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‘Zwetende hundjes’
Ruim 1500 zwetende fanatiekelingen renden door de straten in het centrum van Horst voor de vijfde editie van Rundje um ut Hundje. Het jaarlijks hardloopevenement
vond plaats op zaterdagavond 11 mei. Jong en oud renden mee tijdens Rundje um ut Hundje. Zo waren er verschillende afstanden speciaal voor kinderen, een scholenloop,
een jongerenloop en de 5 en 10 kilometer.

Attractiepark Toverland in Sevenum

‘Vee en vuurwerk gaan niet samen’
Attractiepark Toverland in Sevenum houdt in de zomermaanden diverse avonden een vuurwerkshow.
De harde knallen van het vuurwerk zijn reden tot bezorgdheid bij de familie Van Helmond uit Evertsoord.
Het zorgt voor paniek bij haar kudde koeien. “We willen voorkomen dat de koeien uitbreken en dat er
ongelukken gebeuren”, zegt Doret van Helmond. Toverland heeft aangekondigd geluidsarm vuurwerk in
te gaan zetten.
De familie Van Helmond
heeft haar boerderij aan de
Drie Kooienweg in Evertsoord.
Het jongvee staat buiten in een wei
aan de Wertemerweg. Elke keer als
er een vuurwerkshow is gaan vader
en zoon naar de wei om ervoor te
zorgen dat de dieren niet uitbreken.
Er is enkele keren een uitbraak
geweest, toen liepen de dieren
de Wertemerweg op. “Daar rijdt

’s avonds gelukkig bijna geen verkeer.
Maar je moet er toch niet aan denken
wat er kan gebeuren als ze de Midden
Peelweg oplopen. Ze hebben ook
al een paar keer de binnendraad
kapot gelopen”, aldus Doret van
Helmond. Zij sprak de gemeenteraad
van Horst aan de Maas tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 7 mei
toe. “We maken ons zorgen. We gunnen
Toverland het beste, maar vee en

vuurwerk gaan niet samen.”
Naar aanleiding van de klachten van omwonenden heeft het
attractiepark vorige week bekendgemaakt geluidsarm vuurwerk in te
zetten bij de vuurwerkshows tijdens
de Midzomeravonden. “Geluidsarm
vuurwerk ziet er net zo mooi uit als
knalvuurwerk en wordt op dezelfde
manier ontstoken, maar in de lucht
vindt er geen grote knal plaats”, laat

woordvoerster Tessa Maessen desgevraagd weten. “Het vuurwerk is dus
stukken stiller, vandaar ook de naam
stil vuurwerk. Wij hebben voor dit
type vuurwerk gekozen om de overlast voor de omwonenden en het vee
zoveel mogelijk te beperken. Er vinden
dit jaar tien Midzomeravonden plaats,
het is op dit moment nog niet bekend
of we dit jaar op andere momenten
ook vuurwerkshows gaan aanbieden.”

Hoe stil is stil?
Voor de familie Van Helmond
is het afwachten of daarmee de
zorgen voorbij zijn. “Hoe stil is stil?
En komen er geen reeksen knallen,

want dat is wat het vee in paniek
brengt. We vertrouwen erop dat ze
er alles aan zullen doen om overlast
te voorkomen”, zegt Doret van
Helmond. Echtgenoot Jos vult aan:
“We willen het niet tegenhouden,
maar de veiligheid van mens en dier
moet wel gegarandeerd worden.
Als ze dat kunnen beloven, geloven
we dat. Dan hoeven we er ’s avonds
ook niet meer bij te gaan zitten.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat
naar aanleiding van de klachten,
burgemeester Ryan Palmen in
gesprek gaat met zowel Toverland
als de omwonenden.
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Horsterse heeft zich geplaatst voor EK hiphop in Italië

‘Het is een ‘slachtveld’ op de vloer’
Na wekenlang trainen, trainen en nog eens trainen is het voor de
18-jarige Anouk Vullings uit Horst eindelijk zover: het Europees
Kampioenschap hiphop in Italië. Ze behaalde een top-10 ranking tijdens
het Nationaal Kampioenschap in Wijchen en mag door deze prestatie afreizen naar Rimini in Italië waar het toernooi zich afspeelt van woensdag
15 tot zondag 19 mei.
“Ik ga niet alleen”, zegt Anouk.
“Zes andere dames, die zich ook hebben geplaatst, reizen mee. We sporten
allemaal voor Dance Masters Madson
Club in Venlo. In Rimini hebben we
allemaal een kamer geboekt in een
hotel.” Tijdens het NK heeft Anouk zich
geplaats voor het onderdeel Hiphop
Battles. Dat betekent dat ze tijdens
haar wedstrijd op het EK in één grote
zaal staat met meerdere dansers en de
‘battle’ aangaat met de rest. “Je moet
aan de jury laten zien dat je verschillende stijlen dans onder controle hebt.

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
Niels van Rens
Marieke Vullings

Dat is niet zo makkelijk als het lijkt.”
De dans die Anouk gaat opvoeren, is
namelijk freestyle. “Ik ga compleet
blanco de wedstrijd in. Ik weet niet
eens op wat voor muziek ik moet gaan
dansen. Als de muziek aangaat, moet
ik improviseren.”

Alles onder controle
Dat is het niet het enige, want
tijdens zo’n hiphopdans moet Anouk
laten zien ze alle onderdelen in
één nummer onder controle heeft.
“Tijdens een nummer hoor je verschillende dingen tegelijk: de bass, zang,
toetsenist en noem maar op. Dit moet
allemaal terug te zien zijn aan je
dansbewegingen. Dat is best lastig.”
Maar hoe bereid je je voor op een
dans waarvan je niet eens weet hoe
die eruit gaat zien? “Een klein beetje
kan ik mij er wel op voorbereiden.
Het nummer waar ik op ga dansen is
in elkaar gezet door een dj. Ik heb verschillende cd’s van hem, dus ik weet
wel een beetje wat voor soort muziek
hij draait. Ik train nu elke dag ongeveer drie uur. Tijdens deze lessen krijg
ik tips van mijn trainer op gebied van
uitstraling en pasjes. Maar ik train ook
op conditie en kracht.”
Het is voor Anouk de eerste keer

dat ze afreist naar Italië voor een
Europees Kampioenschap. “Het is
wel een beetje spannend. Een aantal andere danseressen dat bij ons
op de dansschool zit is er wel eens
geweest, maar gaat dit jaar niet mee.
Volgens hen is het een ‘slachtveld’ op
de vloer. De zaal is zes keer zwembad
De Berkel. Tijdens je optreden dans
je met 25 personen tegelijk. Dan kun

je je wel voorstellen hoe druk het is.”
Of Anouk kans maakt, is ze snel duidelijk. “Kampioen worden is uitgesloten. Het zal überhaupt al moeilijk zijn
om de eerste ronde door te komen.
Er doen meer dan honderd dansers
mee. Daarvan gaan de beste zestien
door naar de volgende ronde. De concurrentie is heel erg groot.”
Aan het eind van de week is

Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van den Brandt,
Sylke Deters, Marc van der Sterren
en Inge Versleijen

Zonder Gum

KiKa haalt
cheque op

Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Werkplaats Zonder Gum uit
Hegelsom heeft 1.465,25 euro
opgehaald door geld op te
zamelen voor het goede doel
KiKa. Op zaterdag 16 maart
hielden de kinderen van
Zonder Gum een Kinder
Kunstmarkt in het Citaverde
Colleg in Horst. Vrijdag 10 mei
kwam vrijwilliger Annemie van
KiKa bij Zonder Gum langs om
de cheque in ontvangst te
nemen. De groep bestaat uit
Jelte, Ilse, Evi, Mike, Bodhi,
Djamilla, Tijn, Chris en Helmie.

Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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.

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

Anouk aan de beurt. “Zondag moet
het gebeuren. De dagen daarvoor ga
ik trainen en ik zal ook vast wat wedstrijden kijken van de andere danseressen die met mij meegaan. Iedereen
is namelijk op een andere dag aan
de beurt. Daarnaast hebben we nog
best veel vrije tijd over om te relaxen.
We zijn daar dan toch, dus we mogen
ook wel een beetje genieten.”

Atelier Marian Litjens

Crist Coppens

Cursus tekenen en schilderen/workshops:
‘KLEURIGE BOMEN’
‘WABI SABI’ (Pigmenten, assen en paraffine)
‘OUDER-KIND SCHILDEREN’
‘AQUAREL’
Info of
aanmelden

01 juni
15 juni
30 juni
23 augustus

www.marianlitjens.com | marian.litjens@gmail.com
06 41 30 41 76 | St. Josephstraat 12 Horst

LEKKER MAKKELIJK

Duitse biefstukken
4 stuks €7,95

geldig t/m
zaterdag 18 mei 2019

VLEESWARENKOOPJE

Bourgondisch gebraad
100 gram €1,78

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd
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Ger Boots uit Horst

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de
Duitsers. Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de serie ‘Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd’ doen zij hun verhaal. In deze aflevering: Ger Boots (86)
uit Horst, die de oorlog zelf meemaakte en tegenwoordig beschikt over een grote verzameling oorlogskranten, -boeken, en -films.

