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HALLO op grote hoogte
Voor Toon Geurtjens (95) uit Horst ging vrijdag 27 april een lang gekoesterde wens in vervulling. Hij kreeg van zijn familie een parachutesprong cadeau voor zijn
verjaardag. Deze parachutesprong maakte hij met familieleden in Teuge, een plaatsje in Gelderland tussen Apeldoorn en Twello. Omdat Toon graag ook op de hoogte blijft
van het laatste nieuws, kon een foto met de HALLO natuurlijk niet ontbreken.

Koninklijke
onderscheidingen in
Horst aan de Maas

P!

MOEDERDAGTI

Burgemeester Ina Leppink-Schuitema heeft donderdag 26 april Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in het
kader van de traditionele lintjesregen. In totaal acht inwoners van Horst aan de Maas werden onderscheiden.
Jac Aerts (74) uit Sevenum kreeg
een onderscheiding voor onder
andere het vrijwilligerswerk dat hij
heeft gedaan voor voetbalvereniging
Sparta’18. Vanaf 1986 is hij als enig
bestuurslid voorzitter, secretaris en
penningmeester van Zwemclub
Kopje Onder en maakt hij mogelijk
dat de meer dan 35 leden wekelijks
een avond onder leiding van een

badmeester verschillende trainingen
kunnen volgen. Hij was medeoprichter
van zanggroep De Balkers en vrijwilliger bij judoclub Jigoro Kano en mannenkoor Die Sevensanghers Sevenum.
Plaatsgenoot Fun van Gassel (77) werd
eveneens benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij was ruim 20
jaar vrijwilliger bij Vereniging
Hartezorg en De Hart&Vaatgroep.

Daarnaast is hij vanaf 1995 werkzaam bij diverse parochies van de
Federatie Horst als pastoraal werker.
Ook was hij werkzaam als vrijwilliger
geestelijke verzorging bij Sevenheym
en bestuurslid van het Platform
Gehandicapten Horst aan de Maas.

KERMISAANBIEDING
Abrikozenvlaai € 8,95
Actie is geldig van 3 tm 9 mei 2018

Bestel het gebak en brood vanaf nu bij PLUS Lucassen
Lees verder op pagina 03

Lucassen | Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 96
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Veni Vidi Venray

Is het gras groener in Venray?
Horstenaar Wim Moorman was op uitnodiging van Cultura Venray elf
dagen op bezoek in Venray. De schrijver van het blog Horst-Sweet-Horst zocht
uit of er echt niks boven Horst gaat of dat buurman Venray misschien ook wel
zijn hart kon stelen. Conclusie: de buitengebieden zijn in beide gemeentes
even lelijk, maar de mensen? Die lijken eigenlijk heel erg op elkaar.

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Roy Verhaegh
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Iris Cöp, Yana van de Sande
en Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo,
Dorothé Gijsen-Verhaeg en
Reggy Hermans
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.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 (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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.

‘Ik kwam veel tijd
te kort’
“Ik heb me gruwelijk vergist”, gaat
hij verder. “Ik dacht in elf dagen een
goed beeld van de hele gemeente te
kunnen krijgen, maar ik kwam heel
veel tijd te kort. Ik heb zelfs een voetbalwedstrijd op tv overgeslagen om
aan dit project te werken en dat wil
heel wat zeggen.” Wat hij wel heeft
gezien? “Vooral veel van de kern
Venray zelf. Ik ben iedere dag op de
fiets gesprongen en ben gewoon wat
rond gaan rijden. Geen plan, ik zie
altijd wel waar ik uitkom. Daarnaast
heb ik met veel mensen gepraat en
langzaam ontstond er een beeld van
Venray.”
De clichés die in Horst over
Venray bestaan, klopten niet en
tegelijkertijd ook wel weer een beetje
wel, ontdekte hij. “Venraynaren zijn
arrogant en stads, wordt in Horst vaak
gedacht. Zelf geloofde ik dat eerst
niet zo. Venray is gewoon een dorp,
net als Horst, dacht ik. Daar kom ik

op terug. Met al die verschillende
wijken is Venray toch stadser en
kosmopolitischer dan Horst. Als ik hier
naar buiten kijk, zie ik de hele wereld
voorbijtrekken. Het straatbeeld is
hier anders, veel meer verschillende
culturen en dus meer invloed van
buitenaf.” Dat heeft ook met het
psychiatrische verleden van Venray
te maken, verwacht Moorman. “Hier
kwamen 100 jaar geleden al mensen
van ‘buiten’: dokters en psychiaters,
maar bijvoorbeeld later ook naar
onderwijsinstellingen.”
In Horst kwam pas een jaar of
veertig geleden een grotere toeloop
van ‘buitendorpse’ mensen. “Eén van
de gevolgen daarvan is, denk ik, dat
het dialect nog sterker leeft in Horst
dan in Venray.” Jaloers is Wim op de
Venrayse wijk Brukske, daar keek
hij zijn ogen uit. “Daar zou ik zo een
hele week willen gaan zitten om te
kijken hoe het leven daar gaat. Enorm
interessant vind ik dat.” En het Sint

‘Venray heeft me
verrast’
Overeenkomsten ziet hij ook.
“Het buitengebied is hier net zo
verpest als bij mij thuis met stallen
en bedrijfsgebouwen. En overal stinkt
het. En de mensen? Die zijn eigenlijk
heel erg hetzelfde als in Horst. Vooral
in de kerkdorpen. Ik zie weinig verschil
tussen bijvoorbeeld dorpen als Lottum
en Veulen. En iedere gemeente heeft
zijn eigen bijzondere mensen en
plekken. In Venray moet je bijvoorbeeld
voor een goede snack naar Vette
Perry, kwam ik achter. Die heb je in
Horst niet. Maar wij hebben dan weer

Franse Geraniums
12 cm pot. Alle kleuren.
Uit eigen kweek!

Nu:

199

Rhododendrons

Enorme keuze in soorten,
maten en kleuren!

Nu:

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

Annaterrein, dat zou hij in Horst ook
wel willen hebben. “Een prachtig park.
Ik merk dat de mensen uit Venray hier
ontzettend trots op zijn, maar zich ook
zorgen maken over wat de koper er nu
precies mee gaat doen. Een koper uit
Horst, nota bene.”

In geuren en kleuren!
Geldig t/m 08-05-2018

Bijlagen

“Ik kijk op een bepaalde manier
naar dingen”, legt Wim Moorman uit.
“Dingen waar andere mensen misschien zomaar aan voorbij fietsen,
vallen mij op. Toevallige, kleine
dingen. Graffiti die op het eerste
gezicht ontzettend lelijk zijn bijvoorbeeld, maar in close-up zo voor
abstracte kunst in een museum door
zouden kunnen gaan.” Tel daarbij op
Wims fascinatie voor olifantenpaadjes,
onbedoelde fiets- of wandelpaden die
in de loop der tijd zijn ontstaan omdat
mensen een weg afsnijden, en je hebt
een goed beeld van de inhoud van zijn
blog Horst-Sweet-Horst. Moorman:
“Cultura Venray vroeg me om ook op
die manier eens naar Venray te kijken.
Toen heb ik mezelf de opdracht
opgelegd om onder de noemer Veni
Vidi Venray een vergelijking te maken
tussen de twee buurgemeentes.”

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Loempia Lei.” Of het nu echt HorstSweet-Horst blijft voor de blogschrijver,
weet hij nog niet. “Venray heeft me
verrast. Ik heb me eigenlijk altijd tot
Horst beperkt, maar misschien wil ik wel
over meer schrijven. Horst ken ik al heel
goed natuurlijk, hier kwam ik allemaal
nieuwe dingen tegen. Ik zou dit veel
vaker willen doen, op bezoek gaan op
een nieuwe plek. Het nadeel van deze
logeerweek is alleen dat ik niet denk ik
dat ik nu nog ooit loskom van Venray.”

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Koninklijke onderscheidingen
in Horst aan de Maas
Jan Gubbels (61) uit Melderslo
kreeg een lintje omdat hij al
sinds 1972 als vrijwilliger actief
is voor voetbalvereniging RKSV
Melderslo en nadien SV Melderslo.
Daarnaast was hij 24 jaar secretaris van Muziekvereniging Eendracht
Melderslo, heeft hij deelgenomen in
diverse commissies en was hij secretaris van de Ald Preense van carnavalsvereniging De Vlaskop Melderslo.
Wim Heldens (61) uit Melderslo
zet zich al vanaf 1987 in voor
Muziekvereniging Eendracht
Melderslo in verschillende hoedanigheden. Daarnaast was hij van 1990
tot 2006 muzikaal leider van blaasorkest Die Merlo Freunde en bestuurslid
van Jeugdorkest BMBM. Bovendien is
hij vanaf 2007 penningmeester van
de Ald Preense van carnavalsvereniging De Vlaskop Melderslo. Peter van
Lipzig (61) uit Melderslo was onder
andere voorzitter van KPJ-Melderslo

en voorzitter en penningmeester
van carnavalsvereniging De Vlaskop.
Ook was hij actief voor Ponyclub de
Dravertjes Melderslo als bestuurslid en
aansluitend voorzitter.
Riek Raassens-Jeucken (67) uit
Horst kreeg een onderscheiding omdat
zij al meer dan 20 jaar zorgt voor haar
broer Lambert die zowel lichamelijk
als verstandelijk zwaar beperkt is. In
2002 hebben de heer en mevrouw
Raassens-Jeucken hun woning verbouwd en sindsdien woont Lambert bij
hun in en wordt de mantelzorg voortgezet vanuit hun eigen woning. “Haar
leven draait in grote mate om de zorg
voor broer Lambert, maar ze doet dit
met veel liefde”, aldus burgemeester
Leppink-Schuitema.
Ook was er een lintje voor Jan
Schrage (70) uit Melderslo. Schrage
was van 1973 tot 2010 secretaris
van FNV vakgroep financiën Venlo.
Verder hij vanaf 2006 voorzitter van

Imkervereniging Horst e.o. waar hij
zich inzet voor bijen en insecten.
Bovendien trad hij in 2013 toe tot het
hoofdbestuur van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging.
Ton Verstraelen (72) uit Lottum van
1973 tot 1996 was werkzaam bij
Stichting het Limburgs Landschap,
de laatste tien jaar als directeur.
Daarnaast was hij secretaris van
voetbalvereniging RKLVV (later SV
Lottum) en een belangrijke deelnemer in het fusieproces van voetbal- en korfbalvereniging. Ook was
hij van 2002 tot 2008 secretaris van
Rotary Club Horst aan de Maas. Hij
was vrijwillig tuinman van Stichting
Kinderopvang ’t Nest en is penningmeester van Stichting de Houthuizer
Molen en van Molenstichting Limburg.
Vanaf 2009 is hij voorzitter van de
Stichting Vrienden van Museum de
Kantfabriek. Ook hij werd Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

DE ROZENAUTOMAAT IS OPEN

Vanaf nu kunt u op elk moment van de dag bij ons terecht voor een bos rozen

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

Venray | Horst

Nieuwe Rozenkoningin
gepresenteerd in Lottum
Bij de Houthuizer Molen in Lottum werd zondag 29 april de nieuwe Rozenkoningin gepresenteerd. Mieke
Smits is het boegbeeld van Rozendorp Lottum, waar van 10 tot en met 13 augustus het Rozenfestival plaatsvindt.
Het thema van het Rozenfestival is deze editie Rozen smaken naar meer.

Zoekt

Lid Raad van Toezicht
profiel: bedrijfsmatige en communicatieve achtergrond

Kijk op www.biblionu.nl

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

Mandevilla

Mandevilla Diamantina
Topaze Vermillion.
Ø 19 cm, ↕ 70 cm. Per stuk
Excl. sierpot.

17.95

Moederdag! Tip

12.99
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 18. GELDIG VAN 03-05 T/M 09-05. OP=OP

Met mooi weer is het wel vaker
druk bij de Houthuizer molen in
Lottum, maar deze middag is het
extra druk. De molen is versierd met
rozen en zakken met meel. De
Koninklijke Harmonie van Lottum
oefent de nummers die ze zo meteen
gaan spelen en de vrijwilligers van
de molen staan al klaar. Om klokslag
15.00 uur klinkt er muziek en komt er
een als bakker verkleed gezelschap
tevoorschijn. Dan slaan de deuren
van de molen nogmaals open en
verschijnt de nieuwe Rozenkoningin.
Voor de meeste mensen was het al

duidelijk, maar de nieuwe hoogheid
is Mieke Smits, dochter van dorpsbakker Jos Smits.

Ze is de dochter van
de bakker
Haar voorganger Rianne Thijssen
overhandigt haar de sjerp. Terwijl het
publiek nog luid applaudisseert,
komen er dienbladen en schalen naar
buiten met champagne en gebakjes.
“Omdat Mieke de dochter van de
bakker is, kunnen verse gebakjes van
Smits natuurlijk niet ontbreken,”

vertelt Jan Huijs, voorzitter van
Stichting Rozendorp Lottum. Er klinkt
gelach uit het publiek en ook wat
commentaar: “Daarom was Smits
vanmorgen dicht.”
Als iedereen voorzien is van
champagne en een gebakje wordt er
geproost op de nieuwe hoogheid. “Al
sinds de jaren 90 wordt het
Rozenfestival georganiseerd. Het is
elke editie weer prachtig om te zien
hoe het hele dorp samen komt om er
iets moois van te maken. Hier mogen
we als dorp ontzettend trots op zijn”,
zegt Jan Huijs.

Aardbeien maken gelukkig
Meer genieten van vers, van gezond
en van vele zoete smaken
Zaterdag 5 mei:
3 zoete smaken
voor € 5,00
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5 jaar de Kompeniej

‘Gezellig onder elkaar
anderen ontmoeten’
In BMV de Torrekoel in Kronenberg werd zaterdag 28 april het 5-jarig bestaan van de Kompeniej gevierd.
Tijdens de open dag werd onder andere een speciaal ganzenbord over Kronenberg en Evertsoord gepresenteerd.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Elke dinsdagochtend en vrijdag is
de Kompeniej geopend. Vrijwilligers
organiseren dan verschillende activiteiten zoals spelletjes of knutselen.
“Iedereen is welkom, zolang je maar
uit Kronenberg of Evertsoord komt of
hier nog sociale bindingen mee hebt”,
vertelt Piet Selen, voorzitter van de
Kompeniej. Tijdens de open dag is er
in een klein zaaltje een bioscoop
opgesteld. Bezoekers kunnen hier
verschillende filmpjes bekijken die
gemaakt zijn tijdens de activiteiten.
Ook lopen overal vrijwilligers rond die
open staan voor een praatje. In de
grote zaal, waar een kopje koffie
gedronken kan worden, zijn op de
muur foto’s te bekijken van de afgelopen vijf jaar. Een van de deelnemers is
Mia. Zij begon ooit als vrijwilliger,
maar is inmiddels deelnemer. “Het

mooie hieraan is dat ik echt van
mensen hoor dat de Kompeniej hen
gelukkiger heeft gemaakt. Deze
mensen komen nu weer onder de
mensen en leven weer hun leven. Dat
is toch prachtig.” Rond 15.00 uur
begint het officiële programma. Piet
Selen opent met een toespraak over
de afgelopen vijf jaar. “Terugkijkend
op vijf jaar Kompeniej mogen we met
gepaste trots zeggen dat het wel zijn
plekje in Kronenberg en Evertsoord
gevonden heeft. Het is een plek
geworden waar je naar toe kunt
komen en anderen kan ontmoeten.
Eenvoudig en gezellig onder elkaar.”
Na de speech van Piet wordt het
ganzenbordspel gepresenteerd. Dit
bordspel is gemaakt door een speciale
aangestelde werkgroep. Het is geinspireerd op een al bestaand bordspel in

de gemeente Peel en Maas. Daar is
een spel gemaakt dat helemaal over
die gemeente gaat. Dit wilde de
werkgroep ook maken voor
Kronenberg en Evertsoord. Ger Janssen
vertelt in zijn toespraak vooral over
het maken van het spel. “Wij als
werkgroep hebben het maken van
zo’n bordspel zeker onderschat. Maar
toch is het ons gelukt. Met trots
presenteren wij het spel ‘De
Pieelwaeg’.” Het spel heeft verschillende categorieën, die allemaal iets te
maken hebben met Kronenberg en
Evertsoord. “Voor de rest speel je het
als normaal ganzenbord. We zijn wel
enorm trots op het resultaat. Het spel
is niet te koop, maar de Kompeniej
heeft er een tot beschikking, die ze
maar al te graag uitlenen aan belangstellenden”, aldus Ger.

Amuse Horst
aan de Maas
Rotaryclub Horst aan de Maas organiseerde donderdag 26 april het
culinaire netwerkevenement Amuse. Deze bijeenkomst voor ondernemers
uit Horst aan de Maas vond plaats in Equestrian Centre de Peelbergen in
Kronenberg.
Voorgaande edities werden gehouden door O-twee en Ondernemersprijs
Horst aan de Maas. Met ingang van
2018 heeft de Rotaryclub de organisatie overgenomen. Aanwezigen kregen

onder meer demonstraties dressuur te
zien en er was een presentatie van
Jaap Bressers die inging op het thema
van de avond ‘Small things, big
difference’.

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

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN EN/OF BEPERKING

Bij Care+ verdient iedereen een kans!
Wij werken vol passie en idealisme aan ieders toekomst.

