer want ik had
nog wel graag door willen gaan met
de groep.”
Enkele andere leden wilden ook
door en zijn een nieuw groepje gestart.
Tineke van den Brandt is er daar een
van. “Het heet nu nog ‘het groepje
van acht’, maar we willen verder.
We hebben nu minder mandolines
tot onze beschikking en meer bas.
Dat betekent dat we een ander

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

GERANIUM

Pelargonium zonale
‘Savan’. Diverse kleuren.
Potmaat 10,5 cm.
Per stuk 1,49
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Meerlo viert kermis
In Meerlo vond tot en met dinsdag 10 mei de traditionele kermis plaats. In het centrum waren diverse
attracties te vinden. Op zondag 8 mei vermaakten de bezoekers zich onder andere in de botsauto’s en
draaimolen of konden ze prijzen winnen met het touwtjetrekken.
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H A N G TA FE LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

familie

12
05

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons gewaardeerd lid

Toos Hesen-Verlinden
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte toe de komende tijd.
Bestuur en leden
Beugelclub Ons Plezier,
Hegelsom

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil
Op Moederdag hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Truus Seijkens-Vollenberg
echtgenote van

Gerrit Seijkens
† 16 februari 2012

Zij overleed op 90-jarige leeftijd.
Lottum Mia en Peter
Roy
Gemert José en John
Fleur en Ron, Elin, Boaz
Candy en Sander, Saar, Lot
Familie Vollenberg
Familie Seijkens
Horst, 8 mei 2016
Correspondentieadres:
van Wijlickshove 69, 5973 KG Lottum
We hebben afscheid genomen van moeder op donderdag 12 mei.
Een bijzonder woord van dank aan dokter van Bekkum en de
medewerkers van Hof te Berkel 11 voor de fijne begeleiding
en de liefdevolle verzorging.

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.

Vermist! Onze kater Morris,
sinds donderdag 5 mei. Omgeving
Kamplaan/kerkhof Hegelsom.
Kenmerken: bruin zwarte tijgerkat
met wit befje en witte voetjes.
Bel 06 15 60 13 20.

Verkoop van Boeddhabeelden!
Op zaterdag 30 april en elke zaterdag
in mei verkoopt Bali Boeddha aan
groothandelsprijzen! Een unieke kans
om nu een Boeddha voor tuin of
binnen te kopen! Zaterdag van 11 tot
4 uur Boomsweg 10 Melderslo.

Gezocht wandelvrijwilliger
voor 1 avond in de week voor
een 64-jarige man wonende op
de van Bronckhorststraat in Horst.
Na het wandelen gaat hij graag
ergens wat drinken. Reacties graag
naar:Bronck27@dichterbij.nl

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

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.
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.

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.
Te huur opslagruimte 450 m2,
spandhoogte ± 2 m. met≈grote
verharde los-/laadplaats.
Lokatie Melderslo (± 3 km vanaf A73)
077 398 24 35.
Vakantie in Kroatië.
Vakantie-appartement te huur in
Kroatië. www.villarubina.com
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Nieuwe kantoorruimtes, ideaal voor
starters, diverse afm. Tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Gevonden sleutel op zaterdag 7 mei
bij Veld Oostenrijk. Tel. 077 398 32 07.
Te huur bagagewagentje
(afsluitbaar), handig voor vakantie.
Tel. 06137 79 76 0 (na 17.00 uur).
Wij zoeken een kookvrijwilliger
voor 1 avond in de week voor
8 personen wonende op de van
Bronckhorststraat in Horst. Reacties
graag sturen naar mailadres:
Bronck27@dichterbij.nl
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
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

Welkom lief meisje!

Welkom lief meisje!

Geboren op
28 april 2016

Geboren op
5 mei 2016

Noortje

Anne

Dochter en zusje van
Rutger Wolfswinkel
en Yvonne van Rengs
Benthe
Cuppenpedje 44
5961 TM Horst

Dochter en zusje van
Martijn en Annet
Roelofs-Hendrix
Emma
Hofweg 11
5966 NE America

Geboren

Geboren 03 mei 2016

Teun

28 april 2016
Lieve zoon van
Rik en Carla
Spreeuwenberg-Claassens
Zwingellaan 10
5962 BD Melderslo

Gratis stalmest op kopakker
met mestbon 06 46 77 51 56 /
06 27 59 32 33.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te koop bbq-pakket van onze
scharrelvarkens. Pakket voor
4 personen € 20,- Het vlees is vacuüm
verpakt en ingevroren. Fam. Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America.
tel. 077 464 13 80 / 06 17 21 89 33.

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

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

Aardappelen te koop! Heel het jaar
door aardappelen te koop, nu ook
weer Frieslanders. Zelfbediening.
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.

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

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

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

T.k. gevr. Landbouwmachines
o.a. ploeg-hooimachine-harkmaaier-frees-mesttank-weidesleepmaiszaaimachine-tractor enz.
tel. 06 19 07 69 59.

Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen) in
Litouwen? Boek dan onze sfeervolle
6 pers. vakantiewoning+sauna gelegen
aan meer. Evt. bootje. Voor info 06 31
65 46 26 (na 18.00) of
www.boemsplatz.com
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.
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.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Dag en nacht bereikbaar

Zoon van
Sander van Helden
en Saskia Rutten
Steegstraat 3
5962 AG Melderslo

Kas te huur gevraagd. Minimaal
1500 m2. Mts. Kellenaers-Kusters
06 31 50 00 75.

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

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

Alek

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.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Per 15 juni geheel gemeubileerde
en ingerichte woonruimte te huur.
Kamer, keuken, douche, wc, 2 slpkmrs,
eigen ingang. Tel. 0478 69 24 56.
Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Tapijt en vinyl collectie gratis leggen.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
v.a. € 150,00. Gratis offerte bij u thuis
d.m.v. stalen bel: 06 16 37 45 14.
Te koop vrijstaand huis met tuin in
Horst. Tel. 077 398 20 77.

Gevraagd rozenoculeerders voor
de periode eind juni tot begin
augustus. Lakei Boomkwekerijen,
Hombergerweg 84, Lottum.
E-mail: info@lakei-boomkwekerijen.nl
Voor info: 06 53 44 72 21.
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
Zomerbloeiers/perkplanten. Ruim
assortiment! Open: do t/m za v.a.
9.00 uur. Fam de Groot, Peelstraat 58,
Kronenberg 077 464 24 66.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Uw tuin? Mijn zorg! Ruim 25 jaar
ervaring. Voor compleet tuinonderhoud
en diverse klussen rondom uw huis/
tuin bent u bij mij aan het juiste
adres. Betaalbaar tarief. Bel voor
advies: 06 52 62 47 14.
Sleutelbos verloren op Hemelvaartsdag rond 13.30 uur op fietspad van
Castenray naar Horst.
Tel. 077 398 20 57 - 06 36 56 16 21.
Diabetes voorkomen is beter dan
behandelen. In acht stappen naar
een gezond voedingspatroon.
06 33 18 11 76 www.voeding-id.nl
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag-/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01,
Businesscentrum Horst.
Verloren vrijdag 6 mei spijkerjasje
(korte mouw) van Melderslo naar
Sevenum. Tel. 06 30 01 12 81.

Schilderwerken

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

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

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

Tel. 06 - 15 38 00 98
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Klik met
opdrachtgever
De Open Coffee Met op dinsdag 17 mei heeft als onderwerp ‘de klik met
je opdrachtgever’. De themabijeenkomst vindt vanaf 08.30 uur plaats in het
Parkhotel in Horst.
In Frankrijk wordt niet gesproken
van een klik met opdrachtgevers, maar
van het opbouwen van ‘rapport’.
Dit gebeurt meestal van nature, maar
soms verloopt het contact met een
relatie minder goed.

Trainers Rianne Onckels van Flexian
Group en Nicky Vievermans van
Mindmotion geven op dinsdag 17 mei
naast het gebruikelijke netwerken
aandacht aan dit onderwerp. Zij geven
tips en handvaten.

Starter in de Regio
Beautysalon Senssis
(Advertorial)

Nieuwe naam kaas- en notenspeciaalzaak
Maurice Vermeulen nam een jaar geleden op 21 april de kaas- en notenspeciaalzaak aan de Steenstraat
in Horst over. Sinds kort heeft de zaak ook een nieuwe naam namelijk: Kaaswinkel Kaasgaaf. Deze naam
prijkt inmiddels ook op de gevel van de winkel. Door middel van een prijsvraag in HALLO Horst aan de Maas
is aan de mensen in Horst aan de Maas gevraagd een originele, nieuwe naam voor de winkel te bedenken.
Het heeft even geduurd, maar nu bij het éénjarig bestaan wil Maurice Vermeulen de winnaar van de
prijsvraag bekend maken. Dit is geworden Ilse Steeghs- van de Goor uit Sevenum. Zij is de gelukkige
winnares van een rijkelijk gevulde mand met kaas, noten en andere producten die in de winkel te koop zijn.
Kaaswinkel Kaasgaaf is hèt adres voor al uw Nederlandse en buitenlandse speciaalkazen, vers gebrande
noten, kaassalades, olijven, cadeauverpakkingen en andere specialiteiten.

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

Wat houdt u over
van uw vakantiegeld?
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Binnenkort krijgen de meeste Nederlanders weer hun vakantiegeld.
U hoeft het natuurlijk niet aan uw vakantie te besteden, maar een
eenmalig extraatje is altijd welkom. Dit jaar houdt u wellicht minder
over van uw vakantiegeld dan u gewend was, dat komt doordat er
soms meer belasting wordt ingehouden op het vakantiegeld.

Belasting wordt geheven
op basis van het jaarinkomen.
Hoe meer inkomen, hoe hoger
het belastingtarief. Omdat de
loonbelasting elke maand op uw
salarisstrookje wordt ingehouden,
zijn de belastingtarieven
omgerekend in zogenaamde
loonbelastingtabellen. Hierin wordt
bepaald wat er per maand aan
belasting moet worden ingehouden,
zodat de ingehouden Loonbelasting
zoveel mogelijk aansluit met de
uiteindelijk verschuldigde belasting
op jaarbasis. Het eventuele verschil
wordt verrekend via de aangifte
Inkomstenbelasting.
Voor éénmalige beloningen,
zoals het vakantiegeld, maar ook
een bonus of een 13e maand,

geldt een aparte belastingtabel, de
tabel bijzondere beloningen. Heeft
u bijvoorbeeld een jaarinkomen van
meer dan 66.422,00 euro, dan valt u
met de top van uw inkomen in de 52
procent belastingschijf. Een éénmalige
beloning, zoals het vakantiegeld, zou
dan ook met 52 procent belast moeten
worden.
Vanaf 2016 klopt dat echter niet
meer. Het belastingtarief bijzondere
beloningen kan in 2016 aanzienlijk
lager (- 27,70 procent) of hoger
(+ 8,82 procent) zijn dan uw reguliere
tabeltarief. Zo is het maximale tarief
niet meer 52 procent, maar 56 procent.
Dit is het gevolg van het
inkomensafhankelijk maken van
de algemene heffingskorting en de
arbeidskorting. Hoe hoger het inkomen,
hoe lager de algemene heffingskorting
en dus meer te betalen belasting.
Hogere inkomens, en dat begint

eigenlijk al bij 20.000,00 euro per
jaar, houden daardoor minder over
van hun vakantiegeld, terwijl lage
inkomens juist meer over houden.
Wat je ook vindt van deze
nivelleringsdrang van de
overheid, het was chiquer en ook
aanzienlijk eenvoudiger geweest,
om simpelweg de algemene
belastingtarieven aan te passen.
Nu zit deze verkapte
belastingverhoging verstopt in de
heffingskortingen, zodat het niet
te veel opvalt. Behalve natuurlijk
bij de bijzondere beloningen, zoals
vakantiegeld.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Beautysalon Senssis     
Francien Rongen    
Tienrayseweg 2    
Horst   
06-40826801     
francien.rongen@
gmail.com     
www.senssis.nl    
Wellness, Beauty en
Health    
1 juli 2015   

Activiteiten
Bij Senssis Beautysalon
kunnen klanten terecht voor
diverse behandelingen van top
tot teen, een heerlijke huidverbeterende gezichtsbehandeling
of een ontspannende lichaamsmassage en lichaamspakking.
Zelfs hand- en voetverzorging en
diverse wellnessmogelijkheden
maken deel uit van Senssis
Beautysalon. Denk hierbij aan
een binnenzwembad, sauna,
stoombad en wellnesslounge.
   
Doelgroep
Senssis Beautysalon is er voor
iedereen uit de regio, men hoeft
immers geen hotelgast te zijn
om de beautysalon of wellness

te bezoeken. Iedereen is van
harte welkom bij Senssis!
   