Ger was een jaar of 11 toen
de oorlog Horst bereikte. “Ik was
denk ik één van de eersten in
Horst die de Duitsers hier binnen
zag komen. Ik woonde er dichtbij
en vanwege mijn leeftijd hoefde
ik niet bang te zijn. Ik was geen
gevaar voor de Duitsers.” Dat de
bezetting van de Duitsers verande-

ring betekende, bleek al snel. “Er werd
een groot plakkaat geplaatst, waarop
stond dat de Duitsers vanaf heden
de baas waren.” De oorlog was toen
begonnen, dat was duidelijk. Ger herinnert zich de Duitsers nog goed:
“Ze vonden mij wel een aardig joch”,
vertelt hij. “Ik mocht wel eens met
ze mee naar het luchtafweergeschut.

Ik besefte toen nog helemaal niet wat
ik aan het doen was.”

‘Meegeholpen met
begraven’
De bezetting van Horst duurde
ruim vier jaar. “Voor het einde van de
oorlog werd er veel gevochten, vooral

rondom Cuijk. Daar lag een brug waar
de Duitsers flink moesten vechten.
Er vielen veel gewonden”, zegt Ger.
“Ik weet nog dat er toen bij ons een
hoge Duitse officier binnenkwam, met
de mededeling dat binnen twee uur
de hele benedenverdieping ontruimd
moest zijn. Mijn ouders wisten van
niks, maar deden wat er werd gezegd.
Niet lang daarna kwamen er wagens
met doden en zwaargewonden de
straat in. Er werd een kamer van ons
huis ingericht als hospitaal waar de
Duitsers probeerden om de gewonden
te redden. De doden moesten begraven worden en daar heb ik zelfs nog
meegeholpen.” Uiteindelijk moesten
de Duitsers zich toch overgeven.

‘Bombardeerden
alles plat’
Na ruim vier jaar van Duitse
bezetting, begon de bevrijding van
Horst. “Dat deden de Amerikanen
heel slim. Ze bombardeerden eerst
alles plat, de kerk en het hele centrum. Daardoor hadden de Duitsers
geen plek meer waar ze zich nog
beschermd en veilig voelden.
Er was geen uitweg en ze moesten
wel tevoorschijn komen. Toen zaten
ze in de val, want ze konden niet
meer weg”, legt Ger uit. “In oktober van 1944 werd heel Horst dan
bevrijd. En dat was een heel groot
feest.”

Actie

Portulaca in
hangpot
Ø 25 cm. Per stuk

12.99

8.

99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 20. GELDIG VAN 16-05 T/M 22-05. OP=OP

Cheque voor Funpop
Stichting Funpop heeft een cheque ontvangen van 4.000 euro uit handen van de hoofdsponsors
van Rundje um ut Hundje, Nh1816 Verzekering en Van den Brandt – Straten Assurantiën tijdens het
evenement op zaterdag 11 mei in het centrum van Horst. De cheque werd overhandigd aan
Thijs Rutten, voorzitter van Funpop. Het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke
beperking ontving de cheque omdat de twee bedrijven het festival graag steunt vanuit een sportief
oogpunt, als een maatschappelijke overtuiging.

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
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Degene die ik liefheb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden.

Afgelopen maandag hebben wij als
Horster Mannenkoor afscheid genomen
van onze erevoorzitter

Verdrietig en toch dankbaar, dat aan zijn lijden nu een einde is
gekomen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Kees Bartels
Hij was nog maar pas lid van ons koor
toen hij in 1989 tot voorzitter werd gekozen.
Gedurende veertien jaar leidde hij de vereniging met
grote omzichtigheid, stond voor iedereen klaar en probeerde alle
belangen zorgvuldig af te wegen.
Hij wilde dit goed doen, nam in geval van twijfel zelf het voortouw
en maakte het daardoor andere bestuursleden soms wel wat
gemakkelijk.
Kees heeft een belangrijke invloed gehad in de keuze van de dirigent.
De focus lag duidelijk op kwaliteit en in 1998 promoveerden we dan
ook in Rotterdam naar de A-klasse. Daarnaast had Kees oog voor de
gemeenschap en de plaats van ons koor daarin..
Hoewel het voor hem steeds moeilijker werd, kwam hij nog
graag naar de repetities. Muziek betekende veel voor hem. In de
buitengewone ledenvergadering van 7 november 2017 werd hij
benoemd tot erevoorzitter vanwege zijn grote verdienste en inzet
voor ons koor.
Samen met de Horster zanggroep METalleMAN namen
we maandag jl. afscheid van een zangersvriend,
een aardig mens, die veel heeft betekend voor het
Horster Mannenkoor. Wij vergeten hem niet.
Bestuur en leden Horster Mannenkoor

Jan van den Brandt
echtgenoot van

Nelly Hendrix

Kees Bartels
Kees heeft zich vele jaren ingezet voor de renovatie en de
instandhouding van het Oude Kerkhof van Horst. Wij hebben Kees leren
kennen als een aimabele, betrokken en deskundige bestuurder en mens.
Wij wensen Angela, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Bestuur en Vrijwilligers van stichting Oud Kerkhof Horst.

Nellie van den Brandt - van Lierop
Hij overleed op 80-jarige leeftijd.
Lottum
Swolgen
Horst
Stiphout
Lottum
Lottum

Nelly, Pepper
Gerd en Annemarie, Julia en Stijn
Yvonne en Hans, Judith, Tessa
Wendy en Marcel, Lars
Cindy en Erik, Sanne, Stijn
Dave en Trudy, Juul en Stijn, Thijs en Rosalie

Lottum, 10 mei 2019
Stokterweg 9A, 5973 PW Lottum
We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van
Jan op zaterdag 18 mei om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Jan is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te
nemen op donderdag 16 mei van 19.00 tot 20.30 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in de kerk en in het crematorium.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
graag deze berichtgeving als zodanig beschouwen.

Geschrokken en bedroefd zijn wij door het overlijden
van ons betrokken lid, oud-bestuurslid

Jan van den Brandt
Dankbetuiging

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn gezin,
familieleden en vrienden.

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, mooie woorden,
vele kaarten en gulle giften aan Stichting Mart Roeffen bij het afscheid van

Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe
om dit zware verlies te dragen.

Jos Jacobs

Bestuur en leden S.V. Lottum

* Venlo, 4 april 1950

† Grubbenvorst, 10 april 2019
echtgenoot van

Mariet Jacobs - van Hegelsom

Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd

Geboren

Tess

25 april 2019
Dochter van Patrick Baltussen
& Nathalie Wilmsen
zusje van Ryan
Vossenheuvel 22
5966 RG America

Geboren

Femm

7 mei 2019
Dochter van
Marjolein Cox
en Johan Scholing
Alb. van Daatselaarstraat 18b
7915 BA Alteveer

Geboren

Joep
10 mei 2019
Zoon en broertje van
Rob, Loes en Rens
Thielen
Meterikseweg 40
5961 CW Horst

Bedankt!
Ons gouden huwelijksfeest is
dankzij jullie aanwezigheid,
felicitaties en cadeaus
een onvergetelijke dag
geworden.

Hay en Nettie
van der Sterren-Heijer

Wij hebben afscheid moeten nemen van

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
zal ons kracht geven om verder te gaan.
Mariet
Pim en Nicole, Rens, Lotte, Mark
Karin en Sjoerd, Stef, Aniek

Geboren
5 mei 2019
Dochter en zusje van
Gijs, Lian en Alex
van Enckevort-Stappers
Langstraat 61a
5963 NV Hegelsom

weduwnaar van

In de avondwake op vrijdag 17 mei om 20.00 uur in de
parochiekerk van Lottum zullen we Jan bijzonder gedenken.
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-voorzitter

Emma

Ton Moors
Ton is 80 jaar mogen worden.
Wij wensen de familie van Ton, huisgenoten en medewerkers van
Hof te Berkel 43 veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Cliënten en medewerkers
management en Directie
Dichterbij Zuid

Dag en nacht bereikbaar

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

GERRIE
VAN DEN

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
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl
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24-uurswandelestafette KWF Kankerbestrijding

‘Beleven, Meeleven en
Doorleven’

Op sportpark Bergsbos in Meerlo vindt op zaterdag 25 en zondag 26 mei de SamenLoop voor Hoop plaats.
Met deze 24-uurswandelestafette hoopt de organisatie een zo groot mogelijk bedrag op te halen voor KWF
Kankerbestrijding. Ook wil ze de bijna 800 deelnemers een dag laten ervaren die in het teken staat van Beleven,
Meeleven en Doorleven.

Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Ma t/m vrij 10-12u en
13-17u. Za 9-17u. Zo meestal van 1012u. Verhaeg Asperges Kranestraat 38
Horst tel. 077 398 65 90.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Betrouwbare huishoudelijk werkster
nodig? Bel 06 34 17 56 93.
Bosgrond te koop! Op zoek naar
een eigen bosperceel? In Horst en
Grubbenvorst. Vanaf € 1,29 per m2.
Tel. 06 18 30 22 44.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 398 60 16 bgg 06 28 83 92 29.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

De SamenLoop voor Hoop is een
24-uursestafettewandeling, waarbij de
deelnemers 24 uur rondes wandelen
over het sportpark. Tijdens deze
24 uur zijn er muziekoptredens en
acties van deelnemers en vinden
er verschillende ceremonies plaats.
De SamenLoop voor Hoop is er om
stil te staan bij kanker en het leven
te vieren. Het evenement wordt
jaarlijks op veel plaatsen in Nederland
georganiseerd. Peter Berghs van de
organisatie in Horst aan de Maas:
“Vorig jaar zijn er geloof ik 40
georganiseerd, dit jaar tot nu toe 34.”
In de regio is de editie in Meerlo tot nu
toe echter de eerste. Voorzitter Heidi
Disveld: “De SamenLopen in Gennep
en Roermond zijn het dichtstbij.”
Dat leverde ook een moeilijkheid op,
aldus de organisatie. “Het concept is
voor veel mensen nog onbekend, dus
we moesten het echt uit gaan leggen”,
zegt Peter. Heidi voegt toe: “Gelukkig
zijn de meeste reacties heel positief.”