Wil jij ons team komen versterken? Wij zijn op zoek naar:
• Helpende Zorg en Welzijn

• Begeleider externe dagbesteding

• Medewerker slaapdienst

• Flexmedewerkers
Wij bieden beschermd wonen,
ambulante begeleiding en dagbesteding.
Voor meer informatie zie www.care-plus.nl

RESPECT | BETROUWBAAR | PERSOONLIJK BETROKKEN | PROFESSIONEEL

Vierde editie Rundje um
ut Hundje
In en rond het centrum van Horst vond zaterdag 28 april de
vierde editie van het hardloopevenement Rundje um ut Hundje
plaats. Deelnemers konden in diverse leeftijdscategorieën en
over verschillende afstanden meedoen.
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Groot tentfeest met
Lottumse kermis
De Lottumse cafés en restaurants slaan dit jaar de handen ineen om voor het eerst tijdens de kermis een
gezamenlijk georganiseerd tentfeest neer te zetten. Van zaterdag 30 juni tot en met dinsdag 3 juli worden hier
diverse activiteiten georganiseerd waaronder een pullenmatinee en een dorpsbarbecue.
Alle activiteiten die normaal
gesproken bij OJC Canix en Harmonie
Eten & Drinken plaatsvonden, vinden tijdens de aanstaande kermis
plaats in of rondom de grote tent.
“Voorheen werd de kermis door de
Lottumse horeca apart gehouden”,
vertelt Sten Hoeijmakers van de organisatie Kermis Lottum. “Ze hadden
allemaal hun eigen activiteiten, maar
dat werd steeds minder en zodoende
kwamen vrijwilligers van OJC Canix
en Harmonie met het idee dat het
tijd was voor iets nieuws. Ze zagen in

andere dorpen het concept van één
grote tent goed aanslaan en daarom
hebben we dit ook opgezet in Lottum.”
De tent komt te staan op de weg
tussen Harmonie Eten & Drinken en
de markt; midden in het centrum van
Lottum. “Het is een tent met podium
en bar, zodat alles wat nodig is in
en rondom de tent komt. Buiten de
tent staan de entree, consumpties,
garderobe en dergelijke. Het wordt
dus een soort plein met alle faciliteiten die nodig zijn voor een geweldig
tentfeest”, laat Hoeijmakers weten.

Hieronder verstaan ze live-muziek,
dj’s, een terras, pullenmatinee, stormbaan, maar ook koffie en vlaai en een
heuse dorpsbarbecue.
Het programma wordt in de
komende weken bekendgemaakt
via de facebookpagina van Kermis
Lottum, maar toch kan Hoeijmakers
al een tipje van de sluier oplichten.
“We kunnen verklappen dat er een al
gestopte, maar nog steeds regionaal
zeer bekende band op komt treden.
Dat is een echte primeur en het zal de
kermis helpen op de kaart te zetten.”

Wer
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Ga jij

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

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Koningsdag in Sevenum
Ook in Horst aan de Maas werd vrijdag 27 april Koningsdag gevierd. Overal in de gemeente
werden activiteiten georganiseerd. Zoals op het Raadhuisplein in Sevenum waar een spellen-circuit
voor de jeugd was.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst

6 + 21 mei

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

AFGESTUDEERD? NIEUWE BAAN?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
ASF Holland B.V. in Helenaveen is op zoek naar enthousiaste

MEDEWERKERS BACKOFFICE
In deze afwisselende rol ben
je werkzaam voor diverse
afdelingen binnen onze
organisatie zoals inkoop, verkoop
en planning. Hier laat jij je van
je beste kant zien door allerlei
administratieve taken op te
pakken, analyses te maken en
werkprocessen te verbeteren.
Hierbij werk je nauw samen met
je collega’s, uitzendbureaus,
telers en klanten.

WIJ BIEDEN
• Fulltime of Parttime dienstverband
verdeeld over ma t/m za.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO.
• Ontwikkelmogelijkheden binnen de
organisatie.
BEN JIJ?
• HBO starter of een ervaren MBO’er?
• Nauwkeurig?
• Een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?
• Spreek je Nederlands en Engels en
eventueel ook Duits of Pools?
REAGEER DAN NU!
Stuur je CV met motivatie naar
hrm@asf-holding.nl.

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

OVER ONS
ASF is een groothandel gespecialiseerd
in kwalitatief hoogwaardig zacht fruit
(aardbeien, blauwe bessen, frambozen,
bramen). Wij voorzien retailers en
tussenhandelaren in diverse Europese
landen van zacht fruit in de gewenste
kwaliteiten, volumes, specificaties en
verpakkingen.
ASF is onderdeel van Total Produce Plc;
een beursgenoteerde, Ierse onderneming.
GROEI
ASF is een snelgroeiende organisatie,
die voortdurend in beweging is. Hierdoor zijn
wij continue op zoek naar gedreven
medewerkers; zie onze overige vacatures:
• Hoofd Technische Dienst
MBO/HBO, Mechatronica,
Elektrotechniek, Leidinggevend, Fulltime
• Keurmeester
MBO, Keuren van fruit, registratie,
Fulltime
• Assistent Productieleider
MBO, Aansturing en planning productie,
procesverbetering en –controle, Fulltime.
• Onliner
VMBO, Machine operator, Fulltime/
Parttime.
Voor meer informatie mail ons via
hrm@asf-holding.nl of bel 0493-745105.
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Je was met je gedachten al in die andere wereld
je leefde van de herinnering en van je vergeten dromen
nu ben je veilig aanbeland daar ergens aan de overkant

Geboren
Samen gelachen, samen gehuild, samen geleefd.
Nu ben je uit ons oog maar nooit uit ons hart...

Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôs mam, oma en superoma,

Betsie Seuren-Vogelzangs
echtgenote van

Frans Seuren †

Op donderdag 26 april 2018
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Riek Magotteaux - van Haaf

Jip

9 april 2018
Zoon van
Bart Poels en Linda Jeurissen
broertje van Mees
Frans Woltersstraat 58
5961 DV Horst

echtgenote van

Melderslo, Hay en Ria
Brendie en Roger, Jelte, Vieve
Jolijn en Geert

lieve mam, trotse oma en super oma van
Hegelsom Mariet en Harm
Danny en Iris
Roel en Sanne
Deurne Yolanda en Antonio
Thomas en Maggy
Daniël †
Charissa en Jeroen, Isabella
Danique en Mels, Lara †, Laurie
Johan
Dorenda
Stephan
Sevenum Leen en Marcel
Jennifer en Giel
Robin
Well Hendrie en Wilma
Timo

Venray, Gertie en Joop
Liz en Stan, Boet, Dijn
Lars
Kay
Melderslo, Jan en Wilmie
Tim
Nikki en Bas
Melderslo, Wim
Beringe, Marianne en Hans
Rick
Kim en Jarmil
Mark en Anouk
Britt
Melderslo, 25 april 2018
Correspondentieadres: Swolgensedijk 15, 5962 NP Melderslo
We hebben ôs mam voor het laatst in ons midden gehad tijdens
de uitvaartdienst op dinsdag 1 mei j.l in de parochiekerk van de
H. Oda te Melderslo waarna wij haar bij ôzze pap te rusten hebben
gelegd op het r.-k. kerkhof aldaar.
Langs deze weg willen wij de medewerkers van Buurtzorg en van
Hof te Berkel hartelijk danken voor de goede zorgen die ôs mam
van hen mocht ontvangen.

Geboren

Jan Magotteaux †

zij overleed in de mooie leeftijd van 83 jaar

Nieke

24 april 2018
Dochter en zusje van
Gijs Keijsers en Nicole Dieteren
Lotte en Guusje
Schoolstraat 61
5961 EG Horst

Geboren

Nox
25 april 2018
Zoon van
Suzanne Vissers en
Michiel Jeschar
broertje van Lif
Blauwververstraat 22
5961 KJ Horst

Correspondentieadres:
Heijnenstraat 59
5963 NK Hegelsom
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 mei
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef, America.
Aansluitend zullen we ôs mam bij ôzze pap
te ruste leggen op het kerkhof aldaar.

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Verloren fietssleutel bevestigd aan
zwart tasje met opschrift Sparta.
Tel. 06 28 32 82 78.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Ideaal voor starters, vanaf 250 euro/
mnd, div. afm, 06 24 19 24 01,
businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Opslagbox/werkruimte Horst.
Diverse afmetingen, vanaf 25 m2,
geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers. aan de Costa Blanca Spanje,
zee op 300 mtr, in Guardamar del
Segura 35km zuidelijk van vliegveld
Alicante meer info frans.huijs@home.nl
T. k. gevraagd landbouwmachines,
wentel. ploegen. spitmachine. kieper.
Mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, frees, tractors en
vee-/paardentrailers enz.
06 19 07 69 59.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Janne
Willems

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Janne Willems, geboren
en getogen in Kronenberg, maar tegenwoordig uit Dallas in de Verenigde Staten.

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak

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

Haar eerste grote stappen buiten Kronenberg zette
Janne toen ze in 2002 naar Utrecht ging om cognitieve
kunstmatige intelligentie te studeren. Ze ging hier ook
meteen op kamers. In de tussentijd was ze ook druk
bezig met het bijhouden van al haar positieve momenten. Die hield ze bij in haar ‘journals’. “Ik houd al jarenlang mooie momenten uit een week voor mezelf bij,”
vertelt ze. “Ik heb enkele tegenslagen gehad in mijn
leven, waarvan onder andere de dood van mijn moeder in 2007, maar door te focussen op het positieve in
het leven, heb ik me er doorheen geslagen. Het heeft
mij echt geholpen en zo werd ik nieuwsgierig of het bij
anderen ook zo zou werken.” In 2010 begon ze met het
verzamelen van andermans mooie momenten, wat ze
bijvoorbeeld in de trein deed. Ze ging in gesprek met
iemand, kreeg in eerste instantie een verbaasde reactie, maar naarmate een gesprek vorderde, merkte ze dat
mensen ook echt opvrolijkten door hierover te praten.
“Andere mensen voegden zich bij het gesprek. De sfeer
in zo’n treincoupé slaat totaal om; van iedereen in zijn
eigen zone tot een opgewekte boel vreemden die elkaar
beter leren kennen.”
Op die manier leerde ze niet alleen over de helende
werking van het praten en schrijven over geluk, maar
dat het delen en vernemen hiervan net zo belangrijk is.
Naar aanleiding hiervan werd ze nieuwsgierig naar de
geluksbeleving in het buitenland. Ze reisde in 2,5 jaar
tijd de hele wereld rond, van Finland tot aan Australië,
en verzamelde 12.000 mooie momenten in 30 landen.
Ruim 250 momenten en verhalen hiervan zijn gebundeld
in haar boek Pluk Je Momenten. Met een rugzak vol stiften en tekenpapier stapte ze in deze landen op mensen
af om te vragen om een mooi moment van de afgelopen week te tekenen. “Vanuit mijn opleiding wist ik dat
tekenen een sterkere uitwerking heeft op de hersenen
dan bijvoorbeeld schrijven. Je bent veel bewuster met
de herinnering bezig in tegenstelling tot het opschrijven
ervan. Je beleeft het geluksmoment weer even in volle
geur en kleur.”
In 2016 vertrok ze naar de Verenigde Staten, waar

ze al gaandeweg vrienden maakte, die haar uiteindelijk aanboden om bij hun in huis te komen wonen. Daar
woont ze nu nog steeds, maar het was na een hoop
geregel dat ze in september 2017 een visum kreeg om
daar te kunnen werken. “Het land trok mij aan vanwege
de verdeeldheid die er heerst. Er heerst een gebrek aan
vertrouwen tussen veel groepen, iets wat op te lossen is door mensen met elkaar te laten praten. Ik had
zodoende het gevoel dat ik daar het meeste zou kunnen betekenen.” Het typeert voor haar ook meteen het
verschil tussen Dallas en Kronenberg. “Zo werd ik geconfronteerd met het verhaal van een meisje van 12 dat
door haar zusje een mes op zich gericht kreeg. Voor haar
was het mooie moment van die week dat ze de mogelijkheid had om de deur uit te lopen. Het klinkt bizar,
maar het gaat allemaal om de context. Zoiets is hier in
Kronenberg ondenkbaar, maar gebeurt daar veel vaker.
Dat maakt Dallas voor mij ook een heel stuk interessanter om er iets te kunnen betekenen: de stad heeft veel
meer problemen en veel sterker onderscheid in goed en
slecht.”
Wat ze voornamelijk mist aan Kronenberg is haar
eigen familie, naast het feit dat je zo de straat op kunt
lopen en binnen vijf minuten in de bossen ben. “Als ik in
de VS zit, dan skype ik wel eens met mijn nichtje, maar
dat is toch niet hetzelfde als dat ik met haar in het echt
kan knuffelen.” Ze heeft nog altijd een hechte band met
haar familie en ze zoekt ze dan ook bijna iedere twee
maanden wel weer een keer op. Tegenwoordig reist
ze de hele wereld rond om lezingen te geven over de
verhalen en momenten die ze heeft opgedaan. Op die
manier deelt ze het geluk weer met anderen. “Het is
geen vetpot, maar door giften en het houden van deze
lezingen kan ik goed rondkomen. De Verenigde Staten is
voor een mij grote bron van deze verhalen.” Dit is haar
passie en ze weet stellig te vertellen dat het er niet in
zit dat ze ooit terug verhuisd naar Kronenberg “Ik ben
gewoon veel liever in de grote stad, waar veel meer
mensen wonen met verschillende achtergronden bij
elkaar wonen. Dat is waar ik gelukkig van word.”

• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
info@siepdak.nl

www.siepdak.nl

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Van parachute naar
doopjurkje

“Zoals mam geleefd heeft zo is zij ook gegaan…”
Tot het einde de regie in handen gehouden,
heeft op moedige wijze afscheid genomen van haar leven,
onze lieve en zorgzame mam en trotse oma

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn dagen waarop we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog.
Volgens historieliefhebber Wiel Nabben van museum Sorghvliet in Tienray zijn er nog genoeg verhalen de
moeite waard om te vertellen. Zo ook het verhaal over parachutestof dat in de Tweede Wereldoorlog in het
geheim gebruikt werd om kleding van te maken.

Mia Boekestijn - Geurts
* 13 september 1930

Horst

† 26 april 2018

echtgenote van

Jan Boekestijn †
Horst, Trix en Peter Peeters-Boekestijn
Ruben
Joyce en Marco, Sem, Vic
Rob
Horst, Trudy en Wim van Megen-Boekestijn
Ralph en Emmy
Bjorn en Kimberly
Horst, Luc en Laura Boekestijn-van Lier
Rick
Nicole en Robin
Linda en Sil
Kerkstraat 15d, 5961 GC Horst
De uitvaartplechtigheid heeft op 1 mei plaatsgevonden.

We willen iedereen bedanken voor alle
steunbetuigingen en beterschapswensen.

Leen hoopt snel weer thuis te zijn!
Leen en Hay van Enckevort
Renée, Sanne en Tess
Evertsoord, mei 2018

Gastouder BSO opvang. BSO opvang
voor De Twinkeling? Vanaf 1 sept.
start gastouder met deze opvang.
Dagopvang ook mogelijk. Roodkapje
Horst aan de Maas, tel. 077 374 51 49.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Gezocht poetshulp voor vrouw van
86 jaar, 1 maal per 2 weken 3 uurtjes.
Tel. 06 18 09 88 87.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Laurier! Grote struiken ong. 1 meter.
Nu 10 voor € 42,50 (laatste week)
06 40 32 71 08.
Gezondheidsklachten?
Bel Gezondheidscentrum NoordLimburg 077 398 85 82
www.gcnoordlimburg.nl

Wiel Nabben heeft zelf op jonge
leeftijd de oorlog ook meegemaakt.
Hij woonde destijds in Horst op de
Tienraysedijk, dat nu de Tienrayseweg
heet. “Angst en gevaar overheersten
in die tijd. Gelukkig heb ik als jonge
jongen die periode iets minder angstig
ervaren, het was voor mij toen vooral
spanning en sensatie. Achteraf besef
je natuurlijk hoe heftig die periode
eigenlijk was”, vertelt Wiel. Wat hem
erg is bijgebleven zijn de vliegtuigen
die, meestal brandend, uit de lucht
werden geschoten. De bemanning
van zo’n vliegtuig probeerde zich dan
te redden door met een parachute
uit het vliegtuig te springen, soms
tevergeefs. Wiel vertelt dat hij zich
kan herinneren dat zijn moeder een
parachute tussen het koren vond
terwijl ze op de boerderij het graan
aan het maaien was. “Ze heeft de
parachute toen snel verstopt, het was
namelijk illegaal om deze in je bezit te
hebben. Officieel moest je aangeven
dat je er een gevonden had maar dat
deed natuurlijk niemand. Dan wisten
de bezetters namelijk dat er een
piloot was ondergebracht bij het
verzet.” Van dit parachutezijde werd
in de oorlog veel gebruik gemaakt.
Er was in die tijd namelijk aan enorm
gebrek aan kleding en schoeisel. Van
dit stof werden bijvoorbeeld kleedjes
zoals doop en communiejurkjes
of slaapzakken en sierkleden van
gemaakt.
Vanuit deze herinnering plaatste
Nabben ongeveer een jaar geleden
een oproep in een dagblad, met de
vraag of er iemand in het bezit was
van parachutestof of kleding die

Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild.
Open ma-vr 10-12u en 13-17u.
Za 9-17u. Zo op afspraak.
Mts Verhaeg Kranestr. 38 Horst
tel. 077 398 65 90.

hier van is gemaakt. Verschillende
mensen hebben hem toen benaderd,
waaronder een familie die na de
oorlog een parachute geschonken
heeft gekregen van prins Bernhard.
Deze heeft Wiel nu vol trots in het
museum hangen. “Na de oorlog
schonk prins Bernhard dit aan
mevrouw Hermans uit Heerlen. De opa
van mevrouw Hermans had een
uniformenfabriek, die militaire kleding
maakte. In het bijzonder maakte hij
dit ook voor de Irene Brigade, die in
de oorlog in Engeland is ontstaan.
Hier was ook prins Bernhard bij
betrokken. Als dank hebben zij
toen een parachute geschonken
gekregen.” Nu is het een pronkstuk in

het museum dat Wiel graag aan zijn
bezoekers laat zien.
Naast deze parachute heeft
Wiel nog veel meer creaties van
parachutezijde in het museum
hangen. Deze zijn Wiel ook allemaal
geschonken na zijn oproep in
de krant. Het zijn stuk voor stuk
exemplaren met verhalen waar
Wiel uren over kan vertellen.
Een trouwjurk gemaakt van
parachutezijde die weer vermaakt
is tot een doopjurkje. Of een
communiejurkje van parachutestof
dat later generaties lang gedragen
werd als doopjurkje. Allemaal
gemaakt van dit in het geheim
verzamelde stof.