Onderscheidend vermogen
Senssis onderscheidt zich
door de unieke locatie van het
bedrijf in combinatie met een
persoonlijke behandeling.
Senssis Beautysalon is te vinden
in Parkhotel Horst. Hierdoor
bieden zij de mogelijkheid om
een bezoek aan Senssis
Beautysalon te combineren met
een bezoek aan de wellness.
Uniek is ook de stagiairedag. De
klant wordt voor een aantrekkelijke prijs behandeld door een
van de stagiaires, zo heeft de
klant zelf een voordelig tarief en
helpt de stagiaires om praktijkervaring op te doen. Zeker de
moeite waard om eens te
proberen. Verder is alles
bespreekbaar en mogelijk, in
samenwerking met Parkhotel
Horst kunnen mooie arrangementen worden samengesteld.
Ook voor een cadeaubon of een
origineel cadeautje kan men er
terecht. Nieuwsgierig geworden?
Maak dan gebruik van de
kennismakingsaanbieding.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u een leuke verrassing bij
een kennismakingsbehandeling
(éénmalig slechts €29,50 ipv €45,00)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst (Parkhotel Horst)
Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

Tel. 077 - 397 60 06 E-mail francien.rongen@gmail.com

There is always a reason to smile

www.senssis.nl
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HALLO voordeelpas
Deelnemers

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

ANBISE

Eethuis BRaM

Paramedische Voetzorg Horst

afslank- detox- hypno coaching
www.anbise.com, Sevenum

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst

anco lifestyle centre

FotoID

Pearle Opticiens Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Bootcamp Power

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Markt 15, Velden

Brasserie ‘54

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stationsweg 1, Venray

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

Venrayseweg 11, Horst

Beej Mooren
Groenewoudstraat 1, Horst

Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, America

Boerderijwinkel Lenders
Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Stationsstraat 151, Hegelsom

Keizersveld 13c Venray

www.dagjemeerdal.nl, America

De Bekkerie
Heymansstraat 130, Boekend

De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen

Die 2 Brüder von Venlo
Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Duet Kappers
Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Maashoek 2b, Steyl

Studio for Hair
Taurus World of Adventure

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Janssen Dansen en Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

Klein Vink 11, Arcen

Kinderboerderij Hagerhof

The Zen Company

Hagerlei 1, Venlo

Noord-Binnensingel 17, Venlo

NIEUW Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray

Toffedag.nl

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffe Dagstrand

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Museum de Kantfabriek

Tuincentrum Peeters

Americaanseweg 8, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Wauw speciaal voor jou

Sevenum en Swolgen

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Pakje!

Wereldpaviljoen Steyl

Kerkstraat 10a, Horst

St. Michaëlstraat 6a, Steyl

www.toffedag.nl

Kiekweg 1, Venray
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Tijdens de jaarvergadering van Zonnebloem Horst werden er twee
vrijwilligers speciaal in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor de
Zonnebloem. Stien Wijnands is 25 jaar actief bij de vrijwilligersorganisatie, terwijl Theo Rops haar 40-jarige jubileum vierde. De Nationale
Vereniging de Zonnebloem is een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperking
door ziekte, leeftijd of handicap.

Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Zorgboerderij “Boer” Hans

Kinderboe

Jubilarissen
Zonnebloem Horst

er hof.nl

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

Voordeelpas

Tovertafels
voor Hof te Berkel
De zorglocatie van Hof te Berkel in Horst heeft sinds kort de beschikking
over twee tovertafels. Deze zijn bedoeld voor de kleinschalige woningen
voor mensen met dementie.
De aanschaf van de tafels werd
mogelijk gemaakt door een schenking
van de Vrienden van Hof te Berkel.
De tovertafel is een kastje dat boven
een tafel hangt en interactieve spellen
op tafel projecteert.

De projecties reageren op de beweging
van handen en armen van degenen
die aan tafel zitten. Bewoners worden
hierdoor gestimuleerd om mee te
bewegen en ook het geheugen wordt
geprikkeld.

Tweede Kamerlid
Omtzigt in Horst
CDA Horst aan de Maas houdt op donderdag 19 mei een openbare
ledenvergadering. Deze vindt plaats in café De Lange Horst en begint om
19.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst spreekt
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.
Hij is namens het CDA woordvoerder
voor financiën, pensioenen, belastingen en Europese Zaken. Hij licht
actuele thema’s uit zijn portefeuilles
toe. Naast zijn lidmaatschap van de
Tweede Kamer is Omtzigt lid van de
parlementaire assemblee van de Raad
van Europa. Omtzigt is een verklaard
tegenstander van het beleid van de

Europese Centrale Bank. Hij nodigde
president Knot van de Nederlandse
Bank uit voor een hoorzitting en is
bezig met een initiatiefnota om de
schade van het ECB-beleid voor pensioenfondsen in kaart te brengen. In de
Raad van Europa organiseerde hij een
groot onderzoek naar de afluisterpraktijken van landen en organiseerde hij
twee keer een hoorzitting met klokkenluider Edward Snowden.

en zo 09
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GEPLUKT Harry Litjens

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.

huwelijk kon gaan wonen. Ze kregen
drie kinderen, twee zoons en een
dochter. “Ik wilde het huis graag in
de familie houden. Daarom besloten
mijn vrouw en ik tien jaar geleden
een ander huis te kopen zodat mijn
zoon het oude huis kon overnemen.”
Inmiddels wonen Harry en Mia al tien
jaar aan de Vlasvenstraat in Melderslo
en zijn er zeven kleinkinderen bij de
familie gekomen. “De kleinkinderen
komen regelmatig bij ons op bezoek.
Zo waren ze met Moederdag ook even
gekomen.”

Een mooie kans om
directeur te worden

Velen zullen hem kennen van Museum De Locht waar hij jaren directeur van is geweest. Inmiddels is hij met
pensioen, maar stilzitten dat doet hij nog liever niet. Hij is net terug van een weekje aan de Moezel en deze week
wordt Harry Litjens (73) uit Melderslo geplukt.
In 1942 werd Harry in Melderslo
geboren en nu, 73 jaar later, woont hij
er nog steeds. Hij komt uit een gezin
met drie zoons waarvan Harry
de jongste was. Van de oorlog heeft
Harry niet zoveel meegekregen, maar
de rest van zijn gezin destijds wel.
“Mijn vader werd in die tijd meegenomen door militairen waardoor mijn
moeder er weken alleen voor stond.
Mijn oom kwam eerder thuis dan mijn
vader en hij vertelde destijds dat mijn
vader waarschijnlijk om was gekomen
tijdens de oorlog, maar zeker weten
deden we dat toen niet. Tot dat hij
op een dag ineens weer voor de deur

stond. Dat was heel bizar.” Omdat Harry
zelf van de oorlog niet zoveel heeft
meegekregen leest hij er wel veel over.
“Ik vind het interessant om te weten
wat er destijds allemaal gebeurd is
en dan ook vooral in het gebied van
Melderslo. ”
Harry kreeg een baan als accountant, waarin hij het erg naar zijn zin
had. Een aantal jaren later leerde hij
zijn vrouw Mia kennen. “We hebben elkaar leren kennen tijdens het
dansen. Ze kwam uit Ysselsteyn, waar
ik zelf ook nog vaak geweest ben.”
Harry bouwde een huis in Melderslo
waar hij samen met zijn vrouw na hun
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Naast zijn werk als accountant
stond hij aan de basis van Museum
De Locht. Hij werd voorzitter van De
Locht waar hij het erg druk mee had.
Na een aantal jaar werd hij gevraagd
om directeur te worden. “Ik vond het
prachtig dat ze mij hiervoor vroegen,
maar dat betekende wel dat ik mijn
andere baan op zou moeten zeggen.
Ik vond het jammer, maar het was een
mooie kans om directeur te mogen
worden van het museum.” Tijdens de
viering van het tienjarig bestaan van

De Locht werden Harry en Mia onderscheiden met een lintje.
Harry is lang directeur geweest
maar is nu alweer bijna tien jaar met
pensioen, maar dat wil niet zeggen
dat hij stil is gaat zitten. Harry doet
nog veel voor de kerk in Melderslo,
zo houdt hij zich veel bezig met de
geschiedenis. “In de kelder van de kerk
wordt veel van die geschiedenis opgeslagen, maar door de jaren heen is er
veel bijgekomen. Daarom ben ik sinds
kort bezig om de opslagplaats wat
meer uit te breiden.” Naast zijn werk
voor de kerk wandelt Harry ook veel
samen met zijn vrouw. “We kunnen de
auto of de fiets pakken maar het liefste
wandelen we nog. En vaak pakken we
er dan ook een stukje bos bij, daar is
het lekker rustig en in deze tijd van het
jaar ook wat koeler.”
Harry vindt het fijn om mensen zich
heen te hebben. “Met veel mensen
kun je vaak ook meer bereiken”,
vertelt Harry. Grote wensen heeft hij
niet echt. “Als mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en ik zelf, niet te
vergeten, maar gezond zijn, dan ben ik
tevreden. Familie is een juweeltje om
erbij te hebben, dus daar moet je dan
ook zuinig op zijn.”
11
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Ad ve rtorial

Valpreventie loont!

Veel valongevallen
bij ouderen
Een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt tenminste één keer per jaar. De kans op vallen
neemt met de leeftijd toe, en hoe ouder hoe groter de kans op ernstig letsel. Veel voorkomende letsels zijn
pols- en heupbreuken.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Valongevallen worden veroorzaakt door een
combinatie van persoonlijke en omgevingsfactoren.
Medische en lichamelijke problemen, zoals moeite met
bewegen, verminderde spierkracht, gezichtsproblemen,
duizeligheid, verwardheid, medicijngebruik en
zelfoverschatting zijn persoonlijke oorzaken van vallen.
Een onveilige omgeving, zoals losliggende voorwerpen
in en om het huis (kleedjes, snoeren, stoeptegels),
natte vloeren, onvoldoende verlichting en onvoldoende
steunpunten zijn voorbeelden van omgevingsfactoren.
Ouderen die al een valongeval meegemaakt hebben
wijten het vaak aan pure pech of onoplettendheid.
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Verhoogd valrisico. En dan?
Het groepsprogramma ‘Vallen verleden tijd’ richt
zich op het verbeteren van spierkracht en balans en
coördinatie, in combinatie met kennisoverdracht en het
eventueel verbeteren van omstandigheden in en om
het huis. De programma’s die al elders in het land lopen
hebben hun effect bewezen.
In samenwerking met gemeente Horst aan de Maas
start Fysiotherapie Westsingel op donderdag 19 mei met

valpreventietraining in de judozaal van het Gasthoês
onder leiding van Emmy Bouten en Minette Keijsers.
De bijeenkomsten zijn gedurende vijf weken op maandag
van 13.00 tot 14.30 uur en op donderdag van 08.30 tot
09.45 uur.
Informatie of aanmelden
Dat kan bij Fysiotherapie/Ergotherapie Westsingel,
077 398 28 34 of 077 398 77 83. De kosten zijn 150
euro. Zorgverzekeraar VGZ vergoedt 50, 100 of 150 euro,
afhankelijk van het aanvullende pakket. Ook andere
verzekeraars hebben vaak een vergoeding hiervoor.
Dit kunt u bij uw eigen verzekering navragen.
Bij voldoende animo willen we in september weer
met cursus starten.

Westsingel 96, 5961 DH Horst
www.fysiowestsingel.nl
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Wat
zeg je?

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Zonder bescherming voel ik me
niet veilig’

Nu dan eindelijk de temperaturen gaan
stijgen komen de korte broeken en hemdjes
weer tevoorschijn. Er wordt volop genoten van
het mooie weer en en passant krijgen we ook
nog een mooi kleurtje. Dat het daarbij
belangrijk is om je te beschermen tegen de
zonnestralen, dat weten we wel. Toch zegt 31
procent van de inwoners geen zonnebrandcrème te gebruiken als ze in de zon zit. Dat
blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
“Een kleurtje krijgen en vitamine D ‘ontvangen’”, dat zijn voor deze inwoner redenen om in
de zon te gaan liggen. Na de afgelopen koude
weken vinden we het fijn om te kunnen genieten
van het mooie weer. “De voorjaarszon is heerlijk
om even een kopje koffie te drinken.” Zo’n 45
procent vindt het dan ook belangrijk om in de
zomer een zomers kleurtje te hebben. “Het staat
mooier en maakt slanker”, grapt iemand. Maar

Inwonerspanel

1.672 leden

12
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Nee
31%
Ja
69%

Gebruik je zonne
brandcrème in de zon?
niet iedereen is in de lente en zomer in de zon
te vinden. “De directe zon is niet goed voor het

lichaam. Ik zit daarom altijd in de schaduw”, zegt persoon toe.
Er zijn ook andere manieren om ervoor te zordeze persoon. En anderen mijden de zon noodgegen dat je niet met spierwitte benen de zomerdwongen vanwege gezondheidsproblemen.
zon in hoeft. Denk bijvoorbeeld aan de zonneWie wel in de zon gaat zitten, kiest dan vaak
bank en zelfbruiners. Deze
voor een plekje in de
opties zijn echter niet
tuin, op het terras of op
‘Niet consequent’
populair bij de inwoners
het strand. De meerdervan Horst aan de Maas.
heid smeert daarbij
‘Ik kan wel tegen de zon’
“Voorheen ging ik nog wel
met zonnebrandcrème.
‘Ik wil liever geen huidkanker
eens onder de zonnebank,
“Zonder bescherming
maar nu verkies ik mijn
voel ik me niet veilig”,
krijgen’
gezondheid boven een
laat iemand weten.
bruin kleurtje.”
De meeste mensen
gebruiken daarbij factor 30 of meer. KWF
TipHorstaandeMaas is een
Kankerbestrijding geeft aan dat de zon inderdaad samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
belangrijk is voor de aanmaak van vitamine D.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Helemaal vermijden is daarom niet nodig, verresultaten of aanmelden voor de volgende
standig zonnen echter wel. Maar daar denken we enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
soms te laat aan. “Ik gebruik pas zonnecrème op
Reageren?
het moment dat ik al verbrand ben”, geeft deze
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

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

2E
PINKSTERDAG
GEOPEND!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Bespreking Poll week 17

Een verbod op rugzakken bij festivals heeft geen zin
Rugzakken en tassen verbieden op festivals? De meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken geleden, 56 procent, vindt dit geen gek
idee. Mochten festivalorganisaties het voorbeeld van hun Belgische collega’s
gaan volgen, dan snappen zij dat wel. Als het aan de Belgische Federatie van
Muziekfestivals worden, in verband met de veiligheid, rugzakken en tassen voortaan verboden. Zij wil daarmee dezelfde lijn volgens als die van de
voetbalclubs. Sinds de aanslagen in Parijs zijn namelijk tassen en rugzakken
verboden in voetbalstadions.