KWF Kankerbestrijding
bood ondersteuning
Het idee om het evenement naar
Horst aan de Maas te halen, ontstond bij Heidi. “Mijn zoon is ziek
geweest en heeft in het ziekenhuis in
Rotterdam gelegen”, legt ze uit. “Toen
we daar in het Ronald McDonaldhuis
verbleven, hoorde ik voor het eerst
over de SamenLoop.” Hoewel ze op
dat moment heel andere dingen aan
haar hoofd had, bleef het haar bij.
“Later ben ik er wat over op gaan
zoeken en groeide langzaam het idee
om het hier in de gemeente te organiseren.” KWF Kankerbestrijding bood
daarbij ondersteuning, maar de men-

sen moest Heidi zelf bij elkaar gaan
zoeken. Zo’n 25 vrijwilligers vormen
inmiddels samen de organisatie en
zijn al zo’n twee jaar bezig met het op
poten zetten van het evenement.
De SamenLoop start op zaterdag
25 mei om 14.00 uur. De tot nu toe
38 deelnemende teams beginnen
dan met wandelen in estafettevorm.
Peter: “De grootte van de teams
loopt uit van één wandelaar tot
zo’n tachtig wandelaars, daar is
geen richtlijn voor.” In totaal zijn
er tot nu toe bijna 800 wandelaars
aangemeld en de inschrijving is
nog niet gesloten. “De deelnemers
hebben allemaal wel een directe of
indirecte link met kanker”, zegt Heidi.
“Ze lopen bijvoorbeeld speciaal om
iemand te gedenken of om iemand
moed te geven.” Er lopen ook (ex)kankerpatiënten mee, de VIP’s van
de SamenLoop. “Zij worden het hele
weekend in de watten gelegd.”
Tijdens het wandelen worden de
deelnemers geëntertaind met muziekoptredens en activiteiten. Rond
22.00 uur begint één van de hoogtepunten: de Kaarsenceremonie, bij het
intreden van de duisternis. Peter: “Die
begint met een spectaculaire opening, waarna het parcours vol wordt
gezet met papieren zakken met kaarsen, waar mensen een boodschap
op kunnen schrijven. Die duizenden
brandende kaarsen langs het parcours zijn een indrukwekkend gezicht.”
De Kaarsenceremonie gaat gepaard met
muziek en sprekers en de organisatie
verwacht dat het een pittig uurtje gaat
worden. “Het wordt zeker emotioneel
en indrukwekkend, maar het is niet de
bedoeling dat het een evenement van
treuren wordt”, zegt Heidi. “Het gaat

er ook om dat we het leven vieren.
Vandaar ook de boodschap Beleven,
Meeleven en Doorleven, dat willen we
overdragen op de deelnemers.”
Aan het einde van de
Kaarsenceremonie lopen zo’n vijftig
VIP’s een ereronde met een fakkel.
Daarna wordt langzaam de nacht
ingegaan, waarin de deelnemers
blijven lopen. Ook de kaarsen blijven
de hele nacht branden. “We hebben
van andere organisaties gehoord
dat de nacht vaak bijzondere
momenten oplevert, waarin verhalen
en ervaringen worden gedeeld en
nieuwe vriendschappen ontstaan”,
vertelt Heidi. Tijdens de nacht kunnen
de deelnemers zich als ze willen
even op de camping terugtrekken.
Als het ochtend wordt, vinden er
verschillende ontwaakactiviteiten
plaats, waaronder een yogasessie
en bootcamp. Van 11.00 tot 13.00
uur is er een kinderprogramma, met
muziek en dans. “Het belangrijkste
is de Kinderloop, van 11.30 tot
12.00 uur”, zegt Peter. “Deze duurt
geen 24 uur maar 24 minuten en
is heel laagdrempelig, zodat ook
kinderen betrokken kunnen worden
bij de SamenLoop. Ze kunnen zich
aanmelden via de website.”
Om 14.00 uur zitten de 24 uur
voor de deelnemers er op en wordt er
afgesloten met de bekendmaking van
het opgehaalde bedrag. Daarvan gaat
10 procent naar het Toon Hermanshuis,
de rest is voor KWF Kankerbestrijding.
“We hopen natuurlijk dat dat zo hoog
mogelijk is, maar ons doel is ook
om de deelnemers deze SamenLoop
echt te laten ervaren. We willen
een warme sfeer creëren, met veel
saamhorigheid.”

Asbest dak vervangen?
Geïsoleerde dakpanelen (gebruikt)
te koop! Dik: 65/90 mm Lengte:
tot 21 meter. Ook geïsoleerde
wandpanelen 60 en 120mm Lengte:
tot 6 meter. Afdekzeilen 5 m breed:
div. lengtes. Tel.: 06 53 14 56 87.
AOW’er gezocht die het leuk vindt om
tegen vergoeding mee het ouderen
vervoer vorm te geven. Tijden/dagen
in overleg. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.
Te koop in Horst Opel Corsa,
kenteken 92-PRN-5.
Telefoon: 06 21 27 41 60.
Pedicure aan huis.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
Aangesloten bij Provoet.
Open dag Voetreflex Ireen Weijs.
Bezichtigen van de praktijk, ervaar een
voetmassage 18 mei van 13.30 tot
16.30 u. Ellenberg 42, 5872AP
Broekhuizen.
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.

Gezocht poetshulp Meterik. 1x per 2
weken à 4 uur. Werktijden, dagen en
vergoeding in overleg. 06 12 93 26 42.

Atelier De Stal. Iets creatiefs
organiseren voor een groep? Dat kan
in en rondom ons prachtige atelier.
www.atelier-destal.nl

Hortensia’s (veel srt.), viburnum,
vlinderstruik, hebe e.a. heesters (op
stam). Bodembedekkers, vaste planten
e.a. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur. (vrij. na afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Kwaliteit heeft een naam

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

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06
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Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf...
Op maandag 13 mei 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Norbertuswijk Horst

60 jaar ‘sjemdörp’ in Horst
De Norbertuswijk in Horst viert eind juni twee weekenden lang het zestigjarig bestaan van de wijk. Wous
Vermeulen en Jac Wismans zijn bewoners van het eerste uur en hebben het ‘sjemdörp’ in de loop der jaren zien
veranderen in een multiculturele buurt waar nog steeds volop activiteiten worden gehouden.

Mariet Droog
zus, schoonzus en tante van
Rieky en Piet
Dory en Sjaak
Piet en Rina
Rinus † en Herma †, Jeu
Lidy † en Frans
Jan † en Gerda †
Mientje †
Mienny en Ger
Coos en Piet
Resie
Mart en Mia
Nelly en Gert
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Broekhuizerweg 37, 5973 NW Lottum
Mariet is op haar eigen kamer, Hof te Berkel 21, Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op
donderdag van 19.00 - 19.45 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 18 mei om 11.00 uur
in zaal De Leste Geulde, Noordsingel 75, Horst.
Aansluitend zullen we Mariet begeleiden naar de Algemene
Begraafplaats, Deken Creemersstraat 36, Horst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 21 voor de liefdevolle verzorging.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Vandaag is overleden onze lieve Mam, Oma en Alde Oma

Nettie Kessels
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Reuver, 11 mei 2019
Correspondentieadres: Doenssenstraat 15, 5966 PE America
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan dokter Robins, Christel Janssen,
Dagopvang Gooiendaag Berkelstraat, alle medewerkers van de
Thuiszorg en alle medewerkers van Porta Silva in Reuver.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Tuinman gezocht in Hegelsom.
Tel. 06 24 80 98 36.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Jos Computerhulp Computerproblemen,
-les of website. Vraag hulp! 06 10 71
00 70 of www.joscomputerhulp.nl