Kleinschalig en flexibel
Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?

Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het
logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• Teamplayer
• Begrijpen (lezen en verstaan) van
• de Nederlandse en Engelse taal

Wij zoeken
magazijnmedewerkers
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Kinderdagverblijf

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Jos Computerhulp.
Voor al uw computerhulp, computerles
(privé of groep) of nieuwe website!
Bel mij op 06 10 71 00 70.
Schilder nodig?
Voor al uw schilderwerken J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
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Muzikale presentatie project
UBUNTU
In OJC Niks in Horst vond op donderdag 26 april de muzikale presentatie plaats van project UBUNTU. Een
project waarbij leerlingen vanuit de EOA-school (Eerste Opvang Anderstaligen) Taalrijk uit Hegelsom de samenwerking aan gingen met de Muzikantine.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

HALLO op Antarctica
Insteek van het project was om
bruggen te slaan tussen de verschillende culturen die de school rijk is.
In verschillende groepen brachten
ze nummers als ‘Shape Of You’ en

‘Perfect’ van Ed Sheeran ten gehore,
net als ‘I Gotta Feeling’ van Black Eyed
Peas. Alle leerlingen van Taalrijk kwam
tot slot samen op het podium voor een
eigen Nederlandstalige bewerking van

‘We Will Rock You’ van Queen. Ook
leerlingen van het Dendron leverden
een muzikale bijdrage, net als de band
UBUNTU uit Eritrea, waarnaar het project vernoemd is.

Thei Hoeijmakers uit Sevenum is voor zijn werk en privé al op
veel continenten geweest, maar hij had nog nooit een voet op
Antarctica gezet. Tot voor kort, waar hij helemaal tot de
Zuidpoolcirkel is gegaan met de Planciusboot, een Nederlands
oud marineschip dat tegenwoordig wordt ingezet voor educatieve
expedities. Het was voor Thei een reis om nooit te vergeten, met
alle dieren, schoonheid van het water, ijs en rotsen, en natuurlijk
de HALLO.

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
*bij aankoop van een keuken.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De jongste pretparkdirecteur van de Benelux

Teun Dielesen nieuwe operationeel
directeur van Toverland
Teun Dielesen is aangesteld als de nieuwe operationeel directeur van attractiepark Toverland in Sevenum.
Met zijn 23 jaar is hij de jongste pretparkdirecteur van de Benelux en behoort hij ook tot de jongste pretparkdirecteurs van Europa.

medewerkers hun eigen magie ontdekken.
Binnen Toverland moeten de
werknemers de magie van het familiebedrijf voelen. Daarbij hoort ook
een gevoel van veiligheid, van weten
dat ze altijd bij de directie en bij
elkaar terecht kunnen. Pas als ze dat
magische gevoel hebben, kunnen
ze het overbrengen op de gasten en
kunnen we bij onze bezoekers een
gelukservaring creëren.”

Eigen magie
ontdekken

Teun begon in 2013 al met werken bij Toverland. “Ik was toen
gewoon medewerker attracties. Ik
heb ruim drie jaar op de vloer
gewerkt, vooral bij de attracties,
maar ook onder andere bij entertainment. Daarna ben ik bij de financiële
administratie terechtgekomen en
vorig jaar kon ik doorstromen naar

manager attracties.” Na één jaar in
die functie te hebben gezeten, werd
hij begin februari gevraagd voor de
functie als operationeel directeur.
“Hoewel ik de job als attractiemanager ontzettend leuk vond, ligt mijn
hart bij het strategische deel. Daar
ben ik vanuit mijn opleiding
Bedrijfskunde ook in gespecialiseerd.”

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Als operationeel directeur geeft
Teun leiding aan de operationele
afdelingen. Dat zijn de afdelingen
retail, planning, mens en organisatie,
operations en horeca. “Het is mijn
taak om ervoor te zorgen dat alle
processen op die afdelingen goed
verlopen, en dat alles klopt. Ik vind
het daarin het belangrijkste dat de

Teun is de schoonzoon van
de algemeen directeur Caroline
Kortooms. Het bedrijf heeft dit openlijk gecommuniceerd. Teun legt uit:
“Ik denk dat het, omdat Toverland
een familiebedrijf is, wel de voorkeur
heeft om dit soort functies binnen
de familie te houden. Ik weet echter
ook zeker dat het niet de doorslaggevende factor is geweest. Als ik niet
de beste kandidaat was, dan hadden
ze me niet gekozen. Ze gaan hier voor
een 9+, en als ik een 7 was, dan was
ik niet geschikt geweest en had ik
hier nu niet gezeten.”

Doorslaggevende
factor
Hij twijfelde geen moment toen
hij werd gevraagd voor de functie.
“Het was altijd al mijn droom om
een functie als deze te krijgen in de

vrijetijdsbranche. Dat ik dat nu al op
zo’n jonge leeftijd bereik is eigenlijk
niet te bevatten. Toen ze me vroegen
heb ik meteen ja gezegd en die keuze
voelt nog steeds heel goed.” Toch is
het ook een grote stap en krijg Teun
te maken met nieuwe verantwoordelijkheden en dingen die hij nog niet
eerder gedaan heeft. “Er komt opeens
enorm veel op me af. Om maar een
voorbeeld te noemen: het persbericht
was nog geen half uur de deur uit en
ik hing al aan de lijn met 3FM. Dat is
nieuw voor me.” Teun ziet het echter
niet als een sprong in het diepe. “Ik
word gecoacht en geholpen door de
andere directieleden en daarom heb
ik ook meer het gevoel dat het stap
voor stap gaat. Dat geeft me erg veel
vertrouwen.”
Als directeur wil Teun een stempel op het park drukken. “Mijn voornaamste doel is dat we het veilige
familiegevoel voor het personeel
kunnen behouden, zodat de medewerkers de magie en het geluksgevoel kunnen blijven overbrengen op
de gasten. We zijn enorm aan het
groeien, maar dat wil niet zeggen
dat Toverland geen familiebedrijf
meer is.” Ook de verdere groei van
Toverland behoort tot de doelen van
Teun. “Maar dat is een doel van de
hele directie. We hebben enorm veel
plannen, hoewel we nu natuurlijk
voornamelijk bezig zijn met de opening van het nieuwe themagebied
Avalon. Maar ook daarna zijn we nog
lang niet klaar.”

’t Plantenhèngerke wint junior
Ondernemersprijs Horst aan de
Maas
De junioronderneming ’t Plantenhèngerke van Citaverde College uit Horst is donderdag 26 april tijdens de
finale van de junior Ondernemersprijs Host aan de Maas als winnaar uit de bus gekomen. De jury zag in deze
junioronderneming de meeste potentie.

unieke
plantenbeleving
Houthandel
& Timmerbedrijf

op 2 haRene
groot
lage
prijzen
vanvoor
Ophoven
v.o.f.
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
n
leiboHouthandel
men
Eénjarige plante
&
Timmerbedrijf
n
3,5 meter hoog
en kuipplante
vol rek Rene van Ophoven v.o.f.

€ 99,- per stuk

tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

In de periode van januari tot half
april hebben zestig tweedejaars MBO
leerlingen van het Citaverde College in
een project de mogelijkheden verkend
van het opzetten van een eigen onderneming. De jury bestond uit Ron Albers
(Rabobank), Leon Weijs (vertegenwoordiger O-twee) en Fré Jacobs (Fontys
International Business School). Zij letten
op haalbaarheid van het idee, financiële

onderbouwing, lering trekken uit
ervaringen en enthousiasme.
De groepen lagen heel dicht bij
elkaar, maar uiteindelijk is besloten om
‘t Plantenhèngerke tot winnaar uit te
roepen, omdat ze meerdere inkomstenbronnen hadden en daarmee de
risico’s spreidden. Zij hadden een plan
uitgewerkt waarbij ze in eerste instantie zelf plantenhangers knoopten.

Later hebben ze dit uitgebreid met het
maken van doe-het-zelfpakketten en
het geven van workshops. De groep
heeft onder begeleiding van een socialmedia specialist een bedrijfspagina
op Facebook geopend waarop het product besteld kan worden. Ze moesten
het opnemen tegen De Mooshoof, Pets
Dental Care en het agrarisch kinderdagverblijf.

en zo 11
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GEPLUKT Jos van den Beuken
in je eigen taal het meer binnenkomt.
Het dialect maakt ons programma
warmer.” Buiten het presenteren van
Wiekendproat speelt Jos ook bij de
Hôrster Revue. “In Tegelen zat ik ook
al bij een toneelvereniging en was ik
vaak op de planken te vinden. Toen
ik in Horst ging wonen wilde ik weer
wat met toneel gaan doen, dus toen
ik een belletje kreeg of ik mee wilde
doen met de Hôrster Revue heb ik
geen moment getwijfeld.”

‘Hij heeft me
overtuigd’

Elke zaterdag is hij achter de knoppen te vinden bij Omroep Reindonk. Hier presenteert hij samen met Chrit Driessen het programma Wiekendproat.
Ook is hij erg actief op het toneel. Deze week wordt Jos van den Beuken (74) uit Horst geplukt.
Oorspronkelijk komt Jos niet uit
Horst, maar uit Tegelen. “Toen ik net
in Horst ging wonen, kreeg ik nog wel
vaak opmerkingen over mijn dialect. Veel mensen zeiden dingen als
“dat is geen echte Horstenaar”. In het
begin vond ik dit nog wel vervelend,
maar nu kan ik er goed tegen.” Jos

en zijn vrouw Toos (76) zijn, nadat ze
getrouwd zijn, verhuisd naar Sevenum.
Hier hebben ze een aantal jaren
gewoond, voordat ze naar Venlo verhuisden, waar ze een bakkerswinkel
hadden. Na een aantal jaren in Venlo
te hebben gewoond, werd het contract
voor het filiaal niet verlengd.

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

Kwaliteit heeft een naam

‘Ik vond mezelf te
oud worden’
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

rijk detail vinden dat we dialect praten in het programma. Chrit en ik
denken toch dat als je nieuws brengt

Bakkerswinkel
Inmiddels is hij wel helemaal
gesetteld in Horst. Erg actief in het de
Horster gemeenschap is hij zeker. Jos
presenteert bijvoorbeeld een radioprogramma bij Omroep Reindonk en
speelt in de Hôrster Revue. “Ik ben
voor het radioprogramma gevraagd.
Schrijven deed ik veel en toneelspelen
ook. Ik ben ook een extravert persoon en viel hierdoor op bij Omroep
Reindonk. In mijn tijd heette Omroep
Reindonk nog ROZAH. Uiteindelijk
ging het samen met een omroep
uit Sevenum en werd het Omroep
Reindonk. Ik ben dus vanaf het eerste moment bij Omroep Reindonk
geweest en heb het zien ontwikkelen.”

PUZZEL
4

Toen kregen Jos en Toos de kans om
een filiaal in Horst te beginnen. Dit
hebben ze uiteindelijk gedaan. “Het
verschil tussen Venlo en Horst was wel
heel erg groot. Venlo is dan echt een
stad en Horst is dat duidelijk niet.”

Samen met wat andere mensen
zette Jos in 1993 de Horster Revue
op. Inmiddels bestaat dit al weer een
aantal jaar en hebben ze al heel wat
stukken neergezet. Door de jaren
heen werd de rol van Jos in de stukken steeds groter. “Bij de laatste
voorstelling had ik een heel grote rol.
Het stuk speelde zich af in een hotel
en ik speelde de hoteleigenaar. Dit
was wel een heel erg leuke ervaring.”
Ook in de nieuwe voorstelling van de
Revue is Jos te vinden, ook al was dat
niet echt zijn plan. “Eigenlijk had ik
voor mezelf besloten om niet meer
mee te doen dit jaar. Ik vond mezelf
te oud worden en wilde de jongen
mensen een kans geven. Maar toen
werd ik opgebeld door een van de
schrijvers. Volgens hem moest ik nog
een keer mee doen, omdat hij een rol
voor me had die perfect voor mij is.
Uiteindelijk heeft hij me toch overtuigd. Ik heb geen s pijt dat ik ja heb
gezegd, maar de volgende edities
laat ik het toch aan de jongeren over
denk ik.”

Oplossing vorige week:
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Al een aantal jaren presenteert Jos
het programma Wiekendproat. Eerst
was dit een radioprogramma met
alleen nieuwsberichten en heette het
nog ABC. Deze naam heeft de organisatie toch aangepast. “We zijn uiteindelijk voor de naam Wiekendproat
gegaan. Deze naam vonden wij beter
passen, omdat het programma altijd
op zaterdag is en wij het een belang-

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

12

opinie

03
05

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is noodzakelijk om hier bij stil te staan’
De Nationale Dodenherdenking vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 mei. Ruim driekwart van de inwoners van Horst aan de Maas staat stil bij
de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Dit doen zij voornamelijk door op die dag om 20.00 uur twee minuten stilte te
houden. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Tijdens de Nationale Herdenking worden
de Nederlandse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies daarna herdacht. In Horst aan de
Maas neemt de meerderheid van de inwoners
op deze dag een moment om even bij deze
mensen stil te staan. “Het is voor iedereen van
belang om er bij stil te staan wat het betekent
om vrijheid te
hebben. Kijk maar eens wat er nu heden
ten dage in Syrië gebeurt. De slachtoffers voor
onze vrijheid moeten dus jaarlijks herdacht
worden”, vindt deze persoon. Een ander zegt:
“Ik vind dit persoonlijk een belangrijkere dag
dan bijvoorbeeld Koningsdag. Vooral nu we
in een generatie leven, waarbij vrijheid
vanzelfsprekend is, is het van belang dat we er
aandacht aan besteden, dat dit niet altijd

Inwonerspanel

1.672 leden

Weet niet
4%
Nee
19%

Ja
77%

Sta jij stil bij Nationale
Dodenherdenking?

kend goed is. Al moet daar wel aan gewerkt
was en nu ook nog steeds niet overal is.”
worden. “Hoe mooi zou de wereld er uitzien
Het merendeel van de inwoners herdenkt
door om 20.00 uur twee minuten stilte te hou- als overal iedereen zijn menig kan zeggen en
den of naar een uitzending van de herdenking vrij rondlopen waar dan ook”, zegt iemand.
Anderen beseffen dat we het in Nederland
op tv te kijken. Sommigen kiezen ervoor om
goed getroffen hebben.
een herdenkingsdienst
bij te wonen, de vlag
‘Dit mag nooit vergeten worden’ “Vanzelfsprekend? Nee!
Als je naar de toestand
halfstok te hangen of
‘Het is al zo lang geleden’
in de wereld kijkt hebeen bezoek te brengen
ben we in Nederland
aan het kerkhof. “Ik loop
‘Herdenken moet’
gewoon geluk op dit
vaker in Ysselsteyn over
moment.”
het Duitse kerkhof en
bedenk me dan hoe verschrikkelijk veel gezinnen hierdoor in verdriet zijn gestort”, laat deze
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
inwoner weten. “Niet iedere Duitser wilde
verband tussen HALLO Horst aan de Maas en
meevechten in de oorlog.”
TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanIets meer dan de helft van de inwoners,
melden voor de volgende enquête, kijk op
53 procent, vindt dat vrijheid een vanzelfspre- www.tiphorstaandemaas.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

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten
bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als
rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Na de gemeenteraadsverkiezingen
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag
21 maart presenteerden zich de woordvoerders van de zes politieke
partijen die beloofden zich sterk te maken voor de belangen van de
gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners. De economische situatie
van Horst aan de Maas, de huisvesting en het zorgstelsel kregen ruim
aandacht.
De economie loopt als een tierelier volgens de CDA wethouder.
Economische zaken, dat was zijn portefeuille in de afgelopen periode. Hij
heeft het goed voor elkaar gekregen,
dat liet hij weten in zijn flamboyante
verhaal. Het is volgens hem wel wat

minder gegaan met de huisvestingsmogelijkheden voor starters en met
de doorstromingsmogelijkheden van
huur- naar koopwoningen. Maar daarbij is ook rekening gehouden met de
krimp van de bevolking, aldus de wethouder. De krimp van de bevolking?
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En dan te bedenken dat er meer
dan 1.000 gastarbeiders in Horst aan
de Maas verblijven over wiens ruggen
de agrarische sector, die het leeuwendeel van de economische bedrijvigheid uitmaakt, loopt als een tierelier.
Hoe gaan de gedachtegangen van
deze wethouder? Onbegrijpelijk hoe
hard werkende gast arbeiders geen
enkele plek hebben in de huisvestingsreview van deze wethouder en
tegelijkertijd ook heel droevig.
In alle ernst vraag ik mij af: waar
staat de C van CDA voor? Voor christe-

lijk? Wat nou christelijk? Laat die gastarbeiders maar gewoon werken, dat is
toch wat wij willen en wat zij doen.
En hoe en wat verder wat doet er
toe, toch? Of zie ik het verkeerd beste
wethouder?
Maar aangezien dan de C van
CDA niets meer voorstelt: wat had
u gedacht van ‘de naleving van de
Rechten van de Mens’? Komt het
zwijgen als het graf voort uit het
antivreemden-sentiment van de
autochtonen? Ik vermoed van wel en
daar kun je niet mee scoren. Blijft dan

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

nu de situatie zoals ze is met het CDA
voorop?
Gaan we gewoon weer een
nieuwe onderklasse in verpaupering laten ontstaan zoals voorheen
elders? Over mensenrechten gesproken. In Horst aan de Maas hoef je
geen makelaarsdiploma te hebben om te zien waar huisjesmelkers
arbeidsmigranten huisvesten.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Bespreking poll week 16

Politieke partijen horen vast te houden aan standpunten
Een ruime meerderheid van de stemmers vindt dat politieke partijen
horen vast te houden aan hun standpunten. Nadat de eerste coalitieonderhandelingen tussen CDA, PvdA en D66+GroenLinks werden afgebroken, zijn
inmiddels CDA, PvdA en Essentie in gesprek over de nieuwe coalitie. Dat is
een proces waarbij veel ideeën worden uitgewisseld, over en weer voorstellen gedaan worden, de partijen elkaar beter leren kennen, maar bovenal
compromissen gesloten moeten worden.
Dat moet echter niet ten koste gaan van hun standpunten, vindt de 69

procent. Veel kiezers hebben na een hoop wikken en wegen een keuze kunnen maken voor een partij. Eén bepaald standpunt kan de doorslag geven
voor de stemkeuze. Wat is de waarde van die stemkeuze als juist het doorslaggevende punt sneuvelt?
De overige 31 procent begrijpt dat er soms water bij de wijn gedaan
moet worden, met als resultaat dat standpunten kunnen wijzigen. Liever dat
dan dat een partij helemaal niet in de coalitie komt. Democratie is nu eenmaal gefundeerd op het feit dat iedereen iets te zeggen heeft.