Omdat tassen stuk voor stuk gecontroleerd moeten worden, ontstaan
er lange wachtrijen met bezoekers en die zouden zo doelwit kunnen worden
van een aanslag, aldus de organisatie. Dan kunnen ze beter verboden
worden.
Onzin, vindt de overige 44 procent. Dat de Vereniging Nederlandse
Poppodia en Festivals zo’n verbod vooralsnog niet ziet zitten, begrijpen ze
helemaal. Het is helemaal niet praktisch, want waar moet je dan je spullen
laten? Daarbij, als iemand een aanslag wil plegen, kan dat altijd wel.

Ik kijk altijd naar de ingrediënten van een product
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een landelijke supermarktketen gaat zogenaamde calorieënmeters in het
frisdrankenschap plaatsen waardoor consumenten direct kunnen zien hoeveel
calorieën er in een glas drank zitten. De frisdranken worden onderverdeeld in drie
categorieën: de beste, de middengroep en de slechtste. De indeling is gebaseerd
op het aantal calorieën. Hoe minder calorieën, hoe ‘beter’ het drankje. Dat maakt
het natuurlijk nog makkelijker om een gezonde en bewuste keuze te maken
in de supermarkt. Ook het etiket van een product kan je veel vertellen over de
ingrediënten die erin zitten, dat is vooral voor mensen met allergieën van belang.

Sowieso zijn we vandaag de dag bewuster bezig met onze voeding en wat we
allemaal binnenkrijgen. Een blik op de ingrediënten werpen is dan maar een
kleine moeite.
Anderen vinden dat te veel werk en pakken gewoon wat ze lekker vinden.
Daarnaast bestaat zo’n etiket voor de leek vaak uit een hoop abracadabra, je
moet dan eerst opzoeken waar alle nummers voor staan. Daarnaast heb je niet
altijd tijd om een half uur naar een blik erwten te staren. Ik kijk altijd naar de
ingrediënten van een product. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Mijn smartphone staat uit tijdens de dodenherdenking > eens 60% oneens 40%

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers:

Project- & Servicemonteur
Mechatronica Engineer
Voor meer informatie: www.light4food.com

WAGYU KUDDE VOOR DE
EERSTE KEER NAAR BUITEN
PINKSTERMAANDAG 16 MEI 2016 13:30 UUR
GELEGEN AAN DE N277
WWW.WAGYU-FARM.NL
We zijn blij u te mogen verwelkomen bij onze jaarlijkse open dag.
Onze Wagyu runderen gaan na een lange winter graag naar buiten
en wij zouden het leuk vinden als u hier bij bent. Iedereen is welkom,
zowel jong als oud, de entree is GRATIS.

VOOR IEDEREEN IS ER GRATIS WAGYU TE PROEVEN,
BEREID DOOR ONS EIGEN BBQ-TEAM: ‘STOKES BBQ’!

Elke dag
verse asperges
geschild en ongeschild

Petra Janssen
Boerderij Janssen,
Sevenum

vrijdag
en zater
is Petra dag
Jans
aanwez sen
ig in
de wink
el

Onze winkel is open zodat het door u gekochte vlees direct bereid kan
worden door Stokes BBQ. Tevens kunt u onder het genot van een kopje
koffie of thee nog even nagenieten van de dansende koeien.
VOOR MEER INFORMATIE: BIANCA GERRISTEN
BIANCA@WAGYUFARM.NL
06-12 46 30 21 EIJKENHOFWEG 7 5814 AM TE VEULEN AAN DE N277

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Toetsen
bordhelden
Het land van duizend
meningen, het land van
nuchterheid. Van de tekst die
Fluitsma en Van Tijn in 1996
schreven, is twintig jaar later
alleen het eerste gedeelte van
toepassing in de digitale
wereld, lijkt het.
De komst van sociale media
heeft ervoor gezorgd dat
iedereen zijn stem makkelijker
kan en mag laten horen.
Dat heeft ook zijn nadelen.
Hoe erg het nieuws op pakweg
de facebookpagina van NOS
geregeld ook is, de reacties
daaronder maken je mogelijk
nog misselijker. Het respect lijkt
tegenwoordig ver te zoeken in
de digitale wereld. Ben je voor
de komst van vluchtelingen,
dan ben je een landverrader.
Ben je tegen, dan ben je een
racist. Aldus de ‘toetsenbordhelden’ van Nederland.
Het gros van de Nederlandse
bevolking is niet zo extreem. Het
lijkt er echter meer op dat we
ons op Facebook meer bezighouden met elkaar voor racist uit te
maken, dan dat we ons bezighouden met de bestrijding
racisme. Er is altijd een kleine
groep die er een puinhoop van
maakt, ten nadele van de
meerderheid. De toetsenbordhelden creëren een onterecht
beeld van de samenleving.
Zo zit de wereld niet in
elkaar. Op huishoudbeurzen
komen niet alleen maar vrouwen met een kort, pittig kapsel.
De NS rijdt ook wel eens op tijd,
en lang niet alle tieners zeggen
ja tegen MDMA. De wereld zie je
niet op een digitaal schermpje.
Het echte leven is niet zoals
gebruikers op Facebook, Twitter
en YouTube proberen te verbeelden. Sociale media zijn handig,
hartstikke handig zelfs, maar we
moeten niet doorslaan met al
onze appjes. Het echte leven ligt
namelijk op straat, bij de bakker
en op het kamertje van opa.
Schermpjesverslaafden, leg je
mobiele apparaat eens eventjes
weg.
Teun
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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

Emma Sijbers
15 jaar
Kronenberg
Willibrord Gymnasium
Deurne

Wat is je lievelingsmuziek?
Ik hou van alternatieve muziek, zoals
Twenty One Pilots en Panic! at the
Disco. Het is anders dan wat de meeste
mensen luisteren, maar ik vind de vibe
heel rustig en chill. Meestal luister ik
muziek op de fiets naar school, maar
ook tijdens het opmaken luister ik
graag muziek.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?
Op een hele traditionele manier denk
ik. Ik zou zijn hand vragen aan zijn
ouders en hem daarna mee uit eten
nemen. Dan zou ik op mijn knieën
gaan. De locatie zou een bijzondere
plek voor mijn vriend en mij moeten
zijn. Ik vind het kunnen als een vrouw
een man ten huwelijk vraagt, maar
ik zou zelf toch het liefst gevraagd
worden.
Als je ervoor kon kiezen om voor

altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik kiezen voor 21 jaar, omdat
je over de hele wereld dan de ‘legale
leeftijd’ hebt. Vooral in Amerika mag
je veel dingen pas wanneer je 21
bent. Het is een leeftijd waar je nog
alles kan en mag doen. Maar 21 jaar
is een beetje vroeg om te trouwen en
kinderen te krijgen, dus dat is dan wel
een nadeel.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Naar Amerika verhuizen. Dit zou ik
graag willen doen na mijn studie, dan
ben ik ongeveer 24 jaar. Het liefst zou
ik in Florida willen wonen, maar het is
daar het hele jaar door superwarm.
Dus daarom zou ik toch voor Californië
kiezen. De grootsheid van Amerika
spreekt me vooral aan. Het is hét land
waar alles kan. Of ik alleen zou gaan
weet ik nog niet, dat ligt er maar net
aan.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Een waterfilter, zodat je het zoute water
toch kunt drinken en kunt overleven.

aan
Emma Sijbers

Maar natuurlijk zou ik ook de mensen
meenemen die belangrijk voor mij zijn,
zoals mijn beste vriendinnen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Jumpen, dat is een soort dans waar
iedereen een paar jaar geleden aan
meedeed. Als ik er nu aan terugdenk,
snap ik niet waarom ik daar ooit aan
meegedaan heb.
Welk nummer bezorgt je
kippenvel?
‘Trust nobody’ van Dalton Rapattoni.
Het is een van de eerste nummers
waar ik echt emotioneel van werd.
De zanger van dit nummer is uit een
band gestapt. Dit liedje gaat erover hoe
hij dit ervaren heeft en hij beschrijft
onder andere de ruzies.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een knap persoon zie en ik dat
tegen mijn vriendinnen zeg, maar
net op dat moment komt die persoon
voorbij lopen. Dat is al meerdere keren
gebeurd en het is vooral heel ongemakkelijk.

Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Ik was op vakantie op een camping,
en een jongen kwam naar me toe om
mee te gaan voetballen. Mij zou het
eng lijken om zomaar op iemand af te
stappen en zoiets te vragen, maar hij
deed het op een hele soepele manier.
Eigenlijk heb ik geleerd van hem hoe
je iemand aan kunt spreken die je niet
kent, zonder dat het ongemakkelijk
wordt.
Zon of sneeuw?
Sneeuw, omdat het makkelijk is om
iets aan te trekken als je het koud hebt.
Maar als het warm is kan je vaak niet
veel uittrekken om af te koelen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wie wordt mijn partner? Dan hoef
ik geen tijd meer te ‘verspillen’ aan
anderen. Ik zou de helderziende wel
geloven, maar ik zou geen hulp vragen
aan een helderziende bij bijvoorbeeld
een grote beslissing.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik ben best een ‘weggooier’, dus ik vind
het niet heel moeilijk om iets weg te
gooien. Dit had ik vroeger wel, toen
wilde ik echt alles bewaren. Maar als ik
dan toch iets zou moeten bewaren, dan
zouden dat foto’s van mijn kindertijd zijn.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat advies komt uit een boek,
genaamd ‘Weg uit Irak’. Daarin wordt
gezegd dat pijn maar tijdelijk is, en
dat je soms ergens doorheen moet om
beter te worden. In het boek wordt
ook beschreven dat emotionele pijn
maar 20 minuten duurt, en dat alle pijn
die je daarna hebt door jezelf veroorzaakt wordt. Dit in mijn achterhoofd
houdend, kan ik beter met moeilijke
situaties omgaan.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
De vaatwasser uitruimen, omdat ik dan
de hele tijd moet bukken. Ook moet je
steeds naar verschillende kastjes lopen
en die weer openmaken. Het kost veel
energie en dat vind ik niet zo leuk.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
The ‘D.U.F.F.’, en dan zou ik graag de
hoofdpersoon willen spelen. Dit meisje
heeft het heel lastig, maar krijgt voor
haar harde werk toch een heel mooi
leven terug. Ze is er het beste uitgekomen omdat ze zichzelf is gebleven.

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een

spontane medewerk(st)er
voor de weekenden
Leeftijd 15-19 jaar
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Elektrisch
vehikel
Afgelopen week was het
echt zomerweer in Horst en
omstreken. Lekker relaxed reed
ik over het fietspad, terwijl ik
genoot van de warme zonnestraaltjes en dagdromend keek
naar witte schapenwolkjes.
Maar mijn gedachtes werden
abrupt verstoord door het
schrille geluid van een fietsbel.
Ik ging opzij en… ZOEF! Binnen
een nanoseconde werd ik
voorbij gecrost door een
koppeltje bejaarden op supersonische elektrische fietsen.
Menig jongere heeft dit
scenario minstens één keer
meegemaakt. De rollen zijn
omgedraaid sinds de komst van
de e-bike. Vroeger haalde de jeugd
de traag fietsende 60-plussers in.
Nu maakt het niet meer uit waar
je bent, je wordt altijd wel
gepasseerd door een clan bejaarden op een tweewieler met
motortje. Ze sjezen rond met
topsnelheden van wel 25 km/u.
Massaal rijden ze over de fietspaden met wapperende grijze haren
en toupets in de wind. Maar niet
alleen opa’s en oma’s maken
gebruik van de fiets met aandrijving. Uit onderzoek van de ANWB
blijkt dat tegenwoordig maar liefst
20 procent van de scholieren op de
elektrische fiets naar school
scheurt. Dat zijn vooral jongeren
die grote afstanden van huis naar
school moeten afleggen. Best slim.
Zo kun je je ’s ochtends nog een
keer omdraaien, hoef je nooit
meer tegen de wind in te zwoegen
en ook niet bezweet en verwilderd
te arriveren op het schoolplein.
Muffe, degelijke fietsen zijn het
niet meer. Fietsfabrikanten haken
in op de mogelijkheden met hippe
modellen. Ook hoef je niet bang te
zijn dat je elektrisch vehikel
beschadigt in de fietsenstaling.
Er zijn namelijk ook e-bikes die
hufterproof zijn en tegen een
stootje kunnen. Het moet niet
gekker worden. Straks rijdt de hele
bevolking op de e-bike en moeten
er overal fietssnelpaden worden
aangelegd. Ik houd het in ieder
geval nog liever even bij mijn
eenvoudige, krakkemikkige fietsje.
Rosanne

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
12 mei 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
17 mei 2016

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl

In de komende twee weken rijdt de chemokar langs de dorpen. Dan kunt u uw Klein Chemisch Afval
(KCA) inleveren. Bijvoorbeeld lege batterijen, spaarlampen, medicijnen en restjes verf.
Op uw afvalkalender staat wanneer de chemokar bij u in de buurt is. Ook op www.horstaandemaas.nl
en www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl vindt u de data, tijdstippen en locaties.

Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
bestemmingsplan Hoogstraat-Looierweg
Broekhuizen.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Dr. Droessenweg 7
Meterik.
• Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 50.000,- voor
onderzoek naar de alternatieve ontsluiting
van de spoorwegovergang Stationsstraat.
• Voorstel tot het instemmen met de financiering van de koop van de locatie Pastoor Debeijestraat 64 te Hegelsom door de huidige
huurder voor een bedrag van € 1.250.000

ten behoeve van de vestiging van de ISK
Vluchtelingenschool.
Het agendapunt “Voorstel tot het
beschikbaar stellen van een krediet van
€ 143.000 ten behoeve van een grootschalige renovatie van tennisbanen van tennispark Sevenum is van de agenda gehaald.

Heeft u de chemokar in uw dorp gemist? Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand staat hij tussen
10.00 en 14.00 uur bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst.
Overzicht locaties en data

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Cluster Ruimte
niet bereikbaar

Dorp

Locatie

America

Past. Jeukenstraat / Nusseleinstraat
(nabij kerk)

12-05-2016

Evertsoord

Paterstraat (parkeerplaats bij sportveld)

13-05-2016

09.00 - 09.55 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg (nabij kerk)

12-05-2016

13.00 - 14.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

12-05-2016

09.00 - 12.00 uur

Kronenberg

hoek Meerweg / Peelstraat / de Hees
(parkeerplaats)

13-05-2016

10.00 - 12.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

17-05-2016

09.00 - 11.00 uur

Sevenum

Raadhuisplein

13-05-2016

13.00 - 16.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

17-05-2016

11.00 - 13.00 uur

Tienray

Zwanenweg

17-05-2016

14.00 - 16.00 uur

14.15 - 16.00 uur

Op de website van Milieu Centraal leest u welke producten u bij de chemocar kunt aanbieden.

In verband met een personeelsbijeenkomst is Cluster Ruimte, hieronder valt ook Openbare
Werken op dinsdag 17 mei van 09.00 tot 12.00 uur niet bereikbaar. Dit geldt voor de balies van
Vergunningen alsook voor telefonische vragen voor de medewerkers van Cluster Ruimte.
De overige balies, zoals Burgerzaken en WIZ zijn wel geopend. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar en voor dringende meldingen kunt u bellen met ons callcenter (077) 477 97 77.

Gemeentehuis en Openbare
Werken gesloten
op 2e Pinksterdag
In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en Openbare Werken op maandag 16 mei
2016 gesloten. Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op dinsdag 17 mei a.s.
weer terecht.
Hebt u een dringende melding voor Openbare Werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende
werkdag, dan kunt u het storingsnummer 06 – 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving
dreigt.

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.
Broekhuizen
Haasendonkerweg
ongenummerd
Grubbenvorst
Burg. Temeerstraat 29
Hagelkruisweg 11
Hegelsom
Past. Debijestraat 64

Horst
Hamweg 3

Meterik
Donkstraat 6a

Lottum
Houthuizerweg 28

Meerlo
Megelsum 5
Bergboslaan 7 en 16

Melderslo
Nieuwenhofweg 4

Sevenum
Creemerhof (kavel 9)

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

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

Afspraak maken
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

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.

Ontwikkelingen spoorwegovergang Hegelsom
Rondom de spoorwegovergang op de Stationsstraat zijn nu problemen
met de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte. De beste oplossing zou de
aanleg van een tunnel onder het spoor zijn.
Dit plan is volgens de overheid te
duur. Men heeft de gemeente geadviseerd om een van de aangedragen
alternatieven nader te onderzoeken,
met een ontsluiting aan de noordzijde
van het station via een ontsluitingsweg achter langs het Loopcentrum.
Tijdens een voorlichtingsavond medio

april zijn de omwonenden, andere
belanghebbenden en geïnteresseerden
op de hoogte gebracht. Er was sprake
van een geweldige opkomst, soms
felle discussies, maar bovenal goede
ideeën voor verdere verbeteringen van
de plannen. Net als de omwonenden
maakt de SP zich zorgen over een

aantal onderdelen van de te onderzoeken variant. We hebben hiervoor een
aantal goed alternatieve oplossingen.
De ontsluitingsweg moet bij de kruising
Asdonckerweg-Stationsstraat aansluiten
op een nieuwe rotonde. Het verkeer van
en naar America wordt daarbij over de
Asdonckerweg en de Heijnestraat weggeleid. Dit leidt tot een forse verkeerstoename op beide bovenstaande smalle
wegen met een forse toename van de
risico’s voor het langzame verkeer dat

hier gebruik van maakt. Men verplaatst
daarmee dus het probleem. Beter zou
zijn om de rotonde richting station te
verplaatsen en geen sluipverkeer via
genoemde wegen toe te staan door
aanvullende maatregelen. In de variant
worden de busstations naar het plein
voor het station verplaatst. Hierdoor
zal het aantal verplaatsingen van
langzame verkeersdeelnemers over de
Stationsstraat verder toenemen (leerlingen Citaverde). Ton Hermans (Citaverde)

attendeerde de aanwezigen hierop.
De enige goede oplossing lijkt hier
het ontkoppelen van het langzame
verkeer (voetgangers en fietsers) van
het snelverkeer door de aanleg van
een relatief goedkope tunnel onder de
Stationsstraat. Voor deze aanpassingen
in de te onderzoeken variant wil de SP
zich de komende tijd in gaan zetten.
Thijs Lenssen
Mariet Roelofs-Huijs,
SP Horst aan de Maas

Veilig fietsen, kwestie van lange adem
Essentie is sinds de oprichting in 2008 bezig zich in te zetten voor de
goede bereikbaarheid. Veilige en goede verbindingen zijn belangrijk.
Het scheiden van het fietsverkeer van auto’s is een van de middelen
waarmee dit bereikt kan worden.
In 2009 riepen we: “We gaan
een fietspad tussen Broekhuizen
en Horst realiseren.” Al meer dan
10 jaar was het een wens om vanuit
Broekhuizen met name scholieren op
een veilige manier naar onder andere

het Dendron College te laten fietsen.
In 2010 is afgesproken dat het fietspad
gerealiseerd zou worden. De aanleg
duurde al met al ruim 5 jaar. Dit kwam
met name door planologische belemmeringen en grondaankopen.

Een complex traject van onderhandelingen heeft uiteindelijke geresulteerd
in het gewenste eindresultaat. Goede
fietsverbindingen vinden we nog
steeds belangrijk. Daarom hebben we
eind 2015 mede het initiatief genomen
om een voorstel te maken voor het realiseren van een veilige fietsverbinding
van America naar het station HorstSevenum. Mede omdat dit tracé gaat
aansluiten op de Greenportbikeway,

is het onze verwachting dat hier meer
fietsers gebruik van gaan maken.
Zeker gezien de opmars van de elektrische fiets. De Greenportbikeway is
een fietsnetwerk dat Venlo al fietsend
direct gaat verbinden met bijvoorbeeld
America. Ook past dit fietspad binnen
de doelstelling om fietsveilige verbindingen te realiseren in onze gemeente.
America wordt aangesloten op een
groot netwerk van fietspaden in Horst

aan de Maas. Inmiddels hebben alle
fracties ingestemd met het maken
van een definitief plan. Voor de toekomst willen wij ons blijven inzetten
voor veilige verbindingen. Een goed
fietsnetwerk nadert voltooiing. Het is
kijken naar nieuwe kansen en zorgen
dat er een kwalitatief goed netwerk
van fietspaden blijft bestaan.
Bram Hendrix,
Essentie

Dag van het arbeidsrecht
Heeft u vragen
op het gebied
van arbeidsrecht,
over bijvoorbeeld…
De Wet Werk
en Zekerheid (WWZ)?
CAO?
Ontslag?
Concurrentiebeding?
Arbeidsvoorwaarden?
Vaststellingsovereenkomst?

Kom dan langs!

Gratis
spree
kuu

18 me
09.00 i 2016
-19.00
max. 3
uur
0 minu
v
t

r

en
arbeid advies
advoc srechtaat

an een

www.trc-advocaten.nl
Hoofdstraat 19, 5961 EX Horst
tel. 077-398 81 82 - fax 077-398 81 91
e-mail: advocaten@trc-advocaten.nl
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Vluchtelingen en vrijheid
Zoals al vaker op deze pagina’s aangegeven is het vluchtelingenvraagstuk een belangrijke uitdaging. Zowel voor Europa, Nederland
als ook voor Horst aan de Maas.
Niet alleen de eerste opvang, maar
ook omdat vluchtelingen een succesvol
deel uit moeten gaan maken van onze
samenleving. Denk aan taal, onderwijs

en cultuur. Dit is goed voor ons en voor
hen. Het manifest van vluchtelingenwerk stelt participatie van vluchtelingen
niet voor niets centraal.

Waar staan wij als Horst aan de
Maas? En waar wachten we op? Denk
hoeveel mensen de zon op zien komen
in de vele kampen op deze wereld en
die onder erbarmelijke omstandigheden
leven. Dit mogen en kunnen we niet
accepteren. Vorige week herdachten we
met lezingen de verschrikkelijke razzia’s

en de gevolgen ervan. Herdachten we
ieders vlucht naar veiligheid en vrijheid.
Vrijheid, voelen wij deze echt? Gunnen
we ook deze mensen hun zwaarbevochten vrijheid? Gunnen we ze een ‘Herberg
de Troost?’ “We doen onze plicht”, hoor
ik zeggen. Maar wat is onze plicht? Voor
mij een warm welkom in een toeganke-

lijk Horst aan de Maas. Voor iedere burger. Aanpassen komt van twee kanten.
Als rechtgeaarde plattelandsmensen
moeten we het gevoel, ons gevoel,
daar leggen waar het gerechtvaardigd
is: zorg om en voor elkaar.
Truus Knoops-Kersten,
PvdA Horst aan de Maas

Baas van de verbinding
De tweede editie Baas van Horst aan de Maas vond zaterdag 7 mei
plaats in Hegelsom. Met fantastisch weer en top inzet door alle deelnemers, organisatie en vrijwilligers was dit helemaal geslaagd. De strijd
begon in april al met het eerste filmpje dat de gezonde dorpen-rivaliteit
op scherp zette.
Geen evenement wat voor méér
binding zorgt tussen jongeren in de
gemeente als Baas van Horst aan de
Maas. De aanloop en de dag zelf staat
vol met gezonde rivaliteit tussen de

verschillende groepen die elk voor een
dorp uitkomen. Waar uiteindelijk één
groep er met de befaamde titel ‘Baas
van Horst aan de Maas’ mee vandoor
gaat. En ’s avonds zorgt Baaspop voor

een onvergetelijke avond, waar iedereen weer tot elkaar komt. Fantastisch
dat wij als gemeente een dergelijk
evenement hebben. Dit moeten wij
koesteren. Naar mijn inzicht leert men
elkaar hier nog beter kennen op een
leuke sportieve manier wat voor nog
meer binding zorgt met elkaar en
de gemeente. Complimenten aan de
organisatie die bestaat uit meerdere
jongeren uit de verschillende kernen

en Hegelsom die voor dit jaar als het
bazendorp mee mocht organiseren.
Actieve jongeren zijn ook een kweekvijver voor verenigingsbestuurders en
vrijwilligers in de toekomst. Felicitaties
aan Melderslo en in het bijzonder de KPJ
die volgend jaar als actieve gastheer
Baas van Horst aan de Maas gestalte
mag geven. Gewoon samen doen.
Danny van Hees,
CDA Horst aan de Maas

Initiatieven van onderop
Iedereen heeft het opeens over de veranderende samenleving.
Toverwoorden daarbij: participatie en zelfsturing van inwoners vertaald
naar initiatieven van onderop. Dat zou ook een geheel andere rol van de
gemeenteraad vereisen. Is dit zo vragen we ons af.
Kennis en inzichten veranderen
steeds waardoor onze samenleving
continue verandert. Al jaar en dag.
Als voorbeeld van de participatiemaatschappij wordt de kopgroep van het
te vernieuwen Gasthoês genoemd.
Een groep mensen is door het college
gevraagd om een droomscenario

Te koop tulpen € 2,- per bos.
Aanbieding 3 bossen voor € 5,-.
Zonnebloemen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Heerlijke verse Horster asperges
te koop, ook geschild! Bij Verhaeg
Asperges, Kranestr 38, Horst,
tel. 077 398 65 90. Ma-vr 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo op afspraak.
2e Pinksterdag ook open!