De Norbertuswijk in Horst: in de
volksmond ook wel nieuwe parochie en ‘sjemdörp’ genoemd. “Dat
was omdat het veelal jonge gezinnen waren die hier kwamen wonen”,
weet Jac Wismans (70), “en er werd
gezegd dat zij zich niet meer konden
veroorloven dan jam op de boterham.”
Wismans kwam in februari 1961 met
zijn familie aan de Gebroeders van
Doornelaan wonen. Wous (84) woonde
er toen al. “Ik ben hier samen met
mijn man Wim op 17 mei 1960 komen
wonen. Nadat wij zijn getrouwd,
woonden we eerst bij Wims ouders
in en toen hier gebouwd werd, konden we een eigen huis krijgen.” Jac
woont inmiddels op de Middellijk, dat
aan de rand van de Norbertuswijk ligt.
“Ik heb na mijn trouwen twee jaar
aan de Herstraat gewoond, maar ben
toch weer teruggekeerd naar het oude
nest”, zegt hij lachend.
In het boekje dat uitgegeven
werd ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de parochie,
Sint Norbertus in het zilver, wordt
beschreven hoe de gemeenteraad
van de toenmalige gemeente
Horst in november 1959 akkoord

geeft voor de uitbreiding aan de
noordzijde van Horst. In december
1960 keurde provincie Limburg het
plan goed. Wous en Jac hebben
de woonwijk in al die jaren steeds
groter zien worden. “Toen we hier
kwamen wonen, waren er overal nog
woningen in aanbouw” vertelt Wous.
“Onze eerste twee kinderen zijn nog
gedoopt in de Lambertuskerk.” In
1958 werd begonnen met de bouw
van de lagere school en in 1962
werd de Norbertuskerk gebouwd.
De hele gemeenschap hielp mee met
het inzamelen van de benodigde
financiën. Kerstmis 1963 kon de kerk
in gebruik worden genomen. In de
kerk diende ook een orgel te komen.
Daarvoor werd een orgelcomité
opgericht dat in augustus 1968, ten
behoeve van de aanschaf van het
orgel, een fancyfair organiseerde.
Jac: “Deze Nobertuskermis was altijd
erg gezellig. Zo kan ik me nog het
lichtnamenspel herinneren. Dat was
een soort memoryspel met de namen
van de sponsoren en daar kon je
prijzen mee winnen.” De wijk kende
in die jaren veel nijverheid. Er was
de kruidenierszaak van Grubben,

snackbar Trilli en de dames Coumans
hadden er een groente- en fruitwinkel.
Er kwamen een lts, het Centrum voor
Champignonteeltonderwijs en een
school voor speciaal onderwijs. De lts
is inmiddels opgegaan in het Dendron
College en de Norbertuskerk werd
in 2012, door de terugloop van het
aantal kerkgangers, aan de eredienst
onttrokken. Nu huizen er basisschool
De Twister en het Huis van de Wijk in.
Een prima oplossing voor het gebouw,
vinden Jac en Wous.
Wous komt oorspronkelijk uit
Amersfoort, maar heeft nooit de
behoefte gehad terug te gaan naar
stad. “Ik woon hier en wil er voor
altijd blijven. Mijn zoon heeft onlangs
het huis gekocht en ik mag er blijven
wonen. Ik vind dit een heel gezellig
buurt.”
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni
vinden er diverse activiteiten plaats
in het kader van het jubileum. Zo is er
op zaterdag een spellenmiddag in het
park en op zondag Frühschoppen. Op
zaterdag 29 juni is de onthulling van
een DAF-kunstwerk in het kader van
800 jaar Horst aan de Maas. Daags
erna is er een defilé van DAF-jes.

Nieuwe koers De Kogeldistel
Bloemsierkunst De Kogeldistel in Hegelsom bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd met een bloemenshow op
zaterdag 8 juni. Tevens wordt het jubileum aangegrepen om een andere koers te varen.
“Na 25 jaar kies ik ervoor om
de winkel om te toveren tot een
nieuw concept: Bloemsierkunst
De Kogeldistel, specialist in bloemwerk achter gesloten deuren”, vertelt
eigenaresse Ilse Rambags. “We gaan
ons nog meer richten op bloemenworkshops en gelegenheidsbloemwerk. De winkel is vanaf september
niet tijdens winkeltijden geopend,
maar we blijven wel open op bestel-

ling. Ik zou nog makkelijk jaren door
kunnen op de huidige wijze met mijn
mooie winkel, maar toch heb ik besloten om mijn passie en expertise voor
bloemwerk anders te gaan gebruiken.
Ik ga me nog meer richten op workshops, persoonlijk gelegenheidsbloemwerk en freelance werk. Zonder vaste
openingstijden en dus alleen op
bestelling voor gelegenheidsbloemwerk.” In 1994 startte Rambags, na het

behalen van haar diploma aan de
middelbare tuinbouwschool, met
haar eigen zaak aan de Kogelstraat.
Daarnaast volgde ze nog de opleiding gespecialiseerd beroepsbeoefenaar en de meesteropleiding in de
bloemsierkunst. In 2000 verhuisde
ze met haar winkel naar de overkant. Na 25 jaar gaat nu het roer om.
Voordat het zover is, vindt er op zaterdag 8 juni een bloemenshow plaats.
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GEPLUKT Roos Seuren
padden. “Als ze mijn stem horen, dan
komen ze meteen”, lacht Roos en ja
hoor, even later zwemmen drie van de
vijf naar haar toe. Wat ook overal in de
tuin en in het huis te vinden is, is haar
kunst. “In 1991 ben ik begonnen met
de opleiding keramische vormgeving.
Die duurde zes jaar. Toen ik in 1998
stopte met mijn baan, ben ik me helemaal gaan richten op het maken van
kunst.” Roos maakt voornamelijk beelden. “De uitdrukking in een gezicht
vind ik heel belangrijk, het weergeven
van emoties.” Naast beelden, maakt
Roos ook schilderijen. En ook daar verwerkt ze allerlei materialen in. “Kijk,
dit is mijn oude badpak van vroeger”,
wijst ze op een schilderij waarop twee
figuren in lingerie staan afgebeeld.
“En op deze lamp heb ik tandartsspiegeltjes geplakt. Ja, ik kan echt alles
gebruiken”, beaamt ze. Haar werk is al
op tientallen exposities in binnen- en
buitenland te zien geweest.

‘Ik vond het wel
een hele stap’

Knopen, stokjes, stukjes van een reflector: je kan zo gek niet bedenken of Roos Seuren gebruikt het wel in haar kunstwerken. ‘Weggooien bestaat
niet’, is dan ook haar motto. Deze week wordt Roos Seuren (60) uit Lottum geplukt.
Op een idyllisch plekje in het
buitengebied van Lottum woont Roos
in een oude boerderij samen met haar
18-jarige kat, vijf schildpadden en een
ree dat af en toe haar tuin bezoekt.
Roos is de dochter van een, hoe kan
het ook anders in Lottum, rozenkweker. Het familiebedrijf is intussen in
handen van de vijfde generatie. Zelf
sloeg ze een andere weg in. “Ik was
als kind al heel fantasierijk. Als ik een
boek las, keek ik alleen naar de
plaatjes en verzon daar mijn eigen
verhaal bij. Ik speelde ook niet met
poppen, maar bijvoorbeeld met
knopen. Toen al wist ik van niets iets
te maken.” Roos groeide samen op
met haar zus. Dat creatieve heeft ze
grotendeels van haar vader. Ook die
verzamelde van alles uit het bos en
maakte daar dan iets van. “Ik heb echt

een geweldige jeugd gehad.
We speelden altijd buiten, bouwden
hutten in het bos en samen met een
vriendinnetje verkleedde ik me als
zigeunerinnetje en dan gingen we de
deuren langs. Ik ben echt niets tekort
gekomen.” School daarentegen was
niet echt aan Roos besteed. “Ik was
helemaal niet bezig met leren, was
nog echt speels. In de derde klas van
de mavo ben ik naar de INAS, gegaan
en vervolgens naar het mbo waar ik
de richting arbeidstherapie volgde.
Ik ging aan de slag bij Sint Servaas in
Venray als huishoudassistente en
arbeidstherapeut binnen de V.S.W
(voorbereiding sociale werkplaats,
red.). Het werken met psychiatrische
patiënten was zeker niet makkelijk, ik
heb best wel wat heftige dingen
meegemaakt, maar tevens ook een

mooie herinneringen.. Maar toen ik in
1998 wegging, had ik meer moeite
met afscheid nemen van de patiënten
dan van de collega’s.”

nen het Vincent Van Gogh in Venray.
Overal zijn zithoekjes gemaakt en in
een grote vijver huizen haar vijf schild-

‘Als ze mijn stem
horen, dan komen ze
meteen’
In 1980 kocht Roos de boerderij, waar ze nu, na de scheiding, nog
woont. “We hebben alles grotendeels
zelf opgeknapt”, zegt ze, terwijl ze
een rondleiding geeft. Om de boerderij ligt een grote tuin, waar ook overal
gerecyclede materialen te vinden
zijn. Afscheidingen zijn gemaakt van
stenen van oude varkensstallen en
de ramen in haar kas zijn afkomstig
van een afdeling waar ze werkte bin-

PUZZEL

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.

5
3

3

4

9

1

8

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

8

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

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Na haar scheiding bleef Roos in
de boerderij wonen. Om inkomsten
te genereren, besloot ze het woongedeelte als vakantiewoning te verhuren en een deel van de schuur te
verbouwen tot woonhuis voor zichzelf. Vorig jaar verrees er nog een
tweede houten vakantiehuisje in de
tuin. “Ik vond het wel een hele stap.
Ik ben best netjes op mijn spullen en
dan zomaar vreemden in huis halen.
Maar het is echt geweldig. De mensen
die hier komen, komen voor de rust en
de natuur. Ik heb bezoekers uit New
York, Manchester, Maleisië, dat is zo
leuk.” Tijd om te ontspannen heeft ze
niet, maar dat komt wel weer, zegt ze.
“Wat ik hoop is dat ik nog heel lang dit
leven mag leiden en creatief en speels
mag zijn totdat ik in mijn graf lig.”
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DEELNEMERS, TOESCHOUWERS,
VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN...