Keuze voortgezet onderwijs hoort bij
ouders en school
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Na de zomervakantie start een pilotgroep van 24 leerlingen met het nieuw
onderwijsconcept SOOOOL 10-14. SOOOOL 10-14 staat voor Samen Ontdekkend
Onderzoekend Ontwerpend en Ondernemend Leren. Citaverde College, Dendron
College en Dynamiek Scholengroep hebben hiervoor de handen ineengeslagen
om met deze pilot een antwoord te vinden voor het onderwijs van de toekomst.
De leerlingen zijn tussen de 10 en 14 jaar en met dit nieuwe concept wordt de
keuze voor een definitief voortgezet onderwijs-advies uitgesteld. Hierdoor hebben de leerlingen de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat bij hen
past. Dat doen ze in hun eigen tempo, maar ze worden wel uitgedaagd om zelf
keuzes te maken.

Enerzijds een goed concept, want het huidige onderwijssysteem is gedateerd en te veel gefixeerd om kinderen op (te) jonge leeftijd een keuze te laten
maken over hun opleiding, zonder dat ze iets van de wereld gezien hebben. Op
deze manier krijgen ze de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen en kan de vervolgopleiding veel beter aansluiten op wat ze willen. Anderzijds is te stellen dat er voor kinderen tot een bepaalde leeftijd ook
gewoon de knoop doorgehakt moet worden. Kinderen rond die leeftijd kunnen
wispelturig zijn en zodoende moet die keuze wat betreft het voortgezet onderwijs ook gewoon op tijd gemaakt worden.

Uitslag vorige week (week 17) > Ook rookruimtes moeten verboden worden > eens 51% oneens 49%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Makke schapen, wat wil de meerderheid?
De coalitievorming is nog steeds in volle gang. De PvdA was een
zekerheid voor het CDA en de PvdA zelf, want anders geef je je plekje in
de raad als lijsttrekker toch niet op voordat de coalitie gevormd is. Niet
echt leuk voor je kiezers en het maakt wel duidelijk dat er ook geen
verschil is tussen CDA en PvdA. Maar wat is nog meer niet leuk voor de
kiezers? Het machtsspel dat gespeeld wordt.
Eerst aftasten van D66+Groen
Links en zodanig moeilijke keuzes
laten maken dat deze wel van
deelname af moesten zien. Dit was
te verwachten, net als de voorspelde
gesprekken nu met Essentie. Maar
doet dat recht aan de verkiezingen?
Bijna twee op de drie kiezers heeft

niet voor de grootste partij gekozen en
heel veel hiervan zouden ook graag
een coalitie willen zien zonder haar.
Waarom wordt die meerderheid geen
recht gedaan?
Veel partijen gedragen zich als
makke schapen. Met een beetje lef
is deze gemeente weer op te frissen

en zou er een coalitie gevormd kunnen worden van Essentie, D66/GL, SP
en bijvoorbeeld VVD. Dan hoeft niet
alles door souffleurs te worden aangestuurd, maar kan de coalitie zelf de
weg bepalen. Een coalitie bestaande
uit vier min of meer gelijkwaardige
partijen waar niet één partij de dienst
uit maakt. Deze partijen zullen elkaar
zeker kunnen vinden op een hoofdlijnen-akkoord en kunnen ook besluiten een aantal onderwerpen gewoon
vrij te laten. Zo zou dan ook het CDA
als stevige oppositiepartij zijn inbreng
kunnen hebben en kan er niet vanuit

de macht, maar vanuit democratische beginselen worden bestuurd,
waar ook minderheden tellen.
Essentie weet in ieder geval dat
dit kan en mag stevige eisen stellen,
want het CDA is niet de enige mogelijkheid. Kom op partijen, gedraag
u niet als makke schapen. Er staat
nergens geschreven dat de grootste partij de dienst uit moet maken.
Al neemt ze zelf wel die houding
aan.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Vergeten burgers en vergeten democratie
De Norbertusparochie wordt voor de komende decennia verbeterd.
De kerk is tot basisschool verbouwd en op de plek waar de basisschool
eerst stond, wordt een park gerealiseerd. Het verplaatsen van de
basisschool heeft voor ons, de mensen die aan de noordkant van de
nieuwe school wonen, negatieve gevolgen. Tussen de kerk en onze flat
lag een goed onderhouden plantsoen. Die is er niet meer.
Ook veroorzaakt de nieuwe
situatie voor ons duidelijk veel
geluidsoverlast. Zou de school geen
andere uitweg hebben en voor de
recreatie van de kinderen dat
grasveld nodig hebben, dan zouden
we niet klagen. De school heeft
echter wel andere mogelijkheden.
Daarom is met name de huidige
geluidsoverlast onnodig. We hebben

onze klachten aangekaart bij de
commissie die het park ontwerpt. Ook
het wijkcomité weet ervan.
Natuurlijk zijn de school en de
gemeente op de hoogte gebracht.
Tot nu toe krijgen we bij niemand
gehoor. Inmiddels heeft de school
maatregelen genomen om de
geluidsoverlast buiten schooltijd te
minimaliseren. Volgens de vergunning

mag de school het terrein tussen
de school en onze flat zelf niet
als activiteitenterrein gebruiken.
Volgens de gemeente mag in het
algemeen een groenstrook enkel
gebruikt worden als er voor anderen
geen overlast ontstaat. Inzake de
geluidsoverlast zijn we met de school
in gesprek.
Terwijl die gesprekken lopen,
doet de school een verzoek om de
huidige situatie te legaliseren. Dat is
nodig omdat de school is afgeweken
van de bouwvergunning. Zoals
gezegd mag de school het plantsoen
tussen de school en onze flat niet
als activiteitenterrein inrichten en

gebruiken. De Julianastraat had niet
in een fietspad mogen veranderen.
De gemeente wil overgaan tot
legaliseren. Door het legaliseren van
de huidige illegale en ongewenste
situatie worden omwonenden en de
democratie gepasseerd. Kortom, alle
mensen die invloed hebben op de
langjarige toekomst van onze buurt,
doen alsof wij niet bestaan.
Namens de bewoners van de
Pr. Marijkestraat 2 t/m 48 en de
bewoners van de Gebr.v. Doornelaan
92 en 94.
Nico Cordewener, Marcel Caspers,
Leo Linssen, Thijs Wilmsen

Een kras en
een briefje
Het is maandag en ik heb
een stressvolle ochtend achter
de rug. Ik heb haast en wil op
een parkeerplaats de auto
instappen en naar huis rijden.
Ik sla het portier open en gooi
mijn rugzak op de passagiersstoel, als ik een kleine klap
hoor. Het portier is verder
opengewaaid, tegen de auto
naast me aan.
Ik vloek een keer in mezelf
en bekijk de schade. Er zit een
kleine kras op de andere auto.
Lichtelijk in paniek probeer ik
het krasje weg te poetsen, maar
tevergeefs. Ik ga in mijn auto
zitten en vraag me af wat ik
moet doen. Al snel besluit ik dat
mijn moeder hierin altijd de
beste raadgever is en ik app
haar om vertellen wat er is
gebeurd. We overleggen kort en
komen dan tot de conclusie dat
ik me niet beter ga voelen als ik
nu wegrijd. Ik pak mijn collegeblok uit mijn schooltas en schrijf
een briefje met daarop mijn
contactgegevens. Net als ik het
briefje onder de ruitenwisser
van de andere auto wil doen,
komt de chauffeur eraan. Ze
heeft wat haast en weet zich zo
snel ook geen raad met de
situatie. We praten kort en ze
zegt me dan al dat ze het fijn
vindt dat ik me meld. Ik geef
haar alsnog het briefje met mijn
telefoonnummer, mocht ze er
verzekeringswerk van willen
maken. Diezelfde dag nog krijg
ik ’s avonds een appje. De
mevrouw vindt het niet nodig
om iets met de schade te doen.
Een auto is een gebruiksvoorwerp, zegt ze. Ze bedankt me
nogmaals voor mijn eerlijkheid
en dat doet me goed. Ik realiseer me tevreden dat mijn
keuze inderdaad de enige juiste
was en neem me tegelijkertijd
ook plechtig voor om voortaan
héél voorzichtig te zijn met mijn
autoportier.
Aniek
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 8 mei

Openbare Raadsvergadering

Afscheid…

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer

Het zit er bijna op. Ruim 8 jaar wethouderschap van de mooie

R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91

gemeente Horst aan de Maas. Een eervolle taak die ik met veel

of email: griffier@horstaandemaas.nl

voldoening heb mogen vervullen. Op 7 mei aanstaande mijn

Agenda

laatste ‘officiële’ daad: afscheid nemen als wethouder. Vanaf

Op de agenda staan onder andere de volgende

16.30 uur wil ik graag in ‘t Gasthoês met u het glas heffen op een

onderwerpen:
• Bestemmingsplan Venrayseweg 131 en 135.

mooie periode, waar u en ik deel van uitmaakten. Wat mij betreft

• Subsidieverordening groot onderhoud en
verduurzaming huisvesting maatschappelijke

Meer informatie over de agendapunten leest u

organisaties.

op website horstaandemaas.raadsinformatie.nl.

• Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaats Grubbenvorst.
• Gemeenschappelijke Regeling Maasveren

wordt het een gezellig samenzijn, waar we vooral samen proosten op de toekomst.

De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis en in de
bibliotheek.

Ik hoop u dan te ontmoeten.

Limburg-Noord.
Meer informatie
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond

De vergadering is in de raadzaal van het

de coalitiebesprekingen wordt de agenda

gemeentehuis en begint om 20 uur. U kunt

uitgebreid met agendapunten die hier

de vergadering ook live volgen via de website

betrekking op hebben.

horstaandemaas.raadsinformatie.nl.

Commissie bezwaren en klachten

PS
In de rij staan is voor niemand leuk.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 mei 2018

Ik nodig u dan ook uit om bij binnenkomst

bij elkaar voor een hoorzitting.

meteen te gaan voor een drankje en een

Hoorzitting om 18.30 uur

Hoorzitting om 20.00 uur

Behandeling van een bezwaarschrift tegen

Behandeling van bezwaarschrift tegen een

hapje. Op enig moment sluit ik graag even

een verleende omgevingsvergunning voor het

afwijzing subsidie bijdrage.

bij u aan.

oprichten van een duurzaam bedrijfspand met
bijbehorend kantoor aan de Venrayseweg in

De commissie brengt advies uit over te nemen

Horst .

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Hoorzitting om 19.15 uur

(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

Bekendmakingen

Behandeling van bezwaarschrift tegen een
verleende omgevingsvergunning inzake het

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

plaatsen van reclame aan de Bremweg in

met de secretaris van de commissie,

Horst.

mevr. I. Knoops, tel. (077) 477 97 77.
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America

Kronenberg

Sevenum

Nieuwe Peeldijk 7

Schorfvenweg 3

Vinkenpas 16

Travers 5

Hoogbroek 13

Griendtsveen
Hoefnagelsplein,
Pastoor Hendriksstraat

Van Reiffenburgstraat 2
Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat,
Hoofdstraat

Grubbenvorst

Dorperdijk 9
Tienray

De Cocq van Haeftenstraat

Spoorstraat 1, 1a, 1b en 1c

Venloseweg 55

Melderslo

Vertrokken naar onbekende

De Bisweide 2

Broekhuizerdijk 27

Nationale Dodenherdenking

Aartserfweg 2

Broekhuizerdijk 44

Evertsoord Patersstraat 4

Horst

Meterik

Horst aan de Maas

Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats.

Venrayseweg 16b

St. Jansstraat 21

Mandaatregeling Horst aan de

Berkelstraat 15

St. Jansstraat 23

Sevenumseweg 10 b

Voor de gemeente Horst aan de Maas worden

het oorlogsmonument waar de traditionele

Pieter Belsstraat 46

deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen

kranslegging plaatsvindt.

Peeldijkje (evenemententerrein)

gevierd met een herdenkingsdienst,

Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u

Gebr. van Doornelaan

waarna aansluitend een stille tocht naar

naar www.horstaandemaas.nl

bestemming

Maas gewijzigd

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen

15

Proef zakjes keukenafval

Tot en met 30 april 2018 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag(en)

Wij zijn op zoek naar
500 huishoudens!

gemeentelijke belastingen (met de datum 28 februari 2018) betalen.

U heeft eerder misschien al gehoord dat wij gaan onderzoeken of de inzameling van keukenafval
verbeterd kan worden. We gaan alternatieven testen voor de huidige niet composteerbare

Heeft u deze nog niet betaald?

Heeft u zich aangemeld bij de berichtenbox

plastic zakjes in de keukenafvalemmer. Daarvoor zijn we op zoek naar 500 testers uit onze

Zorgt u er dan voor dat uw betaling uiterlijk

van MijnOverheid? Dan ontvangt u deze

gemeente die deze alternatieve zakken in een periode van 4 maanden willen uitproberen om te

14 mei 2018 op de rekening van de gemeente

brief alleen in deze berichtenbox!

ervaren welke zak het beste te gebruiken is.

Meer informatie

Wat vragen wij aan u?

Wat krijgt u van ons?

Heeft u vragen over de betaling of invordering

Eén van de mogelijkheden is het gebruik van

U krijgt van ons een pakket met:

van gemeentelijke belastingen?

composteerbare zakken in plastic en papieren

• 100 composteerbare papieren zakken met

is bijgeschreven. Let op: vermeld bij de betaling
alléén uw aanslagnummer.
Maakt u gebruik van automatische incasso?
Dan geldt deze informatie niet voor u.

vorm. De plastic zakken zijn te herkennen aan
Kijk dan op onze website

het Kiemplant-logo. Beide zakken composteren

Hebben wij uw betaling op 14 mei 2018 nog

www.horstaandemaas.nl,

mee met het keukenafval.

niet ontvangen, dan stuurt de gemeente u op

onder “Inwoners - Belastingen”.

18 mei 2018 een brief met het verzoek het

een kiemplantlogo
• 40 composteerbare plastic zakken met een
kiemplantlogo
• Een deelname sticker voor op de

Nu willen wij graag weten welke zakken u

inzamelemmer

bedrag alsnog te betalen. In dat geval berekent

U mag ook bellen met één van de

het liefste gebruikt. Daarom willen wij 500

de gemeente de kosten van de aanmaning en

medewerkers Invordering van Team Financiën

huishoudens uit Horst aan de Maas 4 maanden

Aanmelden

de invorderingsrente aan u door.

via het telefoonnummer (077) 477 97 77.

beide zakken laten uitproberen. De inzameling

Wilt u ons helpen met de proef, dan kunt u zich

verandert verder niet.

vanaf 3 mei aanmelden via:
• De www.horstaandemaas.nl/testpanel of via

Werk in uitvoering

Uw keukenafval wordt zoals altijd 2 keer

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

gemak van de zakken. Daarom vragen wij u

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt

www.horstaandemaas.nl.

aan het einde van de proef hierover een aantal

u contact opnemen met Maria Huibers op het

vragen te beantwoorden.

nummer (077) 477 97 77.

in de week ingezameld. Wij zijn vooral

• De facebookpagina van de gemeente Horst
aan de Maas

geïnteresseerd wat u vindt van het gebruiks-

De komende periode zijn wij voor u op de

• Horsterdijk Lottum

volgende locaties aan het werk:

• Toe- en afritten A73

Wijziging afvalinzameling
vanwege Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag

Gemeentehuis gesloten

Op donderdag 10 mei wordt er geen

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.

afval opgehaald.