Buiten breien! Geniet in de zomermaanden van de voordelen van het
weer, de uren daglicht, de vrije tijd
en de vakantie. Ga buiten breien!
Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.
Campers te huur. Vakantieplannen?
Mooie campers te huur. Camper
verhuur de Witte Horst. L. Boekestijn
06 43 47 63 39 www.essodewitte.nl

bij plannen en beleid. Echter, de raad
heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Zij geeft de kaders aan waarbinnen
het college kan werken. De kardinale
vraag is: op welk moment moet de
raad geïnformeerd over een initiatief én
betrokken worden in het proces. In elk
geval zeker niet als plannen al pasklaar
liggen. Of in beslotenheid pasklaar
gemaakt worden zonder de raad erbij te
betrekken. Dat is niet open en transparant. Initiatieven vanuit de gemeenschap: ja graag. En daarop vanaf het

begin een kritische kijk van de raad: ja
zeker. Laten lijken dat iets van onderop
komt: nee. Maximale openheid ja.
Bij elkaar veel om over na te denken.
Want transparantie is meer dan praten
over een aanpak of veranderingen in
de maatschappij. Transparantie moet
je doen, moet je beleven. En bij die
nieuwe aanpak hoort ook het luisteren
naar klachten. Dus nog veel te doen bij
ons in Horst aan de Maas.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

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

Texaco de Kamp Horst.
Ben je student en zoek je een
weekendbaan/vakantiebaan?
Stuur een sollicitatie naar e-mail
texaco10310@efr-group.com Texaco
de Kamp Horst 077 398 13 23.

Tape tegen hooikoorts!
Meer info of een afspraak, bel na
18.00 uur 06 40 39 47 38.

Wij persen uw hooi en stro. Nieuw,
nieuw. Als eerste in Nederland persen
wij uw hooi- en strobaaltjes waar dan
ook, 85/100 x 85 cm. Wij komen dan
ook met onze vrachtwagen-combi
naar u toe. Informeer:
Maisboerke 06 53 12 13 17.

www.hetrotven.nl Kleinschalige
dagbesteding/vrijetijdsbesteding voor
kinderen met ASS en aanverwante
stoornissen.Heeft u interesse kijk op
onze website of bel 06 45 66 19 93.

Bolhoeve hoverniers. Gericht op
de aanleg, renovatie en onderhoud
van tuinen. Voor meer informatie:
bolhoevehoveniers@hotmail.com
06 23 90 62 28.

Muziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! I: www.jackenjolanda.nl
E.: jlmhanssen@planet.nl

pink

1
ster e en 2e
dag
open
!
DE GROOTSTE KEUZE

PERKPLANTEN

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

VELE KLEUREN

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

BROEKEN- EN SCHOENENWEKEN

BROEK *
SURFINA’S NU € 0,75 2E
HALVE PRIJS
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Plantenkwekerij
Hoveniersbedrijf

Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077 - 398 29 22 / 06 - 54 30 69 64

2E PAAR SCHOENEN
HALVE PRIJS*
Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

*tenzij anders aangegeven

.

hiervoor te schrijven. Noemden we
dit tot voor kort niet een werkgroep
of klankbordgroep? Een ander, en echt
initiatief van onderop, de belangengroep Behoud de Parel kreeg geen poot
aan de grond. Terwijl zij vechten tegen
het NGB (mega kippen- en varkensbedrijf) en vóór de gezondheid van onze

inwoners. Of kijken het college en de
coalitiepartijen of een initiatief in hun
straatje past? Initiatieven van onderop
zijn er van oudsher. Anders hadden we
geen rijk verenigingsleven, geen sociaal
leven, geen vrijwilligerswerk en geen
onderlinge verbinding en cohesie.
Is D66 tegen initiatieven van onderop?
Integendeel. Initiatieven vanuit de
gemeenschap: heel graag. Laat het ons
horen. Open en transparant, ook vanuit
het gemeentebestuur. Wij zijn voor het
vroegtijdig betrekken van onze inwoners

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686
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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?

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

Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

F1 Lottum kampioen
Voor de kledingdistributiecentra
van PVH (Tommy Hilfiger/Calvin Klein)
zijn we op zoek naar:

Door voetbalvereniging SV Lottum
De F1 van voetbalvereniging SV Lottum is zaterdag 30 april kampioen geworden van de voorjaarsreeks in de tweede klasse 306. De jongens wisten dit te bereiken door al hun wedstrijden te winnen,
een knappe prestatie. Onder een waterig zonnetje wisten de jongens ook hun laatste wedstrijd te
winnen met maar liefst 14-2. Het in grote getale verschenen publiek werd dan ook goed verwend.
Het team bestaat uit Teun Driessen, Ralf van Dam, Bas Klopman, Stijn Speijcken, Jelle Hutjens,
Sil Hoeijmakers, Jens Rutten, Wessel van Deelen, Jeroen Rutten en Paul Keiren en wordt geleid door
Don Hutjens en Theo Hoogveld.

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.
Eis: Niet meer dan twee weken vakantie opnemen in de
periode juni-september.
Adecco
T 077 398 47 47 of
06 12 73 68 41 of
06 34 55 01 76

(bereikbaar 08.30-17.30 uur)

E pvh@adecco.nl

Strijd om kampioenschap

Sporting ST onderuit
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van RKSV Meterik kwam zondag 8 mei op bezoek bij Sporting ST in Swolgen. Zij streden deze
dag voor het kampioenschap in de klasse 5F.
Bij winst zouden de bezoekers
kampioen zijn, bij elk ander resultaat
zou de beslissing pas volgende week
vallen. Negentig minuten later was er
geen twijfel meer mogelijk, Meterik
was kampioen na een oorwassing voor
de thuisclub: 0-9. Alles was aanwezig
voor de kampioenswedstrijd; zon, veel
publiek en een fijn onbesproeid veld.
Vanaf het begin lieten de groen-witten
zien dat ze alleen gekomen waren
voor de winst. Veel druk naar voren,
snelle mannen op de zijkant en veel
gevaar voor de goal met goalget-

ter Dirk van Rengs. Na ongeveer tien
minuten spelen was de ban gebroken.
Doelman Bram Willems veroorzaakte
een strafschop die door Dirk van Rengs
feilloos binnen werd geschoten. Toen
Huub Kleuskens twee minuten later via
onderkant lat raak schoot, was de wedstrijd al gespeeld, 0-2. Via Dré Peeters
en tweemaal Dirk van Rengs stond het
in de rust al 0-5. De bezoekers namen
nauwelijks gas terug na de thee.
Opnieuw vond Van Rengs tweemaal
het doel, goed voor een bijna-hattrick.
Hierna moesten de vele supporters

‘lang’ wachten op een nieuw doelpunt. Een kwartier voor tijd deed Bart
Houden ook een duit in het zakje, 0-8.
Het slotakkoord was uiteraard voor
topscoorder Van Rengs, 0-9. Hierna
stokte de aanvalsdrift en had Sporting
ST het geluk dat de dubbele cijfers niet
werden gehaald. Meterik is hierdoor
de terechte kampioen. Sporting ST rest
alleen nog de laatste uitwedstrijd tegen
DEV-Arcen op pinkstermaandag. Laatste
mogelijkheid om nog iets recht te zetten voor de grootste nederlaag in de
geschiedenis van de fusieclub.

Meterik kampioen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV Meterik is op zondag 8 mei kampioen geworden in de vijfde klasse.
De wedstrijd tegen de medekampioenskandidaat Sporting ST uit Swolgen en Tienray won de club uit
Meterik met 9-0, waarvan zes doelpunten van Dirk van Rengs.
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Ruitersportweekend Sevenum

Open Limburgs
Kampioenschap
Het Ruitersportweekend Sevenum vindt ook dit jaar tijdens Pinksteren plaats op het evenemententerrein in Kronenberg. Op zaterdag 14 en
zondag 15 mei beginnen de springwedstrijden om 09.00 uur. Op maandag 16 komen naast paarden ook pony’s aan de start en wordt er zowel
gesprongen als dressuur gereden.
Nieuw dit jaar is het Open
Limburgs Kampioenschap 1.40 meter
dat maandagmiddag om 14.00 uur
wordt verreden. Vele topruiters uit
de regio zoals Leon Thijssen en Emile
Tacken strijden in de ATAG Grote
Prijs van Sevenum om het Limburgs
Kampioenschap. Ook vindt er die dag
de eerste selectiewedstrijd van de
Horst aan de Maas cup plaats.
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Verdiende overwinning
voor SVEB
Door: Wiel Hendrix, voetbalvereniging SVEB
De wedstrijd op zondag 8 mei tussen het eerste team van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst en het eerste team van AVV America, was voor beide ploegen nog belangrijk om een periode veilig
te stellen. SVEB moest hiervoor nog één punt bemachtigen en de bezoeker, AVV America, moest de volle winst
pakken.

Deze competitie voor jonge ruitertalenten begint om 12.00 uur.
Na afloop van de Grote Prijs vindt er
op maandag nog een show plaats.
Naast de diverse wedstrijden is er is
een promodorp met diverse stands.
Voor de kinderen is er een springkussen, wordt er geschminkt en kinderen
kunnen op maandagmiddag koerijden
op een echte koe.

Oxalis wil naar
Hegelsom
Korfbalvereniging SV Oxalis wil een multifunctionele accommodatie
realiseren op Sportpark Wienus in Hegelsom. Volgens de vereniging
voldoet deze plek aan de criteria die zij heeft gesteld: bereikbaarheid, de
mogelijkheid tot het creëren van een eigen identiteit en samenwerking.
SV Oxalis ontstond twee jaar
geleden na een fusie van de korfbalclubs uit Horst, Hegelsom, Meterik
en America. De voorlopige thuisbasis
van de vereniging werd sportpark Ter
Horst. Het bestuur van SV Oxalis heeft
de afgelopen twee jaar gesprekken
gevoerd over het accommodatiebeleid en de toekomstige accommodatie. De wensen zijn op een rijtje
gezet en besproken met onder meer
gemeente Horst aan de Maas en
het KNKV (Koninklijke Nederlandse
Korfbalverbond). Er is een berekening gemaakt van onder andere de
benodigde ruimte met betrekking
tot velden en kleedlokalen. Er zijn
gesprekken gevoerd met drie mogelijke partners: Wittenhorst/Sportzone,

voetbalvereniging Hegelsom/
Dorpsplatform en voetbalverenigingen Meterik/America/accommodatiecommissie SAAM over de toekomstige accommodatie en de minimaal
benodigde ruimte. Uiteindelijk is
daarbij gekozen voor Sportpark
Wienus in Hegelsom. “Op Sportpark
Wienus kan een multifunctionele
accommodatie gerealiseerd worden
die door meerdere verenigingen en
scholen gebruikt kan worden”, aldus
de vereniging. “Er is een clustering
van voorzieningen mogelijk en er zijn
groeimogelijkheden, ook in nieuwe
korfbalvormen en uitbreiding van het
sportaanbod door samenwerking met
de partners.” De komende periode
wordt het plan verder uitgewerkt.

Rick Tissen wordt op het randje van het zestienmetergebied neergelegd (Foto: Thijs Janssen)
In de 5e minuut ontstond al de
eerste gevaarlijke situatie, doordat
Rick Tissen op rand van het zestienmetergebied werd neergelegd.
Specialist Tim Geurts plaatste de bal
voor het doel en de afvallende bal
werd door Dean Crompvoets overgeschoten. De verlossende treffer voor
de thuisploeg kwam door een goed
geplaatste hoekschop, die bij Maik
Vermazeren belandde, die direct een
schot waagde, maar deze bal werd
geblokt. De terugspringende bal werd
door dezelfde Maik loeihard in de 36e
minuut afgerond. De stand en tevens
ruststand was 1-0.
In de 57e minuut was het Rick

Tissen die Tim Geurts in de loop aanspeelde en de 2-0 op het score bord
liet verschijnen. Het hardwerkende
Amerika antwoordde in de 59e minuut
met de eerste vloeiende combinatie,
die de verdediging van SVEB uit positie
speelde en Bas Theewen de verdiende
2-1 maakte. SVEB antwoordde in de
61e minuut met een perfecte voorzet,
die werd afgerond met een sublieme
kopbal van Joris de Mulder. De stand
was 3-1. De drinkpauze was in de 69e
minuut welkom voor de spelers.
Voor de bezoekers bracht deze pauze
het meeste profijt, want het was
na drie minuten alweer 3-2. Roy
Theeuwen scoorde door onoplettend-

heid van de verdediging. In de 83e
minuut werd, na de zoveelste aanval
van de bezoekers, een overtreding
gemaakt door de thuisploeg en er
volgde een penalty. Goalie Caspar
Lijnders stopte deze penalty subliem.
Een moeilijke fase voor SVEB. In de
90e minuut kwam de kentering:
een toegekende vrije trap werd
door Tim Geurts in de beneden hoek
gedeponeerd. Stand: 4-2. In de laatste
minuten van de wedstrijd was het
nogmaals Tim Geurts, die met een
hattrick, de eindstand naar 5-2 bracht.
Een verdiende overwinning van SVEB,
die hiermee de nacompetitie veilig
stelde.

De grootste in de regio: in groenteplanten, geselecteerd op ziekte vrije soorten

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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nu ook éénja
en kuipplanterigen
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zeer voordelig
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Grote v nplant lage prijzen
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tel. (077) 320 97 00
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2e Pinksterdag geopend

wel 1.000 op voorraa
d

!