BEDANKT!
EN TOT VOLGEND JAAR

Rundje um ut Hundje wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brandt Straten Assurantiën / Nh1816
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15 VRAGEN

jongeren 09

aan
Anouk Driessen

Julie
Deze week was heel
België in schok door de
moord op Julie van Espen. In
Nederland stond het ook in
alle kranten. Ik was er zelf
ook best wel van
geschrokken. Een
willekeurig meisje, van
ongeveer dezelfde leeftijd
als ik, van haar fiets
getrokken en verkracht.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anouk Driessen
13
Meterik
Het Dendron College

Wonen er in de toekomst mensen
op de maan?
Ik weet het niet zeker. Ik betwijfel of
dat ooit zou lukken.
Welk museum heb je het laatst
bezocht?
Motorworld in Keulen. Daar staan allemaal oude auto’s. En er is ook een tentoonstelling van Michael Schumacher.
Hier ben ik samen met mijn ouders,
mijn broer en de vriendin van mijn
broer naar toe geweest. Het was heel
leuk en ook heel interessant om alles

te zien. Er stonden hele mooie en hele
dure auto’s. De mooiste auto die er
stond vond ik een Lamborghini.
Wie zou je uit het verleden een keer
willen ontmoeten?
Ik zou graag Ayrton Senna willen
ontmoeten. Hij was een super goede
Formule 1-coureur, maar helaas is hij
een tijdje terug gestorven tijdens één
van zijn races.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou dan heel graag in de film Dirt
willen spelen, want ik vind het een
vette film. De film gaat over een
17-jarige jongen die een autodiefstal
pleegt. Daardoor krijgt hij de kans om
zijn leven te verbeteren en een goede

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

racecoureur te worden bij een raceteam.
Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is zo goed verborgen, dat ik het zelf nog niet gevonden heb.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was dat ik weer
snel terug naar bed wilde. Ik ben
laatst op een volleybalkamp geweest
en daar heb ik erg weinig geslapen.
Die slaap zou ik nu graag willen kunnen inhalen.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om monteur te
worden bij een groot raceteam. Ik vind
het heel leuk om aan auto’s te sleutelen. Als ik dan zou mogen kiezen, dan
zou ik graag bij een Formule 1-team
willen werken als monteur, want ik
vind het ook geweldig om naar autoraces te kijken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag weer terug op vakantie
willen naar Kroatië met mijn ouders
en broer. Het was een super leuke
vakantie in een mooi land met heel
mooi weer. We zijn naar mooie steden
geweest en daardoor heb ik de cultuur
daar ook goed leren kennen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en nu totaal
belachelijk is?
Vroeger waren er van die
Pokémonkaarten. Die waren helemaal
in toen ik in groep vijf zat. En die heb
ik dus ook gevolgd, maar die kaarten
zijn nu totaal belachelijk.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het liedje ‘Bigfoot’ van W&W. Altijd
als mijn vader aan de start staat met
zijn LMV8 op raceway Venray, dan
draaien ze dat nummer. Wij gaan
altijd met de hele familie mee naar de
races, dat is dan ook super gezellig.

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?
Stoer, sportief en casual. Zelf vind
ik racen heel erg leuk waardoor het
stoere in mij naar boven komt en dat
is te zien in mijn stijl. Ook doe ik veel
met volleybal, waardoor je mijn stijl
kunt beschouwen als sportief en dan
als laatste casual, omdat ik het liefst
kleding draag die lekker zit.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met niemand eigenlijk. Als je namelijk
bekend bent, dan heb je geen privéleven meer. Iedereen houdt je dan in de
gaten met wat je doet en wat je eet
en met wie je bent. Dan kun je niet
meer rustig over straat, en dat zou ik
niet willen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
In groep acht heb ik meegedaan aan
de afscheidsmusical. Bij ons was dat
‘Help we zijn het bruidspaar kwijt’.
Die musical was voor een volle zaal
en omdat ik een dubbelrol had, moest
ik ook nog eens twee totaal verschillende types spelen. Ik was een deftige mevrouw en een raar en apart
kattenvrouwtje. Ik moest erg veel
onthouden. Daar was ik wel heel erg
zenuwachtig voor.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb een ongeluk gehad tijdens volleybaltraining een aantal jaren geleden waardoor ik een facet van de
ruggenwervel heb gebroken. De dokters waren er pas drie maanden later
achter gekomen. Hier heb ik nu nog
dagelijks last van met veel lopen, rennen en traplopen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het programma Brugklas. Want ze
spelen altijd herkenbare situaties die
ook in het echte leven zouden kunnen
gebeuren.

Wanneer ze zich probeert
te verzetten, wordt ze
vermoord. Zo onwerkelijk.
En dan komt het ineens zo
dichtbij, dat het werkelijk
iedereen kan gebeuren. Het
had zo een vriendin van mij
kunnen zijn, of ikzelf. Dat er
mensen rondlopen met het
idee om iemand moedwillig
iets aan te doen is iets waar ik
met mijn hoofd echt niet bij
kan. Waarom zou je iemand
toch zo iets verschrikkelijks
willen aandoen en dan in staat
zijn om iemand te
vermoorden? Zou je dan geen
moment stilstaan bij het feit
dat zo’n meisje nog een heel
leven voor zich heeft, nog
zoveel kan en wil doen?
Waar is je gevoel en
menselijkheid dan heen?
Allemaal dingen die ik me dan
afvraag. Blijkbaar moet je als
meisje of als vrouw toch altijd
opletten als je ergens alleen
loopt of fietst. Te belachelijk
voor woorden eigenlijk. Er
verscheen op internet een
tekst hierover, die dit
probleem eigenlijk perfect
samenvat. Dat we als meisjes
altijd elkaar sms’en als we
veilig thuis zijn, elkaar de hele
fietstocht aan de telefoon
houden, en ga zo maar door.
En blijkbaar is het dus écht
nodig, helaas.
Sylke

10

opinie

16
05

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Woonwagens hebben
geen voorrang’
Al geruime tijd vragen woonwagenbewoners, ook in Horst aan de Maas, aandacht
voor nieuwe standplaatsen. Er is landelijk
een groot tekort aan plaatsen voor woonwagens. Er moet daarom meer aandacht zijn
voor standplaatsen, vindt 20 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas.
Daarentegen vindt 43 procent dat andere
bewoners net zoveel recht hebben op goede
behuizing. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl

Neutraal
37%
Eens
20%

De gemeenteraad van Horst aan de Maas
keurde onlangs de bouw van acht huurwoningen op een voormalige woonwagenstandplaats
in Horst goed. Een buurtbewoner is blij met deze
ontwikkeling. “Helaas betekent ‘n woonwagenstandplaats vaak overlast. Als ervaringsdeskundige ben ik bijzonder blij dat daar nu woningen
gebouwd gaan worden.” Een ander voegt toe:
“Deze mensen hebben zeker recht om te kun-

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
43%

Meer aandacht voor
woonwagenstandplaatsen is nodig

nen leven op deze, door henzelf gekozen, manier hierin geen voorrang, net zo min als andere type
woningen.”
van huisvesting. Maar ik ben er ook voor om
Het merendeel van de inwoners van Horst
deze niet in een dichtbevolkte woonwijk te situaan de Maas ziet een woonwagenstandplaats
eren. Het contact met de buurt blijft over het
liever niet midden in een woonwijk. “Maak
algemeen zeer beperkt, terwijl de woonwagenaparte ruimtes aan de
bewoners zich vaak bitter
rand van een dorp of
weinig aantrekken van ‘orde
‘Er is een tekort
stad zodat ze meer vrijen netheid’ en daardoor
aan woningen’
heid hebben”, zegt
zich het misnoegen van de
‘Het is hun manier
iemand. Ook worden als
buurt op de hals halen.” Er
van leven’
optie industrieterreinen
zijn ook mensen met posigenoemd, campings en
tieve ervaringen: “In de Van
‘Geen woonwagens
meer specifiek het terrein
Vlattenstraat in Sevenum
in drukke buurten’
aan de Venrayseweg in
hebben we er eigenlijk nooit
Horst, waar ook vaker de
last van dat daar een paar
kermiswagens staan opgesteld.
woonwagens liggen.” De meerderheid van de
inwoners vindt dat woonwagenstandplaatsen
TipHorstaandeMaas is een
niet méér aandacht vragen, dan andere woonsamenwerkingsverband tussen HALLO Horst
wensen. “Als er vraag naar is, moet er rekening
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
mee worden gehouden. Maar er is ook vraag
resultaten of aanmelden voor de volgende
naar andere woningen. Woonwagens hebben
enquête, kijk op 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

Annelies
Roos
‘Minerva’

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Jubileumweken!

Tip van

Tip van

Nadine

Struik, vol knop
€ 17,99/st

€ 13,99

Passiflora
of Thunbergia,

Zomerse klimmers vol bloem.
Alle kleuren, 90 cm hoog.
Nu:

€ 11,50

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

Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?

arte
t van h ze
U ben
n
o
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m
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Ook v aratie van
p
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aier.
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Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel
voetbalveld, Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment
zitmaaiers voor iedere toepassing.

Acties geldig t/m 21 mei 2019

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Proef • Beleef • Geniet
Ontdek het zelf
in ons sfeervolle restaurant!