U kunt dit op de eerstvolgende reguliere

In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en Openbare Werken op donderdag

Inwoners die normaal gesproken hun afval

ophaaldag aan de straat zetten.

10 mei en vrijdag 11 mei 2018 gesloten.

op 10 mei zouden aanbieden, kunnen PMD

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

en restafval op zaterdag 12 mei (vóór 07.00

op uw eigen digitale afvalkalender via

uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u

de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het

op maandag 14 mei a.s. weer terecht.

storingsnummer 06-23498249 bellen.

Hebt u een dringende melding voor

Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,

openbare werken, die niet kan wachten tot

waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

www.brandweer.nl/limburg-noord

Word vrijwilliger!

Opheffing milieuparkje
Luttelseweg Sevenum
Het milieuparkje aan de Luttelseweg wordt opgeheven. De locatie biedt geen fraai aanzicht
en wordt vaak gebruikt als dumpplek.
De textielcontainer wordt in week 18 verplaatst

vervallen. In de capaciteit van de in Sevenum

naar de glascontainer bij de gymzaal aan de

aanwezige glascontainers is hiermee rekening

Wilhelminastraat. De glascontainers komen te

gehouden.

Mogen wij ons even voorstellen?
De nieuwe gemeenteraad van HadM

Foto

Inez Arts

Peter Elbers

Fractie D66-GroenLinks

Fractie VVD

ID

Foto

ID

Hierr ga
ga ik voor:

Hier ga ik voor:

Van nature voel ik me verantwoordelijk voor het welzijn van

Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van de gemeenteraad

mensen. Maatschappelijke onderwerpen vind ik daarom interes-

in de rol van fractievoorzitter voor de VVD. Een hele eer, zeker

sant. Daarover praten en discussiëren vind ik leuk, maar dan wil ik

ook omdat we de afgelopen acht jaar niet in de raad vertegen-

vervolgens ook echt voor verbetering zorgen. Ik wil dat iedereen

woordigd waren en zoveel mensen op mij hebben gestemd. Ik kijk

zich gehoord en gewaardeerd voelt. Samen vinden we de verbin-

er dan ook erg naar uit een goede en positieve bijdrage te geven

ding tussen uiteenlopende uitgangspunten. Jeugd en mensen die

aan het verbeteren van de levenskwaliteit in elke van de zestien

zorg of andere extra ondersteuning nodig hebben, hebben mijn

kernen van onze mooie gemeente. En daarnaast wil ik een rol

grootste aandacht. Ook lever ik graag een bijdrage aan schonere

vervullen bij de economische ontwikkeling van de gemeente, want

energie. Het is mooi hoe je op gemeentelijk niveau zichtbare

uiteindelijk vormt een gezonde economie mede de basis voor een

stappen kunt zetten om het welzijn van mensen en het milieu te

goede levenskwaliteit. En dat alles in voortdurende dialoog met de

verbeteren. Heb je vragen of suggesties, dan kun je me altijd

inwoners en ondernemers!

bellen/appen/smsen.

Kijk voor een volledig overzicht van alle nieuwe raadsleden in het politiek portaal op www.horstaandemaas.nl

*
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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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Windstilte in Horst aan de Maas
Sinds de verkiezingen van woensdag 21 maart is het college van
Horst aan de Maas demissionair. Dit betekent dat er geen nieuwe besluiten genomen worden. De gemeenteraad, het algemeen bestuur van de
gemeente, is inmiddels wel geïnstalleerd, maar heeft al zes weken niet
in de openbaarheid vergaderd.
Wij begrijpen heel goed dat
partijen die een coalitie willen gaan
vormen in alle rust aan hun collegeprogramma willen werken. In de
dorpen, wijken en buurten gaat ons
werk gewoon verder. Maar als een

groep aan de bel trekt omdat er iets
niet helemaal goed gaat, wil je dit in
de openbaarheid aan de kaak stellen. Denk hierbij aan de discussie over
de huisvesting van arbeidsmigranten,
of aan de leefbaarheid in wijken met

sociale huurwoningen, of het verlenen
van een vergunning waarbij overlast
wordt gevreesd.
Wij popelen om ook weer in de
raadszaal aan de slag te gaan en
zijn benieuwd of het CDA écht hetzelfde doel heeft als de SP, zoals werd
beweerd in een recent artikel net vóór
de verkiezingen in de HALLO. Ook trekken wij graag samen op met de PvdA
als het gaat om de leefbaarheid in wijken en dorpen en het armoedebeleid.

En trekken we samen ten strijde met
D66+GroenLinks tegen de intensieve
veehouderij, omdat die ontoelaatbare
schade berokkent aan de omgeving en
de mensen die er wonen of recreëren.
Ik ben ervan overtuigd dat we als
gemeenteraad inderdaad een zelfde
doel moeten hebben, namelijk de
belangen van onze burgers zo goed
mogelijk waarborgen. Wij doen dat
echter allemaal vanuit onze eigen kijk
op de samenleving. Voor de SP zijn de

uitgangspunten nog steeds solidariteit, menselijke waardigheid en
bovenal gelijkwaardigheid.

Sonja van Giersbergen,
SP-fractie Horst aan de Maas

Vijf jaar de Kompeniej en andere vormen van Samen Actief
Afgelopen week viel ik weer als bestuurder met de neus in de boter.
Vier afdelingen van verenigde senioren, KBO, organiseerden samen een
beweeg- en informatiemiddag.
Bij multifunctioneel sportpark
Kerkebos kwamen ruim honderd
mannen en vrouwen bijeen om zich
te laten informeren over onder
andere Noaberzorg, fijne fietsen,
valpreventie en het gemeentelijke
gebiedsteam. Tevens werd men
verleid mee te doen met diverse
beweeg- en spelactiviteiten. Dit alles
onder het motto: samen actief.

Op weg naar de Gezondste Regio
2025, is het een mooie opsteker dat
dit initiatief op deze grote
belangstelling mocht rekenen en het
enthousiasme van de deelnemers.
Daar mag je dan als bestuurder bij zijn
en van meegenieten. Fantastisch wat
betrokken vrijwiligers samen voor
elkaar krijgen. Zaterdag kwam daar
het houten jubileum van dorpsdag-

voorziening de Kompeniej van
Kronenberg en Evertsoord bij. De
Torrekoel puilde uit van de
geïnteresseerde inwoners van beide
dorpen. Families van vrijwilligers en
deelnemers, wellicht ook potentieel
nieuwe deelnemers genoten van de
perfect georganiseerde open middag
met natuurlijk verse wafels, ruim
duizend foto’s van de afgelopen vijf
jaar en leuke knutsel- en breiwerken.
Kers op de jubileumtaart is het zelf
ontwikkelde bordspel over de dorpen,
de mensen, hun historie. Financieel

mede mogelijk gemaakt met een
maatschappelijk voucher van de
gemeente. Prachtig uitgevoerd kunnen
jeugd (KJEM en de basisschool) en
oud (Sevenheym en De Kompeniej)
hieraan urenlang plezier beleven.
Fantastisch wat betrokken vrijwilligers
samen voor elkaar krijgen en dat je
als bestuurder daar van mee mag
genieten.

Birgit op de Laak,
PvdA Horst aan de Maas

Reuring in de tent
Aankomend weekend is het Horster kermis en eindelijk staan er niet
één, maar zelfs twee feesttenten. Na jaren van een teruglopend bezoekersaantal zie ik het met vertrouwen tegemoet dat de Horster kermis
nieuw leven in is geblazen.

Met enige schaamte zag ik hoe
andere dorpen het wel voor elkaar
kregen om een echte kermistent
neer te zetten. Want bij een kermis,
daar hoort een feesttent bij. Dorpen

die dit onder andere voor elkaar kregen zijn Broekhuizenvorst, Meterik
en Kronenberg. Echter zit het bij deze
dorpen net iets anders in elkaar dan
bij de overige dorpen waar een kermis

wordt gehouden. Deze dorpen doen
namelijk alles op eigen kracht. Het
opmerkelijke is dat bij hen de bezoekersaantallen en het draagvlak stijgen
in het dorp. Samen krijgen zij het voor
elkaar om zelf een kermis neer te zetten. Dit is iets om trots op te zijn, maar
zeker ook om van te leren.
Want waarom lukt dit wel in deze
kernen, hoe krijgen zij de bezoekers
en het draagvlak en welke rol zou

je nou als overheid moeten pakken?
Is die rol er één van organiseren en
inplannen van een kermis of juist het
faciliteren en ondersteunen hiervan?
Graag zou ik horen wat u ervan vindt.
Ik ga dan ook graag met u het gesprek
hierover aan. Voor nu in ieder geval
een fijne kermis gewenst.
Danny van Hees,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

DE KAMPEERSPECIALIST
Graag even bestellen!

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl

• 4 soorten vlees:
- gemarineerde karbonade
- gemarineerde kipfilet
- hamburger
- bbq worst
•
• 4 soorten saus:
- zigeuner
- cocktail
•
- knoflook
- bbq saus

10
borden/bestek
en servetten
kruidenboter,
stokbrood
wit/bruin

p.p.
95
en
sam

• 3 soorten salade:
- huissalade
- pasta kipsalade
- bbq salade
• koude schotel,
aardappelsalade

BUDGETBARBECUE!
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jongeren 17

aan
Janiek Linders

Nationa
listisch
Iets wat ik altijd fascinerend heb gevonden, is de
reactie die mensen hebben
zodra ik zeg dat ik uit Lottum
kom. Een optie is: “Lottum?
Oh laat dan maar,” en de
andere is: “Lottum? Wat
leuk!”
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janiek Linders
15
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog graag willen backpacken
langs plekken in de wereld waar ik
nog nooit geweest ben, zoals Afrika.
Daar zou ik dan willen zien hoe anders
ze daar leven in tegenstelling tot hier.
Het lijkt me daar zo leuk, omdat het

toch wel heel anders dan hier is en ze
hebben het daar ook niet zo goed als
wij het hier hebben.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag mijn angst voor hoogtes
willen overwinnen. Dan ben je misschien ook wat vrijer, omdat je dan
ook veel makkelijker met een vliegtuig
weg kunt gaan. Ik heb mijn hele leven
al angst voor hoogtes.
Als je er voor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te

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

Salon Moederdag
Edelstenen
Winkel
Etherische oliën
Verwenarrangement
Ontspannende
rugmassage met
een heerlijke
Boeken
Bloesem
remedies
gezichtsbehandeling. Duur 90 minuten.
Sieraden
Schüssler celzouten

€ 59

0
5
,

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
or
,50 vo
van € 6410.00
zaterdag
- 16.00
16.0

hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik denk ik 18 willen zijn, want
dan kun je zelf beslissingen nemen en
dan mag je ook bijna overal naar toe,
zoals festivals. Dan ben je ook wat
vrijer van je ouders, want dan mag je
dingen meer zelf bepalen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog een keer willen skydiven binnen in een hal. Het lijkt me zo bijzonder
om het gevoel te ervaren dat je zweeft.
Wat is de coolste trend die je ooit
hebt gevolgd en die nu totaal
belachelijk is?
Dan is dat denk ik toch wel de loombandjes. Dat was toen echt een trend
die bijna iedereen deed. Het was toen
ook een hele leuke bezigheid, want
als het dan minder mooi weer was om
buiten te spelen ging je gezellig binnen met je vriendinnen loomen.
Wat zou je nooit weggooien?
Dat zijn dan toch wel de herinneringen
die ik aan mijn oma heb. Mijn oma is
vorig jaar helaas overleden en dan heb
ik nog altijd een stukje van haar bij
me. Ik zou nooit de foto’s met oma en
mij samen weggooien.
Wat is je leukste en wat is het
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik kvb, dat is
handvaardigheid. Daar kun ik mijn creativiteit in kwijt. Het stomste vak op
school vind ik Engels, want daar ben ik
niet goed in.
Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Ik heb een hekel aan mensen die te
laat komen, dus ik ben zelf meestal
te vroeg. Ik ben er dan meestal vijf
minuten van te voren zodat ik zeker op
tijd ben.
Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin op de basisschool ontmoet, in groep drie. We
hebben tot het eerste jaar Dendron bij
elkaar in de klas gezeten. In de eerste
moesten we een keuze maken tussen
de technische kant of de verzorging,

We hebben toen allebei een andere
richting gekozen. Dat vind ik nog
steeds wel jammer.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby’s zijn hockey en jong
Nederland. Ik zit in de B3 van HCH en
sta op de verdedigende positie. Ik zit al
8 of 9 jaar op hockey. Ik kan hier mijn
sportiviteit in kwijt. Bij jong Nederland
ben ik nog lid en ik draai op maandagavond met een groep mee als
aspirantleiding om te kijken hoe het
is om leiding te geven. Ik weet niet
precies hoelang ik in totaal al bij jong
Nederland zit. Ik ben er een paar keer
af gegaan en daarna ging ik er weer bij.
Wat is je droombaan?
Ik zeg vanaf kleins af aan al dat ik
iets met kinderen wil gaan doen. Dat
is nog steeds mijn droom. Dan zou ik
kleuterjuf of bij de kinderopvang willen werken. Ik vind kinderen ook wel
schattig en zo kan ik kinderen wat
mee geven voor de toekomst.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
zorgzaam ben en heel behulpzaam. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik in de ochtend echt slecht gehumeurd ben, want
dan heb ik geen zin om op te staan.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat als je een goede vriendschap wilt hebben je eerlijk en open
naar elkaar toe moet kunnen zijn,
maar ook dat je met elkaar kunt
lachen. Die vriendinnen heb ik nu.
Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed ligt heel veel, ik heb
drie bedelades en daar ligt heel veel
troep in. Ik heb nooit zin om het op
te ruimen, tot grote ergernis van mijn
ouders.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lachende emotie met de tranen
gebruik ik het meest, want als ik met
mijn vriendinnen app dan maken
we vaak grappen en dan stuur ik die
emoticon.

Het is de ene of de andere.
Die laatste reactie snap ik wel,
want Lottum is ook een ontzettend leuk dorp natuurlijk. Maar
die eerste reactie verbaast me
nog steeds. Alsof ik als persoon
minder word, omdat ik uit
Lottum kom. Ik denk dat de
reputatie van Lottum in Horst
aan de Maas ook niet meehelpt.
Vaak wordt mijn dorp gezien als
een dorp waar iedereen heel
veel drinkt en waar iedereen
ontzettend lomp is. Helemaal
gelogen is dit niet. Een stereotype klopt vaak ook ergens.
Maar nog steeds is Lottum veel
meer dan dat. Afgelopen weekend was ik voor de HALLO bij
het uitkomen van de
Rozenhoogheid.
De Rozenhoogheid is een
concept van het Rozenfestival
wat dit jaar weer plaatsvindt.
Op zulke momenten zie je, naar
mijn idee, waar Lottum echt
voor staat. Met het
Rozenfestival komt een heel
dorp samen om weer iets moois
neer te zetten. Iedereen helpt
er hard aan mee om het allemaal weer voor elkaar te krijgen. Ik zie niet elk dorp dit
doen. En ja, misschien zijn we
lompe boeren die heel veel
zuipen, toch zijn we er wel voor
elkaar. Dit alles zorgt er voor dat
ik met trots zeg: ik kom uit
Lottum. Om eerlijk te zijn denk
ik niet dat ik er later ga wonen,
maar Lottum zal ik altijd in mijn
hart meedragen. Maakt niet uit
waar ik terecht kom, het blijft
mijn dorp. Dat ik uit Lottum
kom, ben ik juist trots op. Dus
als je me wil beledigen, zou ik
toch met iets anders komen.
Liefs,
Puck
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Concordia in de Klas
Muziekvereniging Concordia verzorgde donderdag 26 april een aantal workshops op basisschool Onder de
Wieken in Meterik. Deze werden gegeven door hun eigen leden.

foto ma weg

Koninklijk bezoek
Aspergedag
In Museum De Locht in Melderslo vond zondag 29 april de
Aspergedag plaats. De activiteiten deze dag stonden allemaal
in het teken van het ‘witte’ goud. Ook was er koninklijk
bezoek. Zowel aspergekoningin Angela Habraken uit Wellerlooi
als haar Duitse collega Marina Engelbergs uit Walbeck kwam
langs om onder meer van de aspergewijn te proeven.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.asbestverwijdering.com
085 - 303 86 29
Facebook.com/perfectfinishbv
info@asbestverwijdering.com
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

De morgen werd geopend door
Lakei Concordius, die aankondigde
op zoek te zijn naar de mooie prinses
Rapunzel. Zelfs de bouw van de
nieuwe basisschool werd speciaal
voor de opening even stilgelegd.
Toen de prinses alle kinderen
begroet had, mochten ze via de rode

loper de school binnen, waarna de
workshops van start gingen. De kleuters gingen aan de slag met boomwhackers, sprookjes uitbeelden en
liedjes zingen. Voor de leerlingen
van de middenbouw was er een
blazers- en slagwerklas en werd er
geknutseld en de bovenbouw van de

school schreef haar eigen rap en
ging langs in de blazersklas.
Dezelfde avond vond de eindvoorstelling plaats in MFC de Meulewiek.
Onder begeleiding van de fanfare
konden alle kinderen laten zien wat
ze geleerd hadden over muziek en
sprookjes.