Leibomen superact
ie
12-14 in pot

www.ikzoekeencontainer.nl

€ 49,95

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

16 mei maandag
2e pinksterdag

MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10
Deelnemen markt zie:

www.carbootsalehorst.nl
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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
Al mee ar
a
j
dan 22 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Handhaving Melderslo
vierde klasse
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo heeft zich verzekerd van nog een jaar in de vierde klasse. Dat is op zich een
hele knappe prestatie. In een tijdsbestek van drie dagen pakte de ploeg de broodnodige punten.
De wedstrijd tegen VV Swalmen
op donderdag 5 mei was er eentje
om snel te vergeten. Beide ploegen
speelden absoluut om te winnen, want
dat was voor beide genoeg om zich te
handhaven. Maar het werd nooit goed.
Onder schitterende weersomstandigheden en zeer veel publiek, vielen er
aan beide kansen weinig kansen te
noteren. De grootste kopkans van Stan
van de Pas werd ternauwernood van
de lijn gehaald. In de tweede helft
ontsnapte doelman Bas van Westerveld

aan een rode kaart. Daardoor bleef het
spannend tot het laatste fluitsignaal.
Beide ploegen konden uiteindelijk blij
zijn met het o zo belangrijke punt.
Drie dagen later stond de belangrijke wedstrijd tegen TSC ’04 op het
programma. De mannen uit Tegelen
begrepen wat er op het spel stond
en troefden in het eerste kwartier
Melderslo op alle fronten af. TSC kwam
dan ook verdiend op voorsprong in de
20e minuut. Een simpele kopbal was
onhoudbaar voor de goalie.

Dit was voor Melderslo eindelijk het
sein om te gaan voetballen, TSC had
er veel moeite mee. In de 38e minuut
schoot Peter Spreeuwenberg met
behulp van de blunderde Tegelse
keeper de 1-1 binnen. In de tweede
helft was het niet veel beter, TSC kon
geen vuist meer maken. Het was dan
ook Gijs Coenders die met twee belangrijke doelpunten de overwinning veilig
stelde 3-1. Trainer Leon Vievermans
mag door dit resultaat zeer tevreden
zijn over zijn manschappen.

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

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

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

Westburg is op zoek naar een:

Limburgs kampioenschap bij
De Schutroe

Het Limburgs kampioenschap voor aspiranten werd op zaterdag 7 mei bij handboogvereniging
De Schutroe in Horst geschoten. In de klasse jongens en meisjes tot en met 10 jaar won Stan Kollard van
De Lindeheuvel uit Geleen met 228 punten. Mika Coenen uit Geleen werd tweede en Quinty Roeffen van
De Schutroe werd derde. In de klasse van 11 tot 12 jaar ging de eerste prijs naar Olga Sijbers uit RoggelHeythuisen. Tweede werd Kyra Donners uit Geleen en Ash van Soest van De Schutroe.

Allround technisch
medewerker m/v Wittenhorst klopt

Wat zijn je taken?
Je hebt veel afwisselend technisch werk in
verpakkingshal/gebouwen/kas. Geen dag hetzelfde.
Naast storingen zorg je voor het periodiek onderhoud
van rollend materieel en zeven verschillende
verpakkingsmachines.

Wat vragen we van je?
• fulltime beschikbaar;
• kennis in metaal constructiewerk, elektro, hydrauliek,
pneumatiek;
• ervaring in het meedenken over verbeterplannen van
processen en machines binnen het bedrijf;
• verder beschik je over een goed technisch inzicht,
een ﬂexibele werkinstelling en de bereidheid om
storingsdiensten te draaien.
Wat bieden we je?
• afwisselende baan;
• veel contact met enthousiaste collega’s;
• marktconform salaris;
• mogelijkheid tot het volgen van opleidingen/
cursussen.
Voor meer info
kijk op onze website:
www.westburgbv.nl

kampioen Chevremont
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Met nog twee wedstrijden te gaan was de strijd om de nacompetitie te ontlopen in hevigheid losgebarsten op
zondag 8 mei. Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst was vooraf kansloos tegen kampioen VV Chevremont en
Venray zou makkelijk de punten in Geleen moeten laten.
Niks van dit alles. Wittenhorst
speelde onder zomerse temperaturen
tegen de fraaie kampioen Chevremont
een puike wedstrijd. Vanaf het eerste
fluitsignaal zocht de thuisclub het
vijandelijke doel. Net als vorige week
tegen Venray miste Joost van Rensch
met mooie acties het doel. De sterk
keepende Mark Voss was telkens de
winnaar. In de 7e minuut was hij echter
kansloos toen eerst Denny Bongers met
een uithaal deze doelman aan het werk
zette. De rebound was een prooi voor
Willem Heijnen die beheerst de 1-0
produceerde. Namens Chevremont was
het de gevaarlijke Rodney Klinkenberg
die de paal raakte. Joost van Rensch
kon geen goed vervolg geven aan een

Wittenhorst-aanval. In deze fase
had Wittenhorst sterke momenten.
Vlak voor de pauze was het aan de
andere kant Klinkenberg die doelman
Sjors Witt voor een goede redding
opzadelde. De grootste mogelijkheid om te scoren kwam van Daan
Verlijsdonk die met een vlammend
schot de zijkant van de paal raakte.
Het bleef hierbij tot de rust.
Na de thee werd een fanatiek
Chevremont verwacht, die de achterstand snel wilde repareren.
Met veel inzet en goed verdedigingswerk bleef de dadendrang enigszins
uit en Wittenhorst kon met plaagstootjes voor rust zorgen. Doelman Sjors
Witt kon in de 65e minuut een mooie

kopbal van Kevin Senden neutraliseren
en zo het doel schoon houden. In de
slotfase had Willem Heijnen met een
listig schot bijna de verlossende treffer
op zijn schoenen, ware het niet dat
de doelman er zijn voet tegen kon
zetten. Het laatste spannende moment
ontstond in de blessuretijd. Een bal kon
met kunst en vliegwerk uit de doelmond gewerkt worden. Dit was het
laatste wapenfeit van deze wedstrijd
met een verrassende winnaar. De conclusie: Venray speelt gelijk, Deurne
verliest. Wittenhorst moet in het laatste
treffen in Deurne de plaatselijke voetbalvereniging van zich af weten te houden. Een gelijkspel is voldoende. Verlies
is dodelijk. Het kan niet spannender.
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PINKSTERMAANDAG OPEN

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

VAN 10.00 - 16.00 UUR

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
GERANIUMS € 0,75 • SURFINIA’S € 0,75
12 LOBELIA’S € 1,50 • DAHLIA’S € 0,50
12 PETUNIA’S € 2,50 • 12 VL.LIESJE € 2,50
HANG VERBENA’S € 0,50 • MILLION BELLS € 0,50
ENZ ENZ ENZ ENZ

MEER DAN 200 SOORTEN HANG-, PERK- EN KUIPPLANTEN • SOLANUM STAMMEN NU € 5,00

ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!
OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

Motorcross in Lottum
MC Lottum organiseerde op zaterdag 7 en zondag 8 mei het jaarlijkse motorcrossweekend.
Op zaterdag streed de jeugd en op zondag waren de quads en inters aan de beurt. De wedstrijden
vonden plaats aan de Stokterweg in Lottum.

Medailleoogst op NMK
voor Dennis Brouwers

Ook automaat!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Door: zwemvereniging HZPC Horst
Dennis Brouwers heeft namens HZPC van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei deelgenomen aan de Nederlandse
Masterkampioenschappen in Eindhoven. De NK Masters zijn Nederlandse kampioenschappen voor zwemmers vanaf
20 jaar. Dennis komt uit in de leeftijdscategorie 35 tot 39 jaar.
De NK startte voor Dennis op vrijdagmiddag met de 400 meter vrijeslag.
Voor Dennis was dit een bijnummer,
maar hij zwom toch een mooie tijd
van 4:43.40 en behaalde een zilveren
medaille.
Op de 400 meter wisselslag,
die op zaterdagochtend op het programma stond, liet hij de concurrentie
ver achter zich. Dennis behaalde op
deze afstand een gouden medaille.
Maar zijn favoriete afstand stond
gepland op zaterdagmiddag: de 200

meter rugslag. Op deze afstand was
Dennis de houder van het Nederlands
record in zijn leeftijdscategorie. Zijn doel
was om het record te behouden, maar
wat hij niet verwachtte, was dat hij dit
record met ruim een seconde zou verbeteren. In een negative-split noteerde
Dennis een snelle tijd van 2:16.84, wat
een nieuw Nederlands record betekende. Zijn middag kon niet meer stuk
toen hij even later op de 200 meter
vrijeslag ook nog het brons veroverde.
De 100 meter rugcrawl was de laat-

ste afstand. Deze afstand zwom Dennis
op zondagmiddag. Hierop moest hij één
concurrent voor laten gaan en ging hij
met het zilver naar huis. Niettemin in
een mooie tijd van 1:05.30.
Deze Nederlandse Kampioenschappen waren een goed testmoment voor Dennis. Zijn piek ligt
later deze maand, bij de Europese
Kampioenschappen in Londen. De mooie
resultaten van afgelopen weekend
bieden veel vertrouwen richting
het EK.

Weijs

Herstraat 58
Horst
T 077-3981463

www.uwtopslijter.nl

11,49

Kennis en kwaliteit onder één kurk!

16,99

100 cl

PARADE
Vieux
Superieur

Door: RKsv Wittenhorst
De C1 van RKsv Wittenhorst is zaterdag 7 mei kampioen geworden in de hoofdklasse. Om dit te
behalen was nog één punt nodig in de uitwedstrijd tegen Avanti ’31 uit Schijndel. Na een moeizame
eerste helft, met een ruststand van 1 – 1, werd in de tweede helft met beter veldspel de tegenstander
de wil opgelegd en werd Avanti overklast. De C1 liep uit naar de einstand 2 - 5. Hierdoor promoveert
de C1 naar de derde divisie.

CAPTAIN FOX
RUM
Wit of Bruin

PJOTTER
Vodka

JAMESON
Triple Distilled
Irish Whiskey

SOUTHERN
THE GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE COMFORT
Mix-likeur
Single Malt Scotch
Whisky

15,99
70 cl

70 cl

DELAFORCE PORT
Ruby, Twany, White

70 cl

BIJ TOPSLIJTER

18,99

75 cl

16,99

EXCLUSIEF

8,99

8,49

70 cl

100 cl

MALIBU
COCONUT
Cocoslikeur

70 cl

27,99

11,99

100 cl

MET MINIATUUR
PINEAPPLE

Wittenhorst C1 kampioen

L

LICOR 43
Spaanse
Likeur

Hartevelt
Jonge Jenever

11.49
100 cl

11,99
70 cl

BOSWANDELING
Crèmelikeur

De aspergewijn bij uitstek!

Dopff
Pinot Blanc
75 cl. Per fles 8,99

[= 2e fles voor 4,50]

wk 19-20
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
www.uwtopslijter.nl
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedingen geldig van 09-05-2016 t/m 22-05-2016
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Oxalis zicht op k
 ampioenschap
Door: korfbalvereniging Oxalis
Om nog kans te maken op het kampioenschap, was het voor Oxalis zaak om ook zondag 8 mei weer de
punten mee naar huis te nemen. Merselo stond op het programma, die altijd een pittige tegenstander is voor
SV Oxalis.
SV Oxalis ging goed van start
en kwam al vrij snel op een 1-5
voorsprong. Alleen was Merselo niet

de enige tegenstander deze zondag:
de hitte, daar moest Oxalis ook mee
omgaan.

Gedurende de eerste helft kreeg
Oxals het lastiger, aanvallen liepen niet
en Oxalis ging te veel in het spel van

Merselo mee. Met 4-6 gingen ze de
rust in.
Na een goede peptalk van coach
Bart van de Burgt ging Oxalis weer
vol goede moed het zonnige veld op.
Eigen spel spelen en de duels winnen
zat in ieders achterhoofd. Oxalis bleef
scherp en hield de voorsprong vast.

Toch lukte het niet om de wedstrijd
geheel naar eigen hand te zetten en
bleef het spannend tot het einde.
8-13 stond er op het scorebord toen
de scheidsrechter het eindsignaal gaf.
Het was een pittige pot, maar Oxalis
wist het hoofd goed koel te houden.
De belangrijke punten zijn binnen.

Nederlaag voor korfbalsters SV Melderslo
Door: Aniek van den Brandt, SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 8 mei tegen Oranje-Wit 1 uit Leunen. De wedstrijd
werd gespeeld op sportpark ’t Klaverblad in Leunen. SV Melderslo moest winnen wilde de ploeg het hoofdklassebehoud niet al te moeilijk maken voor zichzelf.
SV Melderslo begon niet sterk
aan de wedstrijd. De ploeg was
onscherp en wist tot 1-1 bij te

blijven, maar daarna kon OranjeWit, dat veel feller speelde dan SV
Melderslo, uitlopen naar 5-2 bij rust.

Na rust kwam SV Melderslo weer
enigszins terug in de wedstrijd. Er
werden meer kansen gecreëerd,

maar die werden slecht afgerond.
Opgelegde doorloopballen en schotjes werden gemist, waardoor OranjeWit zonder al te veel problemen nog
verder uit kon lopen.
In de slotfase van de wedstrijd
stond de ploeg uit Leunen op een
10-2 voorsprong. In de laatste paar

minuten kon SV Melderslo gelukkig
nog twee keer scoren, maar ook
Oranje-Wit wist de korf nog een
keer te vinden.
Met een eindstand van 11-4 is
dit voor het eerste korfbalteam van
SV Melderslo een wedstrijd om heel
snel te vergeten.