De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari
zijn van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Kerkstraat 11 • Sevenum • T: 077 467 43 46 • www.vitellius.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 18

Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning
De roep om nieuwe brandweervrijwilligers wordt steeds luider.
Veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt gemeenten om financiële steun om te
voorkomen dat brandweerkorpsen in de problemen komen.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zelfs besloten om nieuwe brandweervrijwilligers voorrang te geven op een huurwoning, meldde de NOS. Het
bleek namelijk dat nieuwe vrijwilligers afhaakten, omdat ze geen geschikte
woning konden vinden. Dat weerhield ze om zich aan te sluiten bij de brandweer. In de poll van week 18 vroegen we of u het eens bent met de stelling:

‘Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning’.
Iets meer dan de helft van de stemmers, 59 procent, vindt dat brandweervrijwilligers niet meer recht hebben op een woning dan andere mensen. Men
moet zich namelijk niet om de verkeerde reden aanmelden. Toch vindt 41
procent van de stemmers dat voorrang geven op huurwoningen voor brandweervrijwilligers het minste is wat een gemeente kan doen. Op deze manier
voorkomt ze dat korpsen in de problemen komen. Ook als dat betekent dat
iemand wordt voorgetrokken op de toch al krappe arbeidsmarkt.

Dierenprotesten schieten hun doel voorbij
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas

De activistengroep Meat te Victims drong maandag 13 mei een boerderij
in het Brabantse Boxtel binnen. Met deze actie wilden de activisten aandacht
vragen voor misstanden in de vleesindustrie.
Het was de zoveelste in rij van protesten over de hele wereld. De actie
riep veel verontwaardiging op. Meat the Victims liet weten dat de boerderij
willekeurig was gekozen, omdat deze ‘van meerdere kanten makkelijk
toegankelijk was en dat de stal groot genoeg was om er met zo’n honderd
actievoerders op te houden’, aldus een bericht in de media. Veel boeren vrezen
nu dat zij de volgende zijn bij wie activisten plots op het erf staan. Je kunt je

afvragen of deze manier van actie voeren zijn doel niet voorbij schiet. In plaats
van dat het gaat om dierenleed, praten mensen alleen nog maar over aanvallen
op boerenbedrijven. Minister Ferd Grapperhaus liet weten dit een vorm van
dierenactivisme te vinden die over de grens van de democratische rechtstaat
gaat. Aan de andere kant: elke vorm van aandacht is meegenomen. Als het gaat
om dierenleed dan heiligt het doel vaak de middelen. Wantoestanden moeten
aan de kaak worden gesteld en als daar dan soms de wet bij overtreden wordt,
dan is dat maar zo.
Dierenprotesten schieten hun doel voorbij. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik ga stemmen tijdens de Europese Parlementsverkiezingen > eens 71% oneens 29%

Vacature oproep medewerkers

Voor Hoera zoeken we in alle clusters:
oproep-pedagogisch medewerkers
(uren in overleg)
Kundige, sensitieve professionals
die in een dynamische, ‘eigenwijze’
organisatie willen werken.
Voor info: www.hoerakindercentra.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

CDA Horst aan de Maas, broddelverhaal
CDA in ‘Samen werken aan werk’ is van mening dat uitkeringsgerechtigden niet in aanmerking moeten komen voor het invullen van werkplekken in logistiek of tuinbouw. Waarom niet?
Omdat de arbeidsmarkt wordt
bepaald door vraag en aanbod in
kwalitatieve zin. En dat betekent
dat er wordt gekeken of iemand
over de juiste kwaliteiten beschikt
en of het werk past bij zijn persoonlijke belastbaarheid. Op zoek
dus naar persoonlijkheidskenmerken door ‘dieper’ te kijken naar
‘wat iemand aan kan’. Dit wordt
diagnostiek genoemd, dat wil zeggen, een onderzoek naar cognitief,
sociaal-emotioneel en gedragsmatig
functioneren, naar de oorzaken van

uitkeringsgerechtigd zijn en het in
stand houden van deze status.
Diagnostiek uit te voeren door
het instituut bij uitstek namelijk het
Sociaal Arbeidsvoorzieningsbedrijf.
Van de Afdeling Werk en Inkomen
van de gemeente Horst aan de Maas,
Boerderij Vorster Hand, arbeidstraining, de weg naar werk van
a tot z, de NLW Groep NV en het
Werkgeversservicepunt is bekend
dat zij veel doen voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.
Het vermoeden heb ik dat het

arbeidsvoorzieningenbedrijf in NoordLimburg niet bestaat. Ik heb het niet
kunnen vinden, noch op internet,
noch in de gemeentegids voor Horst
aan de Maas jaar 2019.
Veel vertrouwen in de kwaliteit
van uitkeringsgerechtigden spreekt
niet uit de woorden van het CDA.
In feite betekent dit dat het CDA
meer dan 2.000 mensen met een
uitkering, dat aantal is er in Horst,
diskwalificeert. Het parkeert hen
aan de zijlijn. Kansen om uit die
parkeerplaats te komen, moeten
geleverd worden door het Sociaal
Arbeidsvoorzieningsbedrijf.
Dat is maar één kant van ‘samen
werken aan werk’ en de liefde kan

niet van één kant komen. Ook de
werkgevers hebben een eigen verantwoordelijkheid. De werkgevers
hebben van hun kant ook een hulpvraag, namelijk invulling van hun
behoefte aan personeel. Ook zij zullen een ‘diagnostiek’ moeten ondergaan naar factoren als oprechte
belangstelling, duurzaamheid en
adequate beloning en goede werkomstandigheden en veiligheid.
Het machtige CDA moet toch in
staat worden geacht een kwalitatief
beter verhaal te publiceren dan het
onderhavige broddelverhaal in de
HALLO van 9 mei 2019.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

Daar gaat
mijn jeugd
Ik heb veel heftige
momenten moeten verwerken
de afgelopen decennia. Zo
kwam er in 2011 een einde
aan de periode Harry Potter,
eindigde in 2014 de tijd in The
Shire met de vrolijke hobbits
van Lord of the Rings en nu is
het dan spijtig zo dat ik
afscheid moet nemen van de
hitserie Game of Thrones.
Voor de diegene die Game of
Thrones niet goed kennen, zal
deze column moeilijk uit te
leggen zijn. Het klinkt misschien
allemaal een beetje overdreven,
maar ik moet eerlijk bekennen,
het is niet makkelijk om
afscheid te nemen. Alleen
mensen die onder een hele
zware steen hebben geleefd of
in een coma hebben gelegen, is
het ontgaan dat momenteel het
laatste seizoen van Game of
Thrones bezig is. Toen ik afgelopen maandag samen met een
speciaal biertje en mijn moeder
aan de een-na-laatste aflevering begon, voelde het toch niet
helemaal lekker. Het is alsof je
op je voorlaatste dag van een
vakantie zit. Je hoeft je vuile
sokken nog niet in je koffer te
doen, maar er is toch een eind
in zicht.
De o-zo populaire fantasieserie is het enige dat mij ooit
een traantje heeft laten wegpinken. Oké, De Leeuwenkoning
ook. De kracht van de serie
schuilde in het onverwachte.
Opeens kon je favoriete personage zes planken bestellen. Ik
ga het echt missen en durf ook
te wedden dat er nooit meer
iets tegen Game of Thrones op
kan. Volgende week is mijn 10
jaar durende vakantie dan
voorbij. Dan pak ik mijn koffers
en ga op avontuur naar de
volgende verbluffende serie.
Dracarys ze,
Niels
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Donderdag 23 mei 2019

17 tot 20 mei 2019

Verkiezing van de leden van het
Europees Parlement

A73 weekendafsluitingen
Zaarderheiken

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Door te stemmen kiest u uw eigen
vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen.
Zo heeft u invloed op wie Europa bestuurt.

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt van
de A73.
Hierdoor is van vrijdag 17 mei 21.00 uur
tot maandag 20 mei 05.00 uur de A73
tussen oprit (16) Venlo-Zuid tot knooppunt
Zaarderheiken in de richting van
Nijmegen afgesloten voor al het verkeer.
Voor meer informatie kijk op:
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

21.00 uur in de kantine van het gemeentehuis,

vakantie of werk?

Wilhelminaplein 6,5961 ES, Horst.

U kunt iemand anders machtigen om namens
u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan

Gewijzigde stembureaulocatie:

tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit.

Stembureau 3 (voorheen OJC Niks) is verhuisd

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten

naar de basisschool De Doolgaard,

aannemen. U kunt op twee manieren een

ingang ’t Veldje.

Raadsavond
Op dinsdag 21 mei vergadert de gemeenteraad.
Meepraten

volmacht regelen:
• Onderhandse machtiging aan een andere

Dinsdag 21 mei

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas

Uw stempas is op vrijdag 3 of zaterdag 4 mei

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden

duurzaamheidsbeleid gepresenteerd. Verder ook

U kunt een andere kiezer van de gemeente

2019 bezorgd. Heeft u op maandag 6 mei nog

kunnen deelnemen) en een besluitvormend

op de agenda een opiniërende bespreking van

Horst aan de Maas onderhands machtigen,

geen stempas ontvangen? Vraag dan een

gedeelte. Tijdens de voorbereidende

de beleidsnotitie teeltondersteunende voorzien-

door het gedeelte op de achterzijde van

vervangende stempas aan via onze website

vergadering kunnen inwoners gebruik

ingen. Op de agenda van de besluitvormende

de stempas in te vullen. U en degene die u

met behulp van DigiD.

maken van het burgerpodium. Daarnaast

vergadering staat o.a. gemeentelijke visie Afslag

kan men zich aanmelden voor spreekrecht

10 en de verordening Stimuleringsmaatregelen
woningverduurzaming.

machtigt, ondertekenen allebei de volmacht.
Geef een kopie van het legitimatiebewijs mee

Wilt u zelf stemmen in een andere gemeente?

m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/

aan degene die u machtigt. Dit kunt u tot en

Vraag dan tijdig een ‘kiezerspas’ aan. Dat kan

raadsinformatiebrieven en de voorbereidende

met de dag van de stemming zelf regelen.

via onze website met behulp van DigiD.

behandeling van raadsvoorstellen voor de

Meer informatie over de agendapunten

volgende vergadering.

leest u op de website

• Schriftelijke volmacht aan een andere kiezer
uit Nederland.