Lentewandeling in ‘t Sohr
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 6 mei een lentewandeling, de tweede in de serie van vier seizoenenwandelingen. Deze tocht vindt plaats in natuurgebied ’t Sohr en start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van
de visvijver aan de Lissevenweg in Swolgen.
’t Sohr maakt deel uit van de
klimaatbuffer Ooijen-Wanssum waar de
oorspronkelijke functie van een oude
Maasarm verder wordt hersteld. Stond
tijdens de winterwandeling het landschap centraal, nu wordt de aandacht
gericht op (water)vogels en voorjaarsbloeiers. ’t Sohr is een relatief nieuw
natuurgebied dat tot voor enkele jaren
vooral gebruikt werd als grasland en
voor de houtproductie. Nu is er ruimte

gecreëerd voor de ontwikkeling van de
oorspronkelijke vegetatie. Voor wat
betreft de watervogels is het afwachten
welke soorten zich in dit gebied gaan
vestigen ofwel het als tijdelijke verblijfplaats bij hun zomer- en wintertrek
kiezen.
Door de wijze waarop het herstel
van de nevengeulen is uitgevoerd, is
ervoor gezorgd dat er een duurzaam
plassengebied is ontstaan. Maar niet

alleen het water, ook de ontwikkeling
van de flora en fauna in en rondom de
waterpartijen beïnvloedt het aantal
watervogels en de diversiteit. Deelname
aan de tocht is gratis. Aangeraden wordt
verrekijkers en laarzen of hoge wandelschoenen mee te nemen. Neem voor
meer informatie over de wandeling
contact op met Bea Geurts via 077 398
7323 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen en Facebook.

De Limax Groep houdt zich al bijna 40 jaar bezig met teelt- en
verpakkingsactiviteiten van paddenstoelen bedoeld voor de versmarkt.
De Limax Groep is voor op de korte termijn op zoek naar een
onderhoudsmonteur en een warehouse supervisor voor één van
haar bedrijven.

Onderhoudsmonteur

(ft/pt)

Je verricht preventieve werkzaamheden en onderhoud aan transport- en andere productiemiddelen.
Je bent het aanspreekpunt bij storingen en/of verbeteringen bij onze productiemachines/-middelen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschoven
diensten, welke in afstemming worden bepaald.
Feest- en weekenddagen zullen daarom gezamenlijk
met je collegae worden waargenomen.

Competenties

Je bezit de volgende karaktereigenschappen:
• accuraat kunnen werken;
• een gezonde creativiteit bij het bedenken en
toepassen van oplossingen;
• zelfstandig kunnen opereren;
• flexibel kunnen plannen van je werk.

Het profiel

Wij zijn voor onze verpakkingslocatie in Horst
op zoek naar een onderhoudsmonteur voor de
versterking van onze TD:
• een afgeronde relevante Mbo-opleiding (wtb);
• bereidheid met diverse culturen te werken;
• Nederlandse taal, evt. met Duits en/of Engels.

Warehouse Supervisor

(ft)

Je bent de spil van de afdeling waar het verse product
verpakt en klant-specifiek wordt gemaakt. Samen met
je collegae zorg je voor een optimale uitvoering hiervan.
Taken om dit goed te kunnen uitvoeren bestaan o.a.
uit het dagelijks controleren en beheren van verse
grondstoffen, ook het maken van productie- en
personeelsplanningen behoren tot het takenpakket van
deze functie.
• Verwerken en monitoring dagelijkse orders
• Juist selecteren van grondstoffen
• Het maken van werk- en personeelsplanning

Competenties

Jij bent/hebt:
• proactief, besluitvaardig en toont initiatief;
• talent in het plannen en organiseren;
• flexibel, met géén 8 tot 5 mentaliteit.

Het profiel

• een afgeronde MBO-logistiek met ervaring;
• Nederlandse taal, eventueel met Duits en/of Engels,
Pools is een pre;
• bereidheid met diverse culturen te willen en te
kunnen samenwerken.

Bij beide functies horen een markconforme beloning, welke past in het salarishuis van de organisatie.
Bij interesse mail hrm@limax.nl of bel 077-3999660 | Limax Groep | Venrayseweg 126B | Horst
Alle vacatures zijn ook zichtbaar op: www.limax.nl/#vacatures
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Dodenherdenking Broekhuizen
en Broekhuizenvorst
In Broekhuizen vindt op vrijdag 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Hierbij worden de vijftien
oorlogsslachtoffers uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst herdacht die tijdens de oorlog of ten gevolge daarvan
hun leven lieten.

Bijen en beauty
Het praktijkcentrum voor bijenteelt in Horst, ‘t Zoemhukske, opent op
zondag 6 mei de deuren. Het thema van deze dag is bijen en beauty.
Het centrum is geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook wordt er stil gestaan bij de
dood van de militairen die gesneuveld zijn in de strijd om
Broekhuizenvorst en Broekhuizen,
te weten 3 Nederlanders, 54 Britten,
1 Canadees en 5 Australiërs. Vooraf
aan de plechtigheden vindt in de

kerk van Broekhuizenvorst om 19.15
uur een korte herdenkingsdienst
plaats. Daarna zijn er bij het monument op het dorpsplein in
Broekhuizenvorst de plechtigheden
met toespraken, kranslegging en
bloemenhulde. Fanfare

Broekhuizenvorst en Ooijen en het
ensemble ondersteunen deze plechtigheden met gepaste muziek.
Hierna vinden om 20.30 uur de
toespraak, kranslegging en bloemhulde plaats bij de monumenten in
Broekhuizen.

Lezing over omgaan met verlies
en verdriet
Zorg Verandert organiseert samen met Steunpunt Mantelzorg Venray en Horst aan de Maas op maandag
4 juni een lezing over ‘Hoe om te gaan met verlies en verdriet’. De lezing wordt gehouden door Manu Keirse uit
Leuven en vindt plaats in ouderencentrum De Kemphaan in Venray. De vervolgbijeenkomst is in Horst.
Aanleiding voor de lezing is dat
veel mensen dagelijks met verlies en
verdriet te maken hebben. Een partner
die dement wordt of een kind dat
chronisch ziek is en niet meer beter
wordt. Ook de overgang van thuis naar
een verpleeghuis is een ingrijpende

gebeurtenis. Het zijn steeds dezelfde
gevoelens en emoties rondom het
‘loslaten’ waar veel mensen voor
komen te staan.
Als vervolg op de lezing van Manu
Keirse worden dialoogbijeenkomsten
georganiseerd om samen in gesprek te

gaan over het onderwerp. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen bezoekers hun
ervaringen delen. De bijeenkomst in
Horst vindt plaats op donderdag 21 juni
van 14.00 tot 16.00 uur bij Synthese.
Meer informatie over de bijeenkomsten
is te vinden op www.synthese.nl

Bezoekers kunnen deze middag
diverse workshops volgen en eigen
schoonheidsproducten maken met
natuurlijke ingrediënten. Er is een herborist, planten- kruidendeskundige,
aanwezig om een natuurlijk verzorgingsmiddel samen te stellen in combinatie
met gezonde bijenproducten.

Er wordt uitleg gegeven over de te
gebruiken ingrediënten en de werking
daarvan. Daarbij wordt ingegaan op
wat leem doet, wat de werking van
bepaalde etherische olie is en welke
producten van de honingbij daarbij
passen. Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

Gezamenlijk Collecte Horst

Meer geld opgehaald
Het totaalbedrag van de Gezamenlijke Collecte Horst 2018 is
bekendgemaakt. Dit bedrag is vastgesteld op 39.848,94 euro en is
daarmee 1181,96 euro hoger dan vorig jaar.
De collecte vond plaats op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11
april. Inwoners van Horst konden aan
de hand van een formulier aangeven
aan welk goed doel ze wilden done-

ren. Het meeste is gedoneerd aan
KWF Kankerbestrij-ding (5.702,01
euro), gevolgd door de Nederlandse
Hartstichting (4.245,11 euro) en
Alzheimer Nederland (3.913,67 euro).

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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Inhaalwedstrijd

SV Melderslo 1 boekt
ruime zege tegen
GFC ’33

Hekkensluiter uit
Montfort verslagen
Door: voetbalvereniging Wittenhorst
De dames van Wittenhorst VR1 uit Horst mochten het op zondag 29 april in een thuiswedstrijd opnemen
tegen SNA/MBC/EVV VR1 uit Montfort. Met succes: de wedstrijd werd bezegeld met de eindstand 6-2 in het
voordeel van Wittenhorst.

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste herenteam van SV Melderslo mocht zondag 29 april aan
de bak in Grubbenvorst tegen GFC’33. Het betrof hier een inhaalwedstrijd die door Melderslo werd binnengehaald met een uitslag van 1-5.
Het begon allemaal zeer matig
aan de Melderslose kant. In de
vierde minuut kon een speler van
GFC’33 over links doorkomen en een
mooie voorzet geven. De bal werd
door Tom Verlinden verkeerd verwerkt en in eigen doel geschoten
1-0. Melderslo had moeite om in het
spel te komen maar gaandeweg de
tweede helft ging het steeds beter.
In de 37e minuut werd een vrije trap
door Jeroen Gubbels voor de goal
geslingerd. Hier stond Tom Verlinden
om de bal door te koppen naar de
rechterpaal waar Jeroen Kallen de bal
voor het inkoppen had, 1-1.

Melderslo zette druk
op GFC ’33
De tweede helft zette SV Melderslo
druk en kreeg GFC ’33 het steeds lastiger. Jeroen Gubbels nam in de 61e
minuut een vrije trap vanaf rechts
die richting de buitenste paal draaide
waar Jeroen Kallen weer klaar stond
om onhoudbaar in te koppen, 1-2.
SV Melderslo stoomde door en in de
73e minuut gaf Martijn Kallen een

geweldige voorzet van rechts die
door zijn broer Jeroen ingekopt werd.
Deze kon de keeper nog keren, maar
de rebound van de goed oplettende
Jeroen Gubbels niet, 1-3.

Een wonderschone
krul
GFC ’33 kreeg niet veel kansen meer, maar in de 75e minuut
kreeg Bas van Westerveld van SV
Melderslo het nog even benauwd
toen hij een schot van een speler van GFC ’33 alleen nog maar na
kon kijken en op de lat zag belanden. In de 77e minuut veroverde
Rik Spreeuwenberg de bal en gaf
een mooie snelle pass richting Jeroen
Gubbels die de bal goed mee kreeg
en met een wonderschone krul de
bal achter de keeper van GFC’33
schoot, 1-4. In de 85e minuut weer
een bal van Rik Spreeuwenberg
over rechts naar de ingevallen
Gijs Coenders. Deze kan de bal mooi
doortippen naar Jeroen Kallen die
alleen op de keeper afgaat en deze
kansloos laat, 1-5.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 24 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

AKTIE: VELE KLEUREN
MILLION BELLS NU € 1,00
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Wittenhorst begon sterk aan de
wedstrijd en beloonde zichzelf binnen
een kwartier daarom ook met twee
doelpunten. Sanne Janssen tekende
voor beide doelpunten. Na een geweldig eerste kwartier nam Wittenhorst
wat gas terug. SNA werd niet echt
gevaarlijk. Ze kregen vijf minuten voor
rust toch een kansje en wisten deze
ook te benutten: 2-1. De dames uit
Horst gaven na dit doelpunt weer
extra gas en Sanne Janssen tekende
voor rust nog voor een zuivere hattrick. Gwen van Rijt scoorde op slag

van rust nog de 4-1, maar de goed
leidende scheidsrechter Reijnders,
keurde het doelpunt terecht af wegens
buitenspel.
Na rust ging Wittenhorst door met
scoren. Nog geen drie minuten na de
thee scoorde Michelle de Wit op aangeven van Sanne. Wittenhorst kreeg in de
tweede helft toch nog een doelpuntje
om de oren. Aanvoerder Rensie Mom
van SNA scoorde de 4-2. Lang konden
de gasten niet genieten van het doelpunt. Ymke Wagemans scoorde nog
geen vijf minuten later de 5-2.

Het aankomende programma (vier
wedstrijden in veertien dagen)
zorgde er voor dat Wittenhorst de
tweede helft verder beheerst uitspeelde. Toch namen de oranje zwarten geen genoegen met 5-2. In de
90e minuut maakte Ymke Wagemans
haar tweede doelpuntje van de dag
en zette de eindstand op het bord,
6-2. Een goede overwinning in de
strijd om de titel. Het is nog steeds
ongekend spannend in de derde
klasse E, nog vier teams kunnen kampioen worden.

Sparta’18 wint verdiend van RPC
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Onder ideale voetbalomstandigheden is het de ploeg van Ralf de Haas gelukt om de drie punten in eigen
huis te houden. Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 speelde zondag 29 april tegen RPC uit
Eindhoven.
Met name de eerste helft werd er
goed gevoetbald door Sparta’18 en
werden vele kansen gecreëerd. Het
was een wonder dat het bij rust nog
maar 1-0 stond. Nota bene was hier
een eigen doelpunt van Tijn van
Vlerken voor nodig in de 40e minuut.

In de tweede helft begon Sparta’18
weer goed maar wilde het balletje
er niet in. Toen Rick Wijnen in de 62e
minuut een afstandsschot van richting veranderde, vloog de bal onhoudbaar in de hoek, 1-1. Na de 1-1 kregen
beide ploegen nog mogelijkheden op

de winnende treffer. Gelukkig viel deze
vlak voor tijd voor de Sevenummers.
Kemson Fofanah scoorde oog in oog
met de doelman de verdiende 2-1,
waardoor Sparta’18 stijgt naar de 5e
plek op de ranglijst. Zondag 6 mei komt
NWC uit Asten op bezoek in Sevenum.

Tegen TSC’04

Kostbare punten voor Hegelsom
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van VV Hegelsom stond zondag 29 april voor de zware opgave om punten proberen te pakken bij TSC’04 uit Tegelen. Dat lukt en het werd 1-3 voor Hegelsom.
In de derde minuut kreeg
Hegelsom al een vrije trap op de punt
van het zestienmetergebied. Bas
Stappers schoot de bal uitstekend
laag naar de verre hoek waar deze
verrassend binnenging, 0-1
Hegelsom. Gaandeweg de eerste
helft een technisch beter TSC, maar
Hegelsom loerde op een snelle uitval.
TSC creëerde echter weinig en gokte
veelal op een lange bal die goed
moest vallen. Dit gebeurde niet en
daarom gingen de mannen van
Hegelsom met een 0-1 stand naar de
thee. De tweede helft was amper 2
minuten oud of er deed zich weer een
goede mogelijkheid voor Hegelsom

voor. Een voorzet werd door Mick
Vollenberg ingekopt, maar de doelman van TSC bracht redding. In de
53e minuut weer een snelle uitval die
werd afgerond met een schot van Bas
Stappers. Helaas net naast.
TSC begon steeds meer aan te
dringen zonder echt gevaarlijk te worden. In de 66e minuut dan toch een
strakke kopbal van TSC, maar met een
geweldige redding hield Joris Hagens
de stand op 0-1. Na een verre uittrap in de 78e minuut van Joris, was
er twijfel in de verdediging van TSC
waar Hegelsom goed van profiteerde.
De bal kwam bij Ramin Omarkheel en
die schoot goed binnen, 0-2. Een ver-

rassing hing in de lucht, maar uit de
aftrap werd meteen de 1-2 gescoord
door TSC. Op karakter en met veel
strijd probeerde Hegelsom de punten
toch binnen te halen. TSC ging risico
nemen en er kwam veel ruimte voor
de voorwaartse van Hegelsom.
In de 87e minuut volgde de nekslag voor TSC. Een snelle uitval bracht
de bal van Bas Stappers bij Dorian
Teensma en die tikte van dichtbij de
1-3 binnen.
De punten waren binnen omdat
TSC het geloof in een goede afloop
niet meer zag zitten. Drie kostbare
maar zeker niet onverdiende punten
voor Hegelsom.
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Wittenhorst plaatst
zich voor bekerfinale
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De voortekenen waren donderdag 26 april hoopgevend. Met twee bussen richting Heerlen om de halve finale
te spelen tegen het sterke Bekkerveld gaf de spelers van RKsv Wittenhorst extra motivatie. En die motivatie was
zichtbaar in het spel. Het werd 1-3 voor Horst.

Van Leuven pakt volle buit
op NK Supersport 600
Kevin van Leuven maakte zaterdag 28 april zijn eerste
meters op het TT circuit van Assen, waar hij deel nam aan de NK
Supersport 600. De kwalificaties werden benut om weer in ritme
te komen en de motor optimaal af te stellen. Kevin noteerde
een derde startplek op de grid en finishte uiteindelijk als
tweede. Echter, omdat de winnaar van de race, Rob Hartog,
een gastrijder was, ontving Kevin alsnog de volle punten.

hoe: de bal verdween onhoudbaar in
het doel, 0-1.
Het bleef bij deze stand met rust.
Wat na de rust gebeurde is met geen
pen te beschrijven. Er vielen aan
beide zijden vele kansen te noteren
met ook hier prima doelmannen. In
de 52e minuut ging Rob Zanders op
zijn beroemde manier ervandoor. Hij
werd tenslotte gevloerd en dit betekende een penalty. Kevin van Asten
nam deze pingel voor zijn rekening.
De bal plofte keihard tegen het net,
0-2. Wittenhorst was toen heel dichtbij de finale. Maar Bekkerveld gaf
geen krimp en zocht met veel kracht
de aanval. Uit een goede aanval over
links kon de voorzet worden ingekopt
door Yarin Meessen, 1-2.