Samenwerking
Hosema en Jump XL

Luxaflex® Outdoor
Terraszonwering

De turnsters van Hosema kunnen vanaf deze week trainen bij Jump XL in
Horst. Eerder ging gymnastiekvereniging al een samenwerking aan met
BootcampPower in Horst.

van
e
12.00 tot
2 PINKSTERDAG OPEN

17.00 uur

Luxaflex® Outdoor
Terraszonwering
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Sinds maart dit jaar biedt Hosema
haar selectieturnsters een derde trainingsmoment in de week aan. Helaas
kan de vereniging niet in de Kruisweide
te Sevenum terecht wegens gebrek aan
beschikbare zaaluren. Daarom zoekt
Hosema naar andere oplossingen en
samenwerkingen om hun turnsters in

trainingen te kunnen voorzien. Er werd
eerder al een samenwerking gevonden
met BootcampPower en vanaf deze
week is de samenwerking met Jump XL
ook een feit.
De eerste training met de selectieturnsters vond deze week plaats in de
trampolinehal van Jump XL.

Snelwandelteam
op bezoek
Het nationale snelwandelteam is op zaterdag 28 mei op bezoek in
Horst aan de Maas. Geïnteresseerden kunnen op die dag meedoen aan
een training of vragen stellen aan het team.
Het snelwandelteam, onder leiding
van bondscoach Frank van Ravenbergs,
verzorgt in samenwerking met het
LoopCentrum in Horst en gemeente
Horst aan de Maas twee trainingen.
Onder leiding van atletiektrainer Chris
Beurskens vindt tussen 10.00 en 11.30
uur een training loopscholing, rompsta-

biliteit en lenigheid plaats op de grasatletiekbaan achter het LoopCentrum
aan Stationsstraat 137. Van 14.00 tot
15.30 uur verzorgt bondschoach
Frank van Ravensberg een training
snelwandelen in de Kasteelse Bossen.
Deze training start op het Sportpark
Ter Horst bij RKsv Wittenhorst.
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Opening Bibliotheek
op School
Op Basisschool De Brink in Melderslo werd op dinsdag 10 mei de Bibliotheek op School geopend. De openingshandeling bestond uit het bekend maken en onthullen van de naam van de bibliotheek en het zingen van een bieblied.

Martens Asperges
steunt Erato
Stichting Erato dat het vijfjarig bestaan viert, verzorgt individuele en
groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in
Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de
stichting partners nodig. In een serie stelt HALLO ze aan u voor.
Sharon Martens van Martens
Asperges: “Waarom wij Erato een warm
hart toedragen? Omdat wij aan den
lijve hebben ondervonden welke mooie
dingen Erato doet voor zorgafhankelijke mensen. Dus in deze aspergetijd

hebben wij ook onze kopjes bij elkaar
gestoken en besloten dat we Erato willen steunen. De plaquette hebben we
met trots bij de ingang van onze winkel
gehangen. Wij willen ook een ambassadeur zijn voor dit mooie initiatief.”

De kinderen verzamelden zich in
de grote hal rond de bieb en ook
ouders waren erbij aanwezig.
Sandra Betrand, Directeur van De Brink,
hield een kort welkomstwoordje
waarna Marian van Leth, directeur
van BiblioNu, de samenwerking van
de school, Dynamiek en BiblioNu

toelichtte. Kinderboekenambassadeur
Nine Tissen las een gedicht voor
en Jan Jenniskens, ex-directeur van
Dynamiek, hield een betoog over
het belang van lezen. Daarna hebben Nine en Jan samen het naambord
onthuld en opende daarmee officieel
De Boekenmol ofwel de Bibliotheek

op school. Voor de openingshandeling
waren er nog diverse activiteiten voor
de leerlingen. De kinderen konden
toneellezen, een ReadRap en een
boekenlegger maken, boekdaten en
boekenbabbels houden. De onderbouw
kon spelen met digitale prentenboeken
en deed een boekendans.

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat is opgericht
in 1979 en is uitgegroeid tot een professionele producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal.
In verband met de verdere groei van onze organisatie, willen wij
graag ons team versterken en zijn wij op zoek naar collega’s.
Voor onze afdeling extrusie zijn wij op zoek naar een

Medewerker recycling (m/v)
Fulltime LBO, MAVO, VMBO niveau

Expositie tekeningen
in bieb Horst
Het werk van kunstenaar Mart van den Munckhof is tot maandag 6 juni
te zien in de bibliotheek van Horst. Mensen kennen het werk van Mart van
den Munckhof mogelijk door zijn posts op Facebook.
Mart begon met tekenen op de
middelbare school. Inmiddels tekent hij
al 23 jaar de cartoons voor de carnavalskrant van Horst.
Mart tekent voornamelijk op
ansichtkaartgrootte. Hij vindt het
vooral leuk om te doen en om zijn

werk te delen met anderen. Vaak
tekent hij ‘even snel tussendoor’ en
post hij zijn werk daarna meteen
op sociale media. Hij gebruikt graag
felle kleuren en tekent voornamelijk
met pen, kleurpotloden en soms met
acrylverf.

Fotowedstrijd De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert een fotowedstrijd voor
kinderen. Thema van de wedstrijd is ‘mijn dier, mijn trots’.
Foto’s kunnen tot zondag 15 mei
worden gestuurd naar foto@ museumdelocht.nl Een jury beoordeelt vervolgens welke inzendingen in de prijzen
vallen. Op zondag 22 mei, tijdens de

Lentedierendag, zijn alle ingestuurde
foto’s te zien en wordt ook de uitslag
van de fotowedstrijd bekend gemaakt.
De makers van de drie beste foto’s
krijgen een verrassing.

Voor onze vormafdeling zijn wij op zoek naar een

Inpakmedewerker (m/v)
Fulltime MAVO, VMBO niveau

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Pin 1e
kst en
erd 2e
ag
ope
n

Kom allemaal plukken* en proeven
* zelfplukken is
in het park

van 13.30 u tot 15.30 u

Aardbeiensmaakfestijn
Kom naar de proeverij met
heerlijke zoete vers geplukte
aardbeien: lambada, darselect,
maling centenary, sonata, salsa
en elsanata
De proeverij, winkel, terras en museum
vrij toegankelijk

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

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

Molendagen in
Meterik
Tijdens de nationale molendagen, op zaterdag 14 en zondag 15 mei,
is molen Eendracht Maakt Macht in Meterik geopend. Bezoekers kunnen
op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur daar terecht.
Geïnteresseerden kunnen zien
hoe het molenbedrijf er uit ziet en
er op windkracht veevoer gemalen
wordt.
Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de gewasveldjes achter de

molen en de bouwplannen voor een
bakhuisje bij de molen. Ook kunnen
verschillende granen (tarwe, spelt,
rogge en boekweit) gemalen worden
om er thuis producten van te
bakken.

Opbrengst
gezamenlijk collecte
Grubbenvorst
De gezamenlijke collecte heeft dit jaar van 11 tot en met 16 april
plaatsgevonden in Grubbenvorst. De totale collecteopbrengst voor dit
dorp bedraagt 16.594,84 euro.

America herdenkt oorlogsslachtoffers

Net als in andere dorpen van Horst aan de Maas, werd ook in America op woensdag 4 mei stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan de Griendtsveenseweg. Tijdens de herdenking spraken enkele kinderen van groep acht
en was er twee minuten stilte. Ook werden er bloemen gelegd bij het monument.

In totaal heeft de gezamenlijke
collecte voor dertien goede doelen geld opgehaald. Het meeste
geld werd opgehaald voor KWF
Kankerbestrijding, De Nederlandse
Hartstichting en De Maag Lever
Darmstichting. Stichting Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte is met ingang
van 2013 erkend als een Algemeen
Nut beogende Instelling (ANBI).

“Namens alle dertien deelnemende fondsen voor goede doelen
danken wij alle inwoners voor hun
giften en de vrijwilligers voor hun
spontane medewerking. Wij hopen
ook in 2017 weer een beroep op u te
kunnen doen”, aldus de organisatie.
Kijk voor meer informatie over de
gezamenlijke collecte in Grubbenvorst
op: www.ggcollecte.nl

Kunstwedstrijd
De Kantfabriek
De Van der Knaap Groep is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap is in korte tijd uitgegroeid tot
de absolute top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.
Ter versterking van ons team van Holland Potgrond Limburg (Grubbenvorst) zoeken wij een:

Administratief/logistiek medewerker (m/v)

40 uur in de week
Plaats in de organisatie
De administratief/logistiek medewerker staat als lijnfunctie direct onder het Hoofd Financiën & Administratie.
Functieomschrijving
Beheer en toezien op de juiste verwerking van alle logistieke en administratieve mutaties in het operationele
Exact systeem. Te weten de invoer van de in- en verkoopfacturen en alle daarmee samenhangende
voorraadbewegingen. Je voert alle administratieve handelingen op een doelmatige en accurate manier uit.
Je controleert en archiveert facturen van toegeleverde en uitgeleverde producten. Je maakt analyses van
voorraadverschillen en je rapporteert periodiek aan het hoofd Financiën & Administratie.
Gevraagd
• Minimaal MBO+ niveau met 2 jaar aantoonbare werkervaring;
• Affiniteit met een productiebedrijf is een pré;
• Bij voorkeur enige logistieke ervaring;
• Kennis van Microsoft Offi ce programma’s, Exact Globe / E-Synergy, of aantoonbare ervaring met
een vergelijkbaar boekhoudpakket;
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties
• Accuraat;
• Stressbestendig, om kunnen gaan met een
hoge werkdruk (seizoenspieken);
• Servicegericht, teamspeler;

•
•
•
•

Cijfermatig inzicht;
Dienstverlenende en flexibele instelling;
Enthousiast met “hands on mentaliteit”;
Verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden
De Van der Knaap Groep biedt je een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie met goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in een groeiende organisatie.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, dan kun je binnen 14 dagen na verschijning van deze
advertentie schriftelijk reageren naar:
Van der Knaap Group of Companies, Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Mevr. E. Sikkens
Postbus 136, 2290 AC Wateringen E-mail: hr@vanderknaap.info
Voor meer informatie omtrent de functie kun je contact opnemen met Dave Martens op 077-3661373
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert een kunstwedstrijd
waarbij het museum beoefenaars in textiele handwerken, beeldende
kunstenaars en studenten van opleidingen in de beeldende kunsten
uitnodigt om zich te laten inspireren door vijf geselecteerde borduurpatronen.
Met deze kunstwedstrijd wil het
museum een extra stimulans geven
om gebruik te maken van deze
bestaande bronnen. Deze borduurpatronen zijn afkomstig uit de collectie
die de Familie Landwehr-Vogels heeft
geschonken aan de gemeente Tiel
die ze ondergebracht heeft in het
Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.
In 2017 houdt Museum de
Kantfabriek in Horst aan de Maas een
expositie over deze 19e-eeuwse hand
ingekleurde borduurpatronen met
bloemen als hoofdmotief. De expositie krijgt de titel Bloemen bloeien

op Papier en gaat lopen van 30 april
tot en met 8 oktober 2017.
Ook mensen uit de regio worden
gevraagd mee te doen aan de wedstrijd. Een extra stimulans is natuurlijk
de gedachte om straks in het museum
te hangen.
Deelnemers wordt gevraagd een
plan te bedenken en in te sturen.
Een deskundige jury bepaalt drie
winnaars. De inschrijfdatum is uiterlijk
1 december 2016.
Voor verdere informatie,
foto’s en inschrijfformulier, kijk op:
www.museumdekantfabriek.nl

Activiteiten bij
De Locht
In Museum De Locht in Melderslo vindt tijdens Pinksteren op zondag
14 en maandag 15 mei naast de reguliere exposities een aantal bijzondere activiteiten plaats.
Speciaal voor kinderen wordt op
eerste pinksterdag de werking van
de traditionele veilingklok gedemonstreerd. Ook bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan een fotospeurtocht in Melderlso, met Museum
De Locht als begin- en eindpunt.
De Paloma’s verzorgen daarnaast een
muzikaal optreden. Op tweede pink-

sterdag wordt de veilingklok opnieuw
gedemonstreerd. Kinderen kunnen zich tevens vermaken met een
museumspeurtocht, oude spelen en
een miniatuurkermis. De muziekgroep
Vurdewind zal optreden. Het museum
is tijdens Pinksteren geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 11.00 uur.
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Eieren en geld

Rondgang
voor Pinksterbloem
Meisjes in de basisschoolleeftijd gaan op zaterdag 14 mei ratelend
en zingend door de straten van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Zij gaan langs de huizen om eieren en geld op te halen.
De rondgang van de Pinkster
bloem, ook wel Pinksterbruid
genaamd, is een nabootsing door
de kinderen van feesten die vroeger
door ouderen begin mei werden
gevierd. Denk bijvoorbeeld aan het
meiboomplanten en het meitak
steken. Het soort tak dat door de jonge
mannen aan het huis van de meisjes

Tienray herdacht
Leerlingen van de Mariaschool uit Tienray namen op een speciale manier deel aan de voorbereidingen en vieringen van 4 mei. Ze hielpen mee met het schoonmaken van het monument van Hanna van
de Voort. Samen maakten ze bloemstukken en met hun leerkrachten maakten ze een presentatie voor
de viering in de kerk ‘De helden van Tienray’. Ook brachten zij zelf gemaakte gedichten ten gehore
en spraken de hoop uit voor de toekomst: “Oorlog mag nóóit meer.”