Heeft u geen DigiD?

U kunt een andere kiezer uit elke

Dan kunt u het aanvraagformulier voor een

Wilt u gebruik maken van het burgerpodium

Nederlandse gemeente schriftelijk machtigen.

machtiging, vervangende stempas of een

of het spreekrecht? Neem dan uiterlijk 24 uur

Meer informatie

U vraagt dit aan via onze website, met behulp

kiezerspas downloaden van onze website of

vóór de vergadering contact op met de grifﬁer,

De openbare vergadering is in de raadzaal van

van uw DigiD. U hoeft in dit geval geen

toegestuurd krijgen.

de heer R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of

het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De

kopie legitimatiebewijs mee te geven aan

Het ingevulde formulier moet uiterlijk maandag

06 - 51 85 28 91 of email:

besluitvormende vergadering is gepland vanaf

degene die u machtigt. Hij/zij krijgt dan een

20 mei 2019 bij ons binnen zijn. Bovendien

grifﬁer@horstaandemaas.nl

21.00 uur. Afhankelijk van het verloop van de

volmachtbewijs thuisgestuurd. U kunt deze

kunt nog persoonlijk een vervangende stempas

volmacht niet meer intrekken of alsnog zelf

of kiezerspas aanvragen tot uiterlijk 12.00 uur

Agenda

maximaal een half uur vervroegd worden.

gaan stemmen.

op woensdag 22 mei 2019 aan onze balie.

Tijdens deze raadsavond wordt o.a. het

U kunt de vergadering ook live volgen via

Maak hiervoor tijdig een afspraak via onze

eerste concept van een nieuw milieu- en

www.horstaandemaas.nl/raad.

Waar kan ik stemmen?

www.horstaandemaas.nl/raad.

voorbereidende vergadering kan dit tijdstip

website, of via tel. 077-477 9777.

Een overzicht van de stemlokalen vindt u

Bekendmakingen

op www.waarismijnstemlokaal.nl of op de

Tijdelijk in het buitenland?

kandidatenlijst die op donderdag 9 mei 2019

Woont u in Nederland maar bent u op de

wordt bezorgd. Er kan ook gestemd worden op

verkiezingsdag in het buitenland?

een mobiel stembureau:

Machtig dan een andere kiezer.

NS-station Horst-Sevenum

Uitslag verkiezingen

America

Tienrayseweg 19

Krienestraat 3

Stationsstraat 149, 5963 AA,Hegelsom

De (voorlopige) uitslag wordt bekend gemaakt

Peelheideweg 10

Tienrayseweg 19 A

Bertus Aafjesstraat 37

07.00 - 09.00 uur

als de stembussen in alle lidstaten van Europa

Grubbenvorst

Peeldijkje (evenemententerrein)

Horst aan de Maas

zijn gesloten (om beïnvloeding te voorkomen).

Burg. Termeerstraat 45

Gebr. Van Doornelaan 25

Vertrokken naar onbekende

Gemeenschapshuis De Smêlentôs

De uitslag voor de gemeente Horst aan de

Hegelsom

Meerlo

bestemming

Patersstraat 22, 5977 NM, Evertsoord

Maas staat op zondag 26 mei vanaf 23.00 uur

Dingsstraat 16

De Cocq van Haeftenstraat 46

Jan Drabbelstraat 8 Meterik

10.00 - 15.00 uur

op onze website.

Horst

Bergsboslaan 4

Wilveldweg 44 Grubbenvorst

Kranestraat ongenummerd

Melderslo

Venloseweg 110 a Horst

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

NS-station Horst-Sevenum

Meer informatie

Gebr. Van Doornelaan 88

Weijweg 4

Mgr Schravenlaan 35 Lottum

Stationsstraat 149, 5963 AA Hegelsom

Meer informatie over de verkiezingen vindt

Herstraat 1

Zwingellaan ongenummerd

Spoorweg 40 Hegelsom

16.00 - 19.00 uur

u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen,

Doolgaardstraat 2

Sevenum

Vrouwboomweg 9 Horst

Klik op: Informatie over het stemmen en

Kasteellaan 1

Peperstraat 61

Laagheideweg 11 T 134

De openbare stemopneming van dit mobiel

Europese Parlementsverkiezingen 2019.

Vondersestraat ongenummerd

Swolgen

America

stembureau zal plaatsvinden om

U kunt ons ook bellen: tel. (077)477 97 77.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Overlast dieren

Groente- en fruitafval
in de keukenemmer
De laatste tijd zien we dat vogels, met name kraaien, en katten zich te goed doen aan het
groente- en tuinafval dat zonder keukenemmer aan straat gezet wordt. De dieren trekken de
losse zakken kapot waardoor al het afval her en der op straat komt te liggen. Dit vormt weer
een voedselbron voor muizen en ratten met alle gevolgen van dien.
Hoe tegengaan?

al de dieren om de zakken kapot te scheuren.

Om deze overlast te beperken willen wij u

Indien mogelijk, zet het afval ook niet te

vriendelijk maar ook dringend vragen om

vroeg aan straat. Zo geven we de dieren zo

het keukenafval in het keukenemmertje aan

min mogelijk de kans om de zakken open te

straat te zetten. Dit bemoeilijkt in ieder geval

scheuren.

Uitnodiging

Opening Groote Molenbeek
in Tienray
Op vrijdag 24 mei bent u van harte welkom van 10.00-11.00 uur voor de openingshandeling
van de Groote Molenbeek in Tienray. We ontvangen u graag ter hoogte van de nieuw
aangelegde kanosteiger langs de Groote Molenbeek, zie onderstaand kaartje voor de exacte
locatie. U kunt parkeren in de brede zandberm langs de Reijnbroeckerweg.

Burgemeester Ryan Palmen bracht een bezoek aan de oudste inwoner van Horst aan de
Maas, de 103-jarige heer Vermazeren en overhandigde hem namens de gemeente een
boeket bloemen.

Groote Molenbeek Horst is één

Zowel de wethouder Eric Beurskens, als een

van de 13 projecten die onder het

bestuurder van Waterschap Limburg vertellen

uitvoeringsprogramma De Maasgaard vallen.

u om beurten meer over de recreatieve

Dit is een samenwerkingsverband tussen de

voorzieningen en de uitgevoerde maatregelen

gemeente Horst a/d Maas, gemeente Venray,

in en om de Groote Molenbeek. Vervolgens

Waterschap Limburg en Provincie Limburg

zal de beek ofﬁcieel geopend worden.

De voorjaarsmaai gaat beginnen!

(www.maasgaard.info).

Rond 11.00 uur is het programma ten einde.

We gaan weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente

1000 km bermkant!

de berm 1 meter breed vanaf het asfalt gemaaid wordt.
Veiligheid

Tijd

Om de veiligheid in verkeerssituaties te

Horst aan de Maas is momenteel de grootste

handhaven worden in onoverzichtelijke

gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij

bochten de berm breder gemaaid. Ook op

ongeveer 600 km asfaltweg in beheer hebben

kruisingen wordt de berm, over een lengte van

waarvan ongeveer 500 km aan twee kanten

ongeveer 25 meter, breed gemaaid om gevaar

1 meter breed gemaaid wordt. Dit is 1000 km

en hinder te voorkomen. We doen dit met name

bermkant! De maaiwerkzaamheden nemen

voor de ﬁetsers en schoolgaande kinderen die

een aantal weken in beslag. We starten in

in het verkeer een kwetsbare groep vormen.

de Peel, Horst en omgeving, Maasdorpen en
werken naar elkaar toe.

Natuur
Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid

Heeft u problemen met de bermkanten, dan

tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende

vragen wij om uw geduld. Om efﬁciënter te

bermen met vlinders, hommels en solitaire

werken gaan we niet willekeurig maaien naar

bijen is een lust om te zien voor de

aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt

voorbijgangers en zorgen voor een goede

ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor

bestuiving van gewassen en fruitbomen.

vragen wij uw begrip.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Uw specialist op het gebied van
gas-, hout-, pellet-, CV en elektrische haarden
Minckelersstraat 13-15, Venlo ( Veegtes 2188) | T 077 351 30 49
E info@doensen.nl | www.doensen.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.