Wittenhorst was vanaf het begin
de ploeg die gevaarlijk voor het
vijandelijke doel opdook. Binnen 10
minuten had de sterke doelman van
Bekkerveld Rik Klyn alle redenen om
de aandacht te trekken. Wittenhorst
bleef in deze fase de ploeg die een
doelpunt verdiende, maar de bal
verdween niet in het netje. Even
kwam de thuisclub opzetten. Dimitri
Orbans testte met een schot Sjors Witt.
In de 34e minuut had Michiel Hanssen
de pech dat zijn schot even werd
getoucheerd en slechts een hoekschop
opleverde. Maar de druk van
Wittenhorst bleef aanhouden en een
minuut later was een afvallende bal
een prooi voor Tom Zanders. Met zijn
linkervoet zocht Tom een gaatje en

Het spel begon dus eigenlijk weer
opnieuw. Beide ploegen raakten het
houtwerk. Het schot van Rob Zanders
binnenkant paal was op zich een
schoonheid. De bal die Bekkerveld
van dichtbij tegen de lat schoot was
voor Wittenhorst geluk. De reactie
van Sjors Witt op een actie van dichtbij mocht er zijn. Wittenhorst bleef
zodoende overeind. Met de geboden
ruimte door de aanvallende acties van
Bekkerveld kreeg Wittenhorst enkele
goede mogelijkheden. Dit werd pas in
de 87e minuut benut door Bram Rubie
die een counter over enkele schijven
afrondde, 1-3. Deze stand werd met
veel inzet niet meer uit handen gegeven. Wittenhorst veroverde een plaats
in de finale op 10 mei.

Korfbalsters SV Melderslo A1
naar kruisfinales
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo A1 hebben zich op zaterdag 28 april geplaatst voor de kruisfinales. In de
kruisfinales nemen de beste vier teams van de hoofdklasse het tegen elkaar op. De twee winnaars strijden
daarna in de veldfinale om de titel Nederlands kampioen.
Afgelopen seizoen werd de
ploeg derde in de eerste klasse.
Omdat kampioen Stormvogels A1
uit Luyksgestel niet naar de hoofdklasse wilde promoveren, werd de
A1 van SV Melderslo in de gelegenheid gesteld om deze plaats in te

nemen. In een heel goede eerste
helft van de veldcompetitie wist
het team te verrassen en een derde
plaats te behalen. Nu, tijdens de
tweede helft van de veldcompetitie, is de ploeg onbereikbaar geworden voor de nummer 5, en dat met

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Handboogwedstrijd
in Tienrayse bossen

nog vier wedstrijden te spelen. Een
bijzondere prestatie van dit jonge en
hechte team.
De kruisfinales vinden plaats in
het weekend van 9 en 10 juni. Waar
de wedstrijden gespeeld worden is
nog niet bekend.

HORTENSIA’S
veel srt. o.a.
LITTLE LIME E.A. PLUIM-HORTENSIA,
BOEREN, ANNABELLE
Vlinderstruik, klein fruit, hebe e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers
buxusvervangers. Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray organiseert op
zaterdag 5 en zondag 6 mei een veldronde A-status. De wedstrijd wordt
georganiseerd in de Tienrayse bossen.
Op zaterdag 5 mei is er een
jeugdveldronde, waaraan ongeveer
75 meisjes en jongens deelnemen. Zij
lossen vanaf 10.00 uur deze dag hun
pijlen op twaalf doelen en drie dierpoppen. Op zondag 6 mei vertrekken
om 09.00 uur 120 schutters, verdeeld
over groepjes van maximaal vier, bij
de accommodatie in Tienray. Zij gaan
op zoek naar 24 doelen die in de
bossen van Tienray staan opgesteld.
Deze wedstrijd duurt tot 17.00 uur.
Tijdens het evenement worden
de bossen waar nodig afgezet met
markeringslint en waarschuwings-

borden met rode vlaggen geven
aan dat er een handboogwedstrijd
gaande is. De doorgaande grote
wandelpaden en wegen blijven voor
het publiek geopend. Er wordt in de
bossen aan de Schietbaanweg een
cateringpunt ingericht waar zowel
schutters als publiek gebruik van kunnen maken. Onder begeleiding van
leden van ’t Trefpunt is het mogelijk om het parcours te betreden en
een kijkje te nemen bij deze sport.
Geïnteresseerden kunnen zich bij
de catering melden voor een rondleiding.

!
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Promotie voor Set Up

Voor de tweede keer op rij

Jeu de Boules Club Horst wint
regiocompetitie

Door: volleybalvereniging Set Up
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo
stond zaterdag 28 april de promotie- of degradatiewedstrijd op het programma. Tegenstander was Vludoc’98 DS 1 uit Nuth en de inzet voor Set
Up DS 1 was promotie naar de promotieklasse. Set Up won met 3-1.

Door: Jeu de Boules Club Horst
Jeu de Boules Club Horst is de winnaar geworden van de regiocompetitie 2017/2018. De competitie ging in
oktober van start. De laatste wedstrijd werd woensdag 25 april gespeeld.

De eerste set ging in het begin
gelijk op tot 3-3 waarna Set Up DS 1
een gaatje sloeg naar 7-3 en 10-5. De
dames uit Nuth gaven deze set niet
zomaar weg en kwamen terug naar
15-13 en zelfs 15-15. Toen kwam de
spannende slotfase en via 18 -18
werd het 22-22 en gaven beide teams
elkaar niets toe. De Meerlose meiden
kwamen uiteindelijk op 24-23 en
benutte meteen het eerste setpunt,
25-23.
De tweede set begon dramatisch voor Set Up DS 1 en binnen no
time stond het 0-5 en volgde de eerste time out. Dit had echter niet het
gewenste resultaat want Vludoc’98 DS
1 bleef heel veel servicedruk uitoefenen. De Meerlose ploeg probeerde
zichzelf terug in de wedstrijd te knokken en via 5-13 en 7-16 kwam ze nog
terug naar 10-16. Een volgende mindere fase werd vervolgens door de
ervaren dames uit Nuth meteen afge-

Deze competitie werd door
zestien teams, verdeeld over vijf
clubs gespeeld in de Bouledrome hal
bij PC Venlo. Ieder team bestond uit
zes personen, die in totaal werden
135 wedstrijden speelden. Het
Horster team bestond uit Nico
Postma, Mart Arts, Jacqueline
Hofman, reservespeler Toon

Rambags, Bert Seuren en Jan
Hofmans. Vaste speler Wiel Verhaagh
ontbreekt op deze foto.

Spannende
wedstrijden
Na vele mooie en spannende
wedstrijden werd de Jeu de Boules

Club Horst winnaar met twee punten
voorsprong op Velden en vier op
Maasbree. Het Horster team heeft
voor de tweede keer op rij deze
competitie gewonnen waardoor de
wisseltrofee weer mee naar Horst
ging.
Meer informatie kijk op
www.jeudeboulesclubhorst.nl

NU IN DE VERKOOP
TE
KOOP! LAATSTE 2 APPARTEMENTEN
€ 8.500,- KOOPSUBSIDIE

Meer informatie:
Startpunt Wonen
Kranestraat 33
5961 GX Horst
E-mail: info@startpuntwonen.nl
Telefoon: 077- 260 0000

www.startpuntwonen.nl

straft 11-22. Deze set werd uiteindelijk met 14-25 kansloos verloren.
In de derde set herpakte de
jonge Meerlose ploeg zich echter weer en begon met een 6-4 en
10-6 voorsprong. De slechte tweede
set was vergeten en de Meerlose
ploeg knokte voor elk puntje in deze
belangrijke derde set. Via 14-11 en
21-18 kwam het einde van de set in
zicht. Set Up DS 1 liet zich niet meer
verrassen en pakte deze set met
25-22.
In de vierde set keek Set Up DS
1 lange tijd tegen een achterstand
aan via 4-7 en 6-11 werd het 11-15.
De Meerlose meiden wilden het niet
op een vijfde set aan laten komen en
knokten zich puntje voor puntje terug
naar 16-18 en kwamen zelfs helemaal
op gelijk hoogte 18-18. Set Up DS 1
pakte in een spannende slotfase een
voorsprong van 22-20 en haalde de
set met 25-22 binnen.

Sporting ST verliest
van America
Door: voetbalvereniging Sporting St Swolgen
Het eerste herenteam van Sporting ST uit Swolgen nam het zondag
29 april in een thuiswedstrijd op tegen het eerste herenteam van America.
De winst moesten ze uit handen geven met een eindstand van 0-2 in het
voordeel van America.
Het veld was nog nat van de
regen die in de ochtend was gevallen, waardoor het veld iets minder
hard was dan normaal. De eerste helft
verliep gelijk op, America was iets
gevaarlijker met snelle tegencounters,
maar door het vooruitstappen van de
verdedigers stonden deze aanvallers
vaak buiten spel, waardoor ze niet
konden scoren. Verder waren er in de
eerste helft voor beide teams kansen op de voorsprong, maar niemand
maakte ze.

Dat veranderde in de tweede
helft. Bas Theeuwen opende de scoren
voor America in de 57e minuut, waardoor Amerika terugzakte en Sporting
liet voetballen. Sporting was daarna
ook beter en creëerden ook een paar
goede kansen. America wachtte goed
af op fouten van Sporting waardoor ze
gevaarlijk konden counteren en een
paar goede kansen creëerden. In de
93e minuut scoorde Jens Kleuskens
voor America de 2-0, wat ook de eindstand van de wedstrijd was.

Olsredlem kampioen
Door: volleybalvereniging Olsredlem
Niveau 4 van het meisjesteam van Olsredlem uit Melderslo
heeft zondag 15 april het kampioenschap binnengehaald in de
eerste klasse A. Dit deden ze door die dag twee keer gelijk te
spelen tegen Active Rooy uit Venray en Hovoc uit Horst. Beide
wedstrijden eindigde in 2-2, waardoor het kampioenschap een
feit werd.
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Tweede divisie voor
Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het was bijltjesdag zaterdag 28 april voor het eerste herenteam van Hovoc uit Horst. De tegenstanders waren
VC WIK Groot Ammers en Next Volley Dordrecht.
Na een al bijzonder geslaagd
seizoen te hebben gespeeld in de
tweede divisie, waren ze als tweede
uit de bus gekomen. Deze tweede plek
geeft recht op het spelen van promotie/degradatie wedstrijden voor
promotie naar de Eerste divisie. Sinds
de oprichting van Hovoc in 1960
hebben de heren nog nooit in de
eerste divisie gespeeld. Er waren twee
volle bussen uit Horst nodig om alle
gegadigden naar Dordrecht te brengen.
De heren waren wat gespannen. Ook
al was de uiteindelijke uitslag ondergeschikt vanwege de reeds behaalde
prestaties. Als eerste tegenstander was
de eerste divisionist Dordrecht. Deze
mannen wisten nipt degradatie in hun
klasse te voorkomen, maar moesten er
nog wat voor doen.

Hovoc kwam door een grote persoonlijke foutenlast snel in de problemen. Door knap herstel en felle
strijd zagen de heren het geslagen
gat slinken, maar een foutloos en
sterk spelend Dordrecht zag dat als
een aanmoediging en speelde de
set uit (21-25). De tweede set kreeg
Hovoc geen grip op de service van
Dordrecht en verloor ook hier nodeloos punten. Helaas werd het afgelegd tegen deze sterker spelende
tegenstander (19-25). Daarop volgend moesten de heren aantreden tegen VC WIK, dat tweede was
geworden in de andere Tweede divisie poule. Met niets te verliezen ging
de strijd er vol op. VC WIK en Hovoc
waren erg aan elkaar gewaagd en
gaven elkaar weinig ruimte. Er werd

op elk moment geprobeerd elkaar
onder druk te zetten en dat resulteerde in een mooie wedstrijd voor
spelers en het in schare toegestroomd publiek.
De eerste set ging naar Hovoc
(21-25). Vol zelfvertrouwen ging de
volgende set van start en daar was
het weer hard tegen hard. Powerplay
en inzet waren de ingrediënten en
WIK kreeg het voortouw. Nipt pakte
WIK in de eindsprint de tweede set
(25-22). De derde set gaf Hovoc alles
wat het had en dat resulteerde in
een terechte winst van 10-15. WIK
won daarna van Dordrecht en met
een spreekwoordelijke fotofinish
werd WIK als winnaar bekroond.
Trots terugkijkend speelt Hovoc
volgend jaar weer tweede divisie.

Wittenhorst verslagen
door Bekkerveld
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De prestatie van het eerste team van RKsv Wittenhorst was zondag 29 april van een geheel andere orde dan
donderdag 26 april. Deze keer werd de club uit Horst verslagen door RKSV Bekkerveld uit Heerlen.
Wittenhorst kon de gemiste
spelers niet goed opvangen. Het elftal
was vanaf het begin zoekende. De
thuisclub zocht meteen de aanval en
had toen al de beste mogelijkheden.
Het leek niet goed te gaan met de
oranjemannen. De fellere tegenstander kon pas in de 22e minuut de
meerderheid omzetten in de openingstreffer. De behendige Lars
Vincken kreeg de bal in alle vrijheid en
verschalkte Sjors Witt, 1-0. Pas in de
26e minuut kreeg Wittenhorst een
mogelijkheid. De bal eindigde in het
zijnet.
Bekkerveld kreeg door de passiviteit van de Horstenaren veelvuldig de
bal en daardoor kans op kans. Rond
het half uur viel eigenlijk al de beslis-

sing. Yarin Meessen kon ongehinderd
de tweede treffer laten aantekenen.
De kopbal betekende 2-0. Wittenhorst
was zwaar aangeslagen en was niet
meer vooruit te branden. Zou de grote
inzet van donderdag de tol gaan opeisen?
Een zestal minuten later kon de
meegelopen Demsey Downson geheel
vrijstaand de derde treffer binnenschieten, 3-0. Een ongekende situatie
voor de Horstenaren. Als er verloren
wordt gaat het wel met grote cijfers.
Even toch een mooier moment. De
beste speler aan Horster zijde Marco
Daniels ging op avontuur en rondde
zijn solo prachtig af, 3-1. Rob Zanders
kreeg de kans voor de aansluitingstreffer, maar het mocht niet zo zijn. Rust.

Direct na de pauze wederom een
veel feller Bekkerveld dat op jacht was
voor een grotere uitslag. Veel ballen
aan Wittenhorst-zijde werden simpelweg snel ingelverd. De motivatie
ebde zienderogen weg. Bekkerveld
kon nog tweemaal het net vinden.
Doelpuntenmakers Lars Vincken en
Dempsey Downson. Eindstand dus 5-1.
De vele wedstrijden die
Wittenhorst speelde de laatste weken
waren iets te veel van het goede.
Deze nederlaag betekent ook dat ze
even pas op de plaats moeten maken
in de competitie. Als de KNVB voet
bij stuk houdt speelt Wittenhorst
donderdag 3 mei weer uit tegen
Chevremont dat hevig verwikkeld is
om het kampioenschap.

Neem contact op voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

NIEUW IN ONS PROGRAMMA!
De Branson tractoren
hebben een breed scala
aanbouwmogelijkheden
waardoor deze uitermate
geschikt is voor al uw
werkzaamheden.
Van 21 tot 74pk.
Branson tractoren staan
voor kwaliteit, eenvoud,
gebruiksgemak en lage
gebruikskosten.
Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

Tweede editie
Grandorse Horse Trials
Op het nieuwe terrein van Grandorse, gelegen naast Equistrian Centre
de Peelbergen, in Kronenberg werd vorig jaar de eerste editie van
Grandorse Horse Trials georganiseerd. Dat gebeurt dit jaar opnieuw en wel
op zaterdag 5, zondag 6, zaterdag 26 en zondag 27 mei.
Vanwege het grote deelnemersveld in 2017, heeft de organisatie
besloten om het programma te splitsen over twee weekenden. Op zaterdag 5 en zondag 6 mei komen de
internationale paarden- en ponydeelnemers aan de start van Grandorse
Horse Trials: CCIP*/CIC*/CIC**. Het
weekend wordt afgetrapt met een
speciale training op vrijdag 4 mei. Op
zaterdag 5 mei wordt het internationale deelnemersveld aangevuld met
de klasse M-paarden. Voor de toekomstige crosstoppers is er op zaterdag een eventing derby en vindt op
zondag voor de allerkleinste crossers Bixie my first eventing plaats. Op
zaterdag begint het om 09.30 uur en
op zondag om 10.00 uur.

De terreinen zijn inmiddels
ingericht en alle cross- en waterhindernissen extra gecontroleerd
en opgebouwd. Ook is er een
nevenprogramma met allerlei kinderactiviteiten, stands en uitgebreide eet- en drinkgelegenheden.
Toegang tot het evenement is gratis
voor bezoekers.
In het weekend van 26 en 27
mei krijgt Grandorse Horse Trials
een vervolg. Op zaterdag 26 mei
wordt de klasse B paarden verreden, evenals de klasse B en L voor
pony’s. Zondag 27 mei ten slotte
wordt de wedstrijd beslist in de
klassen B en L paarden en pony’s
klasse M. Kijk voor meer informatie
op www.grandorsehorsetrials.nl
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HANGPOTTEN € 5,00 • DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
ACTIE GERANIUMS NU V.A. 0,50 • DAHLIA’S 0,50 BEGONIA’S 0,30
HANG MILLION BELLS 0,75 • SURFINIA’S V.A. 0,50 ENZ.

ALLEEN WIJ... ZETTEN DE PRIJS ER BIJ!