Ruim 80.000 euro
voor dovenschool

werd gestoken gaf aan hoe men
over de meisjes dacht. Ook werd
de meikoningin uitgeroepen en
werd feest gevierd. Deze genoemde
feesten zijn in Broekhuizenvorst
en Broekhuizen begin vorige eeuw
verdwenen. De schoolmeisjes hebben
deze oude traditie later in een andere
vorm hersteld.

Harmonie Horst
organiseert
Bloaskrachtconcert
De Lambertuskerk in Horst wordt op zondag 26 juni omgetoverd tot
een concertzaal. Dan organiseert de Koninklijke Harmonie van Horst
vanaf 15.00 uur het Bloaskrachtconcert.

De acties van de Meerlose familie Goumans-Coenders en SOS Meerlo-Wanssum voor de bouw van een school
voor dove kinderen in Gambia heeft in totaal 71.930 euro opgebracht. Dit bedrag werd nog eens met 10.000 euro
verhoogd met een gift van de opgeheven Wereldwinkel in Horst.

De harmonie treedt op samen
met zangeres Fenna Ograjensek en
klarinettiste Lieke van den Beuken.
De harmonie speelt zowel klassieke
als moderne werken.

Op het programma staan werken
van onder anderen Bach, Gershwin,
Rimkski Korsakov, Verdi en Puccini.
Voor meer informatie kijk op
www.harmonievanhorst.nl

Maasdorpen

Federatieviering
in Grubbenvorst
Parochiefederatie Maasdorpen, bestaande uit Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray, houdt dit
jaar voor de tweede keer een grote federatieviering. Deze vindt plaats op
maandag 16 mei om 10.30 uur in Grubbenvorst.

Het eindbedrag werd zondag
8 mei bekendgemaakt tijdens het
Wereldfestival in Geijsteren. Dankzij de
grote opbrengst kon niet alleen een

nieuwe school worden gebouwd maar
werden ook nog enkele lokale studenten opgeleid tot docent. Bovendien kan
dankzij de gift van de Wereldwinkel

ook nog een autobus worden aangeschaft waarmee de dove kinderen uit
de wijde omgeving opgehaald kunnen
worden.

Deze keer is gekozen voor de
locatie in Grubbenvorst. Zo’n honderd koorleden uit de verschillende
parochies zongen vorig jaar samen
de Heilige Mis en ook dit jaar hebben alle parochies de medewerking
toegezegd.

“Juist in samen vieren voel je
nog veel meer het samen zijn,
het samen op weg zijn als een
gemeenschap. En dat is belangrijk.
De parochiefederatie wil zo laten
zien wat ons bindt als gelovigen”,
aldus de organisatie.

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

1ste en 2de Pinksterdag is onze
winkel en het terras geopend!

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

www.

.com
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Nationale Molen
dagen in Lottum
De Nationale Molendagen vinden op zaterdag 14 en zondag 15 mei
plaats. Ook in Horst aan de Maas wordt hier aandacht aan besteed. In Lottum
is op beide dagen de Houthuizermolen van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Breicafé
vr 13 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

honing van een Lottumse imker.
Op het terras van de
Houthuizermolen is het mogelijk om
een kopje koffie of thee te drinken.
Zondag treedt troubadour Frans
Verstraaten op. Tevens worden er op
het terras pannenkoeken gebakken
van spelt- en tarwemeel.

America

za 14 mei 11.00-17.00 uur
Locatie: Vitelia winkel

vr 13 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Koningsvogelschieten

Broekhuizen
Pinksterbloem
za 14 mei

Boekenbastion Tante Pollewop organiseert op zaterdag 14 mei van
14.00 tot 16.00 uur voor de tweede keer de gratis boekenoutlet in Tienray.
Dit vindt plaats aan de Spoorstraat 10 in Tienray.
Voor de outlet worden honderden
boeken gesorteerd in een aantal categorieën. Zo is er bijvoorbeeld
een categorie met een afbeelding van
een brildrager of brildraagster op de
omslag en een gedeelte met boeken
waarvan de titel zeven woorden heeft.
Maar welke categorie dan ook: alle
boeken zijn gratis.

Tante Pollewop werd vier jaar
geleden opgericht in Horst. De ruimte
stond vol met boeken, die voorbijgangers zonder verplichting mee mochten
nemen. Bezoekers brachten uiteindelijk
ook zelf boeken mee. Dit was voor
Tante Pollewop een van de redenen
om deze gratis boekenoutlet te beginnen.

wo 18 mei 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie:
Theetuin De Roode Vennen

Broekhuizenvorst
Pinksterbloem
za 14 mei

Griendtsveen

za 15 mei 14.30 uur
Locatie: schutterij St. Lucia

ma 16 mei 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje

Blowbeat in Cambrinus

za 14 en zo 15 mei
Locatie: centrum

De band Blowbeat staat op zaterdag 14 mei na een afwezigheid van
enkele jaren weer op het podium van café Cambrinus in Horst. Het optreden
begint om 20.30 uur.

Federatieviering

De musici uit de band komen
uit verschillende formaties.
Optredens van Blowbeat zijn daarom
spaarzaam. Blowbeat mixt rock met
funkinvloeden en is geformeerd
rondom duizendpoot Ton Engels.

Blowbeat bestaat daarnaast uit bassist
Eric Coenen (bekend van onder andere
de band van Ilse De Lange), gitarist
Leendert Haaksma (onder anderen
bekend als gitarist van Anouk) en
slagwerker Arthur Lijten.

Pinksterweekend • zaterdag 14 mei

Koyle

De Belgische rock coverband
met de power en de energie van 10-ton dynamite
aanvang 21:30 uur - toegang gratis
Broekhuizerdijk 27 | 5962 NL Melderslo | 077-3983350 | info@hetengelke.nl

Lezing
Uitvaart & Nalatenschap
di 17 mei 19.30-21.00 uur
Organisatie: Monuta Venlo
Locatie: café De Leste Geulde

Zomer Darts
di 17 mei 20.00 uur
Locatie: café De Lange

Openbare ledenvergadering

Kronenberg

Aspergefeest

za 14 en zo 15 mei
11.00-17.00 uur
Locatie: molen Eendracht Maakt
Macht

Carbootsale

do 19 mei 19.30 uur
Oldtimer Peelrit
Org: CDA Horst aan de Maas
zo 15 mei vertrek vanaf 10.00 uur Locatie: café De Lange
Inschrijflocatie:
Helenaveenseweg 10

Grubbenvorst

Meterik

Nationale Molendagen

Wandeling met natuurgids

Boekenoutlet
tante Pollewop

za 15 mei 10.00-20.00 uur
Locatie: Sporthal ‘t Brugeind

HondenDoeDag
Try-out Stavast-Marco Roelofs

Zaterdag en zondag worden er verschillende rondleidingen georganiseerd
en geven de molenaars uitleg over de
werking van de molen. Op zondag zijn
er speciale activiteiten. Er zijn meelproducten te koop, net als het speltbrood
dat in Lottum gegroeid en gemalen
is. Ook is er speciaal molenbrood en

Volleybal bekerfinale
regio Zuid-Nederland

Ruitersportweekend

Buitenfeest met
vlooienmarkt
zo 15 mei 11.00 uur
Org: Jong Nederland Meterik
Locatie: blokhut

Dorpraadsvergadering
do 19 mei 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Melderslo
Demonstratie
veilingklok

za 14 en zo 15 mei 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Opening expositie
Gracieuze grassen

za 14 en zo 15 mei vanaf 09.00 uur
Locatie: evenemententerrein

do 12 en vr 13 mei
17.00-22.00 uur
Locatie: Bloembinderij Lemmen

Lottum

Tienray

Nationale Molendagen

ma 16 mei 10.30 uur
Locatie: kerk

za 14 en zo 15 mei
Locatie: Houthuizermolen

Horst

Meerlo

t/m ma 6 juni
Locatie: bibliotheek

vr 13 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Expositie Mart van de Munckhof Freaky Friday

Boekenoutlet
tante Pollewop
za 14 mei 14.00-16.00 uur
Locatie: Spoorstraat 10

Gaellus Open Air
zo 15 mei 14.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus
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Kijk voor meer foto’s op
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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
13 t/m 19 mei 2016
The, L.J.M./The-Houwen, P.J.A.M.
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

112

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

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

Nicci French bezoekt Horst
Liefhebbers van spannende boeken kwamen vrijdagmiddag 6 mei in groten getale naar de Bruna-winkel
in Horst. Reden voor hun komst: de signeersessie van Nicci French. Achter Nicci French schuilt het schrijversechtpaar Sean French en Nicci Gerard. Zij bezochten deze vrijdag een aantal boekwinkels, waaronder in Horst,
ter promotie van hun laatste boek Als het zaterdag wordt.

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Nieuw in onze showroom

Nieuw
ininonze
showroom
Nieuw
inonze
onze
showroom
Nieuw
showroom
Rolgordijnen - Houten
Jaloezieën
- Duette& Plisségordijnen
Rolgordijnen
Houten
Jaloezieën
Duette& Plisségordijnen
Rolgordijnen - Houten Jaloezieën - Duette& Plisségordijnen
Rolgordijnen - Houten Jaloezieën - Duette& Plisségordijnen

2e
16.00
2e2ePinksterdag
Pinksterdag
geopend
11.00
Pinksterdaggeopend
geopend11.00
11.00-- 16.00
- 16.00

2e Pinksterdag geopend 11.00 - 16.00
Robert Klomp Veranda’s & Zonwering Zuivelweg 2a Leunen
Robert
Klomp
Veranda’s
Zuivelweg
Robert
Klomp
& Zonwering
2a afspraak
Leunen
Showroom
geopend
MaVeranda’s
13.00&- Zonwering
17.00
Za 10.00
- Zuivelweg
15.00 2a
en Leunen
op
Showroom
geopend
Ma
13.00
17.00
Za
10.00
15.00
en op
Showroom
geopend
Ma
13.00
17.00
Za
10.00
15.00
enafspraak
op afspraak
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl
www.verandawinkel.nl
www.verandawinkel.nl info@verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl

Swolgen

Sevenum

Robert Klomp Veranda’s & Zonwering Zuivelweg 2a Leunen
Showroom geopend Ma 13.00 - 17.00 Za 10.00 - 15.00 en op afspraak
www.verandawinkel.nl
info@verandawinkel.nl

Lekkere Pinkster-plantdagen!
Volop lente met perk-, terras- en kuipplanten

Beide

Pinksterdagen
geopend
van 9.00 tot
17.00 uur

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

11.00

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

-20%
Alle groenteen kruidenplanten,
fruitbomen en kleinfruit.

Enorme keuze en
20% korting
Geldig t/m 17-5-2016

Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

cultuur

12
05

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DESKUNDIGE INSTALLATEURS VERZORGEN
DE VOLLEDIGE INBOUW VOOR U!

AFZUIGKAP
OVEN

KOOKPLAAT
KOELKAST

VAATWASSER

APPARAAT VERVANGEN?
Uw oude koelkast, vaatwasser, oven of kookplaat defect? Electro World Tummers is specialist in het vervangen van inbouw-apparatuur
in bestaande keukens. Alle merken inbouwapparatuur zijn te verkrijgen in alle prijssegmenten. U bent van harte uitgenodigd om onze
winkels te bezoeken en deskundig advies op maat te krijgen door onze verkoopadviseurs.

MAATWERK EN SERVICE IN
INBOUWAPPARATUUR!

OOK VOOR UW NIEUWE
KEUKEN KOMT U NAAR ONS!

“Voor een inbouwapparaat bent u bij Electro World Tummers aan het juiste adres. Wij bieden een zeer ruime keuze
in inbouwapparatuur: van kookplaten, afzuigkappen, ovens,
PDJQHWURQVHQYDDWZDVVHUVWRWZDVPDFKLQHVNRɝ
H]HW
apparaten en koel- en vrieskasten. Elk apparaat heeft zijn
HLJHQVSHFLȴHNHHLJHQVFKDSSHQ2Q]HYHUNRRSDGYLVHXUV
geven u graag een uitgebreid en deskundig advies, zodat het
apparaat zo goed mogelijk aansluit op uw wensen. Daarom
komen wij ook vrijblijvend en gratis* bij u thuis langs om de
maten op te nemen. Tevens verzorgen wij de inbouw van de
gekochte apparatuur, zodat deze veilig en vakkundig worden aangesloten. Tummers staat garant voor optimale
service én voor een stukje maatwerk.”

Hub

HORST

ROERMOND

Onderdeel va n
E lectro World
Tummers!
HEERLEN

Altijd direct de beste prijs!

* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

OPENINGSTIJDEN PINKSTEREN

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND
PANNINGEN
ECHT
TEGELEN

1e Pinksterdag

11.00 - 17.00
*(6/27(1
*(6/27(1
*(6/27(1

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

2e Pinksterdag

11.00 - 17.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
*(6/27(1