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za 9.00 tot 17.00 uur
12A,VEULEN
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN
T: 06 14 21 76 97

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

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

Meterik wint van
Belfeldia
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van RKSV streed op donderdag 26 april tegen SVEB uit Broekhuizen en op zondag 29 april
tegen Belfeldia uit Belfeld. Beide wedstrijden werden op sportpark de Vonckel in Meterik gespeeld. Op donderdag 26 april behaalden de groenwitten een terechte 2-2 tegen SVEB en op zondag 29 april wonnen ze zeer verdiend met 5-3 van Belfeldia.
Tegen SVEB begon Meterik heel
sterk aan de wedstrijd en kwam al na
10 minuten op 1-0. Dré Peeters zocht
goed de ruimte en liet de keeper met
een gericht schot kansloos. SVEB was
vervolgens gevaarlijk met een schot
voorlangs. Meterik leek zelfs op 2-0 te
komen maar na een gave voorzet van
Lars Jacobs schoot Dré Peeters rakelings langs de kruising. Na een half uur
was de Meterik verdediging even niet
attent en maakte Giel Seuren met een
lob 1-1. Meterik bleef gevaarlijk maar
een inzet van Piet Steeghs ging via
een verdediger over de achterlijn. Na
de rust golfde het spel op en neer,
maar werd SVEB meer spelbepalend
en Maikel Vermazeren scoorde 1-2.
Meterik toonde veerkracht en Kris
Cuppen scoorde beheerst 2-2.
Vervolgens leek SVEB weer op voorsprong te komen maar een fraaie inzet

belandde op de paal. Meterik was nog
gevaarlijk met een inzet van Niels van
de Vight die naast ging en Lars Jacobs
kwam een schoenlengte tekort om
een voorzet van Piet Steeghs binnen
te tikken.
De wedstrijd tegen Belfeldia was
vanaf het begin spannend en Dré
Peeters leek al in de beginfase voor
Meterik de score te openen maar zijn
inzet werd door de keeper gekeerd.
Belfeldia was heel attent bij een snelle
uitbraak en scoorde 0-1. Enkele minuten later was het al weer 1-1. Tom
Verbong profiteerde van een mindere
ingreep van de keeper en kon eenvoudig scoren. Meterik ging voor de
voorsprong maar Piet Steeghs schoot
na een mooie solo naast het doel. Gijs
van Rengs had het vizier wel op scherp
staan en scoorde met een prachtige
actie 2-1. Dré Peeters was dicht bij

3-1 maar zijn inzet ging op de paal.
Niels Kessels scoorde tegen de verhouding in met een zondagsschot 2-2.
Toch ging Meterik met een voorsprong
de rust in. Teun Jakobs maakte goed
gebruik van de ruimte en scoorde
vanaf 25 meter 3-2. Na de rust was
het Piet Steeghs die Dré Peeters vrij
voor de keeper zette en deze scoorde
beheerst 4-2. Belfeldia gaf zich nog
niet gewonnen en voerde de druk
steeds meer op. Bert Smeets bracht de
spanning weer terug door 4-3 binnen
te schieten. Meterik had het even heel
moeilijk maar Piet Steeghs beloonde
zichzelf en zijn team met de goede
wedstrijd en scoorde heel fraai in de
lange hoek 5-3. Belfeldia vocht nog
voor een beter resultaat maar langzamerhand verdween de overtuiging uit
hun spel en kon Meterik de niet verwachte overwinning vieren.

RKsv Wittenhorst naar
selectiedag Walking Football
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Leo van de Bekerom, Henk Moorren en Ger Gruntjens, van RKsv Wittenhorst uit Horst, maakten maandag
30 april een uitstapje naar Amsterdam. Zij behoorden namelijk tot de tweehonderd geselecteerden voor de
selectiedag voor het WK Walking Football.
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In Amsterdam werden zij, samen
met vele andere 65- plussers, op
verschillende onderdelen getest om te
beoordelen of zij voldeden aan de
criteria om binnenkort als
WK-deelnemer af te reizen naar Bristol.
Dit aan de zijde van oud-profvoetballers
als Sjaak Swart en Kees Kist.
Lei van den Bekerom spreekt van
een geslaagde dag: “Het was een hele
ervaring om met tweehonderd wandelvoetballers deze dag te ‘doorlopen’. De
dag begon om 11.00 uur met de opening door de directeur van het Nationaal
Ouderenfonds. Vervolgens werden de
deelnemers ingedeeld in teams waar
je de hele dag het parcours mee mocht
afleggen. Hierbij valt te denken aan een

fitheidstest, vier minuten snelwandelen, balbehandeling en het spelen van
wedstrijdjes. Door de vele regenval was
het spekglad in het Olympisch Stadion.
Hierdoor stond er veel water op het
veld, waardoor het spelen van wandelvoetbal moeilijk was. We hebben genoten van de activiteiten. Helaas zijn we
niet geselecteerd voor het WK, maar dat
mag de pret niet drukken”, aldus een
trotse Lei.
Walking Football is een vorm van
sporten die is ontwikkeld om ouderen
meer in beweging te krijgen. De achterliggende gedachte is dat de spelers van
vroeger het voetbalspelletje herbeleven,
maar vooral ook blijven bewegen. In
Horst is in samenwerking met Sport aan

de Maas een initiatief ontwikkeld waarbij steeds meer voetbalverenigingen
uit de gemeente deelnemen aan het
Walking Football Circuit. Spelers, die 50
jaar geleden al tegen elkaar speelden
komen elkaar nu weer tegen, op het
veld maar ook tijdens de ‘derde helft’
die zorg draagt voor de gezellige sociale
contacten.
Lei van de Bekerom: “Ouderen,
zowel mannen als vrouwen, zijn van
harte welkom om zich bij de voetbalvereniging in hun dorpskern aan te melden
voor proeftrainingen. We spelen ook
regelmatig demonstratiewedstrijden bij
de verenigingen. We willen graag alle
voetbalverenigingen uit Horst aan de
Maas betrekken bij ons initiatief.”

Set-Up MC1 kampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De meiden van Set-Up MC1 uit Meerlo zijn zaterdag 22 april ook in de tweede helft van het seizoen
kampioen geworden in de hoofdklasse. Ze speelden tegen de nummer 2 van de competitie Avoc-HVC-MVC.

werkenbijtoverland.com

De eerste set lieten de dames uit
America al meteen zien dat ze Set Up
de overwinning niet cadeau zouden
geven. Het ging de hele set erg gelijk
op. Goed spel van beide teams,
maakte het begin van deze wedstrijd
al meteen spannend. Bij een stand
van 23-23 wisten ze de winnende
twee punten als eerste te scoren en zo
was de eerste set binnen. De tweede
set was een kopie van de eerste, maar
hierin trok Avoc aan het langste eindje

waardoor het 1-1 werd.
De derde set was het goede spel
aan de kant van Set Up een beetje
kwijt, Avoc kon goed gaan aanvallen en
hier hadden ze geen antwoord op. Een
snelle set die werd verloren met 25-17.
Snel door naar de vierde. Hierin werd
vanaf het begin een grote voorsprong
genomen door een sterke service en
deze voorsprong werd nog groter door
harde aanvallen, waar nu de dames uit
America even geen antwoord op had-

den. Bij een stand van 17-24 sloegen
de zenuwen toe en liet Set Up de
tegenstander gelijk en zelfs op voorsprong komen, 25-24. De set werd
alsnog met 26-28 binnen geharkt. De
beslissende vijfde set kon dus toch
nog het kampioenschap opleveren.
Hierin hebben ze de tegenstanders
geen kans meer gegeven. Set Up rook
het kampioenschap. De set en daarmee het kampioenschap werd met
duidelijke cijfers binnengehaald 9-15.
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Meccanotentoonstel
ling in Sevenum
Het Meccano Gilde Nederland organiseert op zaterdag 5 mei voor de
derde keer een tentoonstelling in De Wingerd in Sevenum. Dit vindt plaats
van 11.00 tot 15.00 uur en de toegang is gratis.

Waving Helmets in de Heere Peel
In één van de poelen van de Heere Peel in America is tijdelijk het kunstwerk Waving Helmets van
kunstenaar Thijs van de Manakker te zien. Begin 1900 is er in de Peel een gouden helm uit de vierde
eeuw gevonden die toebehoorde aan een Romeinse officier. Dit kunstwerk verwijst naar de ruitereenheid, 32 Romeinse soldaten, waarvan deze officier aan het hoofd stond. Volgens Paul Jacobs van
natuur- en informatiecentrum Aan de Drift is het kunstwerk nog zeker tot juni te zien, afhankelijk
van de waterstand van de poel.

Tijdens deze tentoonstelling
worden allerlei meccano-constructies
tentoongesteld, zoals werkende
huiskranen, stoommachines en auto’s.
Meccano staat onder veel mensen
bekend als speelgoed waarmee zij in
hun jeugd veel gespeeld hebben. Het
bestaat uit allerlei losse onderdelen

die door middel van boutjes en
moertjes in elkaar gezet moeten
worden om een model te maken.
Voor leden van de Meccano Gilde
Nederland is het nog steeds een
hobby met veel uitdagingen.
Kijk voor meer informatie op
www.meccanogilde.nl

Muziek van Die Stall Freunde

Oude ambachten bij
Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo demonstreert op zondag 6 mei oude ambachten, zoals hout snijden, boter
karnen, manden vlechten en klompen maken. Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast zorgt blaaskapel Die
Stall Freunde voor muziek. Deze
blaaskapel is opgericht in 1989 in
Wintelre en ontleent zijn naam aan het
feit dat ze wekelijks repetities houden
in de stal van de boerderij van een

van de leden. De muzikanten zijn
gekleed in originele Tsjechische
kostuums en hebben diverse internationale optredens op hun naam staan.
Voor de kinderen zijn er oude
spelen, een miniatuurkermis en een

Wij zijn op zoek naar een:

museumspeurtocht. Vanwege de meivakantie zijn er op elke werkdag van
maandag 7 mei tot en met vrijdag 11
mei van 14.00 tot 16.00 uur extra kinderactiviteiten. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

FULLTIME
EN EEN PARTTIME
MEDEWERKER(STER)

Cheque voor hospice
De leden van de Horster beatband Blitz vierden onlangs dat
de band vijftig jaar geleden is ontstaan. Daarvoor werd een
concert georganiseerd in De Lange Horst. De opbrengst van dit
concert kwam ten goede aan Stichting Vrienden Van Hospice
D’n Doevenbos. Maandag 30 april konden de leden van de band
de cheque overhandigen aan het hospice.

Nieuwe asperges
voor de oude prijs
bij Schattevoet
‘Schasperge’

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

Zie onze website voor meer informatie.

Bij de oude weg langs de Slooi,
nabij de Songert

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Ook automaat!

L

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

Grote Meccano tentoonstelling

Open Tuin

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Reach Up
Locatie: Van Vlattenstraat 167, Sevenum

Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Meccano Gilde Nederland
Locatie: De Wingerd Sevenum

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

Handwerkcafé

90’s Till Now

Open Belevings Dag

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Cassandra Creatief
Locatie: Kloosterstraat 64a, Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: feesttent Rode Kruisplein, Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: ZENTIRE – ontwikkelplek
Locatie: Americaanseweg 107D, Meterik

Crosstraining

Afslag 7 & Buurman en Buurman

Open dag

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: terrein Grandorse Kronenberg

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: kermistent Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: Witveldweg 2, Grubbenvorst

Kantkloscafé

Dj en zanger Ricky Lee

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Cox Horst

Openstelling Kasteel Huys
ter Horst

Dodenherdenking Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord

Optreden The Classics

100% Hollands

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé de Buun Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: feesttent Rode Kruisplein, Horst

Tijd: 18.00 uur
Locatie: parochiezaaltje en kerk Sevenum

Dodenherdenking Horst

Kermis Schwung!

Tijd: 19.00 uur
Locatie: c.c. ’t Gasthoês Horst

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Dodenherdenking Tienray
Tijd: 19.00 uur
Locatie: kerk Tienray

Dodenherdenking America
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Dodenherdenking
Broekhuizenvorst
Tijd: 19.15 uur
Locatie: kerk Broekhuizenvorst
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst
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Kermis Horst
Locatie: centrum Horst

Kermis Horst

Ouderwets matinee

Locatie: centrum Horst

Tijd: 11.00-23.00 uur
Locatie: kermistent Horst

Expositie Russische Traditionele
Toegepaste Kunst

Matinee met Pigtail
Tijd: 16.00 uur
Locatie: feesttent Rode Kruisplein, Horst

Tijd: tijdens openingstijden
Locatie: Museum De Kantfabriek Horst

Mega Carboot Sale

Alzheimer Café Horst aan de Maas

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst, Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Mikado Horst
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Dodenherdenking Grubbenvorst

Veldronde A-status

Tijd: 19.45 uur
Locatie: De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Handboogsportvereniging ’t Trefpunt
Locatie vertrek: Nehobolaan 8, Tienray

Pubquiz

Grandorse Horse Trials

5 jaar Matinee’ss

Tijd: 20.02-02.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Grandorse Top Horse Facilities Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal De Lange, Horst

Dodenherdenking Broekhuizen

Vierseizoenenwandeling Lente

Tijd: 20.30 uur
Locatie: oorlogsmonument Broekhuizen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start parkeerplaats van de visvijver
Lissevenweg Swolgen

Kermis Horst

Wandeling Schuitwater

The Sugar Club

Locatie: centrum Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 22.30 uur
Locatie: Zaal De Lange, Horst

Praktijkochtend workshop kippen
houden

Blote voetenwandeling

Tijd: 09.00-12.00 uur
Locatie: Kannegietweg 4, Meterik

Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: Aan de Drift, America
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Kermis Horst
Locatie: centrum Horst

Kermis Horst
Locatie: centrum Horst

Rommelmarkt
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: TTV SETA Sevenum
Locatie: Clubgebouw Stapvast Sevenum

Grandorse Horse Trials

Kienen tijdens Horster kermis

De Hemelrit oldtimertoertocht

Tijd: 09.30 uur
Locatie: Grandorse Top Horse Facilities Kronenberg

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: vriendengroep de Ideale Schônzoëne
Locatie: kermistent Horst

Tijd: 10.30 uur
Locatie: kerkplein Kronenberg

Veldronde A-status jeugdveldronde

Open Tuin

Optreden Simon Peter Wright

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Handboogsportvereniging ’t Trefpunt
Locatie: Tienrayse bossen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Fam. Jenniskens
Locatie: Kogelstraat 41, Hegelsom

Tijd: 16.30-21.30 uur
Locatie: Café Breurs Sevenum
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Medische
zorg

America
zondag

Heilige mis

Huisarts en apotheek

Broekhuizen

Horst

zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
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
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
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
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
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
4 t/m 6 mei 2018
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04
7 t/m 10 mei 2018
Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
T 0478 52 76 19

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
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

11.00

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

No Man’s Valley en Coolboxer in
selectie Popronde
De Popronde heeft dinsdag 5 mei haar volledige selectie voor de editie van 2018 bekendgemaakt. Twee
van die bands zijn No Man’s Valley en Coolboxer uit Horst, die zodoende vanaf donderdag 13 september deel
uit makende van het rondreizende muziekfestival door Nederland.
Uit meer dan 1.000 inschrijvingen zijn 148 bands en artiesten
gekozen, door een commissie
bestaande uit ongeveer 140 muziekprofessionals geselecteerd zijn. Deze
commissie bestaat uit onafhankelijke
professionals die artistiek-inhoudelijk
werkzaam zijn in de muzieksector. In
2018 werd deze commissie uitge-

breid naar 143 leden, onder wie Githa
Biekman (AT Bookings), Froukje
Bouma (Spec.), Peter van der Ploeg
(NRC), Anna Veenstra (Melkweg), Erik
van Holland (FunX) en Tinka Hoek
(Paradiso).
De Popronde wordt in nauwe
samenwerking met lokale organisaties op muziekgebied georganiseerd.

Gemeenschappelijk doel is signalering en promotie van talent, doorstroom naar een groter publiek en
voeding van de Nederlandse popmuziek. Popronde wordt mede
mogelijk gemaakt door Fonds voor
Cultuurparticipatie, de deelnemende
gemeentes en de circa achthonderd
deelnemende locaties.
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Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Op zoek naar een leuke bijbaan?
Dan zoeken wij jou! Wij zoeken per direct:

Enthousiaste medewerkers horeca

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging waarbij jij zelf het
aantal uren kan bepalen? En ben jij gastvrij, enthousiast en
een teamplayer? Dan is deze functie iets voor jou!

Facilitair medewerkers / Parcourshulpen

Ben jij graag met je handen bezig?
Als facilitair medewerker houd jij je bezig met
het bouwen van parcoursen, onderhouden van de
accommodatie en ondersteunen tijdens wedstrijddagen.

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

18.00

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 27

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

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@peelbergen.eu of
stuur een appje voor meer info naar 06 23 07 11 55

Equestrian Centre de Peelbergen
Travers 5 | 5976 PL | Kronenberg | www.peelbergen.eu

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

€ 7499,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS
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HORST

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

90 x 60 cm
6 kookzones met wok linksvoor
11 ovenfuncties

Lagermania fornuis met oven

€ 1449,-

NU

Inductiezones met powerbooster-functie
EasyFlex brugfunctie
Vlekvrij roestvrij staal

NU

€ 449,-

Zanussi Inductiekookplaat

43 liter
Magnetronvermogen: 1000 watt
Vlekvrij roestvrij staal

Zanussi bakoven met magnetron

€ 639,-

NU