De onmisbare schakel
Afgelopen zaterdag was hardlopend Horst aan de Maas in het centrum van Horst te vinden vanwege de vijfde editie van ’t Rundje um ut
Hundje.
Een prachtig evenement dat jong
en oud aan het sporten krijgt en ook
veel publiek weet te mobiliseren.
Publiek dat sfeer maakt door muziek,
versiering en alle deelnemers naar
de finish schreeuwt. Horst aan de
Maas kent gelukkig vele evenementen in alle soorten en maten. Een
terugkerend kenmerk van alle eve-

nementen is de goede sfeer.
Bij al deze evenementen is
een groep bijna onzichtbaar voor
de buitenwereld. Deelnemers en
bezoekers weten dat deze groep
onmisbaar is, namelijk de vrijwilligers.
Vele vrijwilligers zorgen voor de
inschrijving, het vaststellen van een
programma, het uitzetten van de

parcours, het opbouwen van de podia,
het begeleiden van de deelnemers
en het publiek en vele andere taken.
De vrijwilligers zijn wat mij betreft
de sleutel tot het succes van iedere
evenement. Op de vele evenementen
dragen vele vrijwilligers heel graag
hun steentje om deelnemers of
bezoekers een hele fijne tijd te geven.
Deze groep is overal te vinden
zoals bij het OLS, Funpop of ieder
weekend op de vele clubs. Op andere
terreinen zoals in de zorg, dorpsra-

den, in het onderwijs of bij integratie
van nieuwe inwoners van Horst aan
de Maas zorgen ze voor persoonlijk
aandacht en vormen ze tevens een
onmisbare schakel. Zonder vrijwilligers
zou de leefbaarheid in onze gemeente
in een klap drastisch verslechteren.
We moeten iedere vrijwilliger koesteren, waarderen en dankbaar zijn.
Dank jullie wel.
Maarten Voesten,
D66+GroenLinks

belang. Er zijn grote uitdagingen op
het gebied van immigratie, veiligheid, energie en klimaat. Deze kunnen we als klein landje niet alleen
oplossen. Tevens liggen er zeker
ook kansen. We hebben als CDA een
mooie lijst met Esther de Lange op 1
en Jeroen Lenaers op 2 (beide geboren in Limburg), Tom Berendsen op 3,
Annie Schreijer-Pierik op 4 en Henk
Jan Ormel op 5. Google eens op onze
kandidaten waar zij zich voor in willen

zetten. Ik heb veel vertrouwen in ons
team. Voor mij een extra motivatie
om voor onze partij te zorgen dat we
goed zichtbaar zijn. Mijn welgemeend
advies: Ga vooral stemmen want
een hoge opkomst vind ik belangrijk. Ook uw stem is belangrijk. En
voor Limburg: kies Jeroen Lenaers CDA
nummer 2.
Sjaak Jenniskens,
Raadslid CDA

Verkiezingen
We mogen alweer voor de tweede keer naar de stembus dit jaar. Dit
keer voor het Europees Parlement. De verwachting is dat de opkomst
voor deze verkiezingen laag is, terwijl ook de Europese verkiezingen wel
degelijk belangrijk zijn voor ons land.
We hebben in Nederland veel
voordeel van de open grenzen zowel
voor bedrijven met handel als ook
voor burgers die graag in het buitenland op vakantie gaan. Vaak wordt
er negatief over de Europese regels
gedacht terwijl er in Europees ver-

band alleen richtlijnen worden opgesteld die vervolgens door de nationale
parlementen in regels worden vertaald. Dus is het belangrijk dat hier
meer aandacht voor is. De samenwerking tussen landen in de Europese
Unie is voor Nederland van groot

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Rechtsbijstandverzekering
en letselschade
Door: Stijn (C.P.) Vos, Van der Putt Advocaten
In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het
is daarom niet onverstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.
Een jurist van de rechtsbijstandverzekering kan in veel gevallen uw belangen behartigen, en u voorkomt op deze manier hoge juridische kosten.
Wanneer u echter gewond raakt
bij een verkeers- of bedrijfsongeval
of het slachtoffer wordt van een
medische fout, dan mag u zelf kiezen
wie uw belangen gaat behartigen,
zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat u dus
altijd vrij om uw letselschadezaak in
behandeling te geven aan, of over
te stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u
al een andere belangenbehartiger
heeft.
Toch kiezen veel slachtoffers
ervoor hun belangen in eerste instantie te laten behartigen door een
jurist van de rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is
toch veel te duur?! Dit is echter een
misvatting.
Belangrijk om te weten is dat,
als de aansprakelijkheid is erkend,

naast uw eigen schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van
de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een
gespecialiseerde letselschadeadvocaat
bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos
is. Voordeel hiervan is dat u persoonlijk
contact heeft.
De letselschadeadvocaten van ons
kantoor zijn lid van de Vereniging van
Letselschade Advocaten (LSA). De LSA
stelt strenge (deskundigheids)eisen
aan haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een
vereniging van advocaten die alleen
optreden namens slachtoffers. We
treden dus niet op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast zijn
onze advocaten aangesloten bij de
Werkgroep Artsen Advocaten (WAA),
een overleg- en opleidingsorgaan voor
artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan.

Onze advocaten kunnen u advies
geven over procedures, een second
opinion schrijven, of, indien u dat
wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel vrijblijvend
en kosteloos een afspraak maken.
Deze afspraak kan ook gewoon bij u
thuis plaatsvinden.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl

CDA Horst organiseert
bijeenkomst
evenementenbeleid
CDA Horst aan de Maas organiseert een bijeenkomst voor verenigingen
en organisaties over het nieuwe evenementenbeleid van Horst aan de
Maas. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 5 juni om 20.00 uur in
Zaal De Lange in Horst.
Volgens CDA Horst aan de Maas
heerst er een negatief beeld van
de regeldruk vanuit de overheid bij
het organiseren van activiteiten en
evenementen. De bijeenkomst zal
onder andere gaan over verantwoordelijkheid, veiligheid en regeldruk.

Vanwege deze punten heeft CDA
Horst aan de Maas een werkgroep
‘regeldruk’ opgericht om hier meer
actie in te ondernemen. Opgeven kan
door een mail te sturen naar
dannyvanhees@cda-hadm.nl of te bellen naar 06 53 25 00 28.

SP organiseert
Europa-brunch
SP Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 18 mei een Europabrunch in het centrum van Horst. Vanaf 10.30 uur kunnen mensen in
gesprek gaan met de SP.
De SP wil samenwerken, maar
geen Brusselse bemoeienis met bijvoorbeeld pensioen en openbaar vervoer. “Een socialer Nederland ontstaat
niet in Brussel”, aldus de SP. Zij vindt
dat de Europese samenwerking sober
moet zijn. “Multinationals worden in
deze Europese Unie op hun wenken
bediend met lage lonen en veel onzekerheid voor werknemers. We moeten
de arbeidsmigratie als middel om de
lonen laag te houden fors beperken.
Miljoenen Oost-Europeanen werken
voor lage lonen en wonen in slechte

behuizing in West-Europa, terwijl er
hier net zoveel mensen werkloos zijn.”
De SP vindt het belangrijk ook in Horst
aan de Maas in discussie te gaan met
elkaar. “De SP vindt dat we op een
groot aantal punten ‘baas in eigen
land’ moeten blijven maar wel moeten samenwerken waar dat, bij grensoverschrijdende problemen, nodig is.
Dan krijg je een Europa waar burgers
vertrouwen in hebben en ze het nut
van inzien.”
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.sp.nl
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Geloof in het heilige Gasthoês
Tijdens de raadsvergadering van 7 mei werd de organisatiestructuur
van het Gasthoês besproken. Het is van groot belang dat als het Gasthoês
gerenoveerd is, het dan ook goed gerund wordt. Er zijn tijdens deze
raadsvergadering veel vragen gesteld en zorgen geuit.
Is het wel zo’n slim idee om de
bieb en de Reindonk op te nemen in
de Gasthoês-organisatie? Wat gaat
Herberg de Troost precies doen met
alle subsidie die er vergeven wordt?
Komen alle huurders wel terug na de
verbouwing en kunnen zij de nieuwe

huur wel betalen? Wat is precies de
strategie om de Gasthoês-organisatie
te laten slagen? Heeft de kwartiermaker genoeg informatie om een goede
organisatie op te zetten? Zoveel vragen en onduidelijkheden dus dat de
SP nog geen vertrouwen heeft dat dit

allemaal goed gaat komen.
Wethouder Geurts had zelfs na
de eerste termijn de arrogantie om
te zeggen dat het proces de dag erna
opgestart zou worden, zonder het
eindoordeel van de raad gehoord te
hebben. Dus zijn we met alle 27 raadsleden een toneelstukje op aan het
voeren dat totaal geen zin heeft.
De bestuurlijke arrogantie wint het
van goede oordeels- en besluitvorming.

Ondanks alle kritiek en onduidelijkheid geloven de coalitiepartijen dat het
goed gaat komen, dus steunden ze het
plan van de wethouder. Geloven in iets
zonder dat daar een goede onderbouwing of bewijs voor is, is in dit geval
allesbehalve een verstandige keuze.
De SP heeft daarom niet ingestemd met de nieuwe organisatiestructuur van het Gasthoês.
De belangrijkste reden hiervoor is het
feit dat de bibliotheek en de Reindonk

uiteindelijk onderdeel zouden moeten worden van de organisatie en
met alle onduidelijke gegevens en
vage doelen is de kans te groot dat
dit fout gaat.
Verder zorgen dezelfde onduidelijke gegevens en vage doelen
ervoor dat we de aan te stellen
kwartiermaker geen helder geformuleerde opdracht mee kunnen geven.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Cliëntondersteuning vaak belangrijk
Wanneer u hulp aan uw gemeente vraagt op het gebied van zorg,
onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen volgt er een zogeheten
vraagverhelderingsgesprek. Veelal vragen mensen een familielid of
vriend om bij dit gesprek met de gemeente aan te schuiven, maar een
onafhankelijke cliëntondersteuner kan in sommige situaties van groot
belang zijn.
Een cliëntondersteuner kent
het zorgaanbod in onze regio, helpt
en denkt mee over zorg en ondersteuning en bereidt samen met u
het gesprek voor. Hij of zij let erop
dat u uw situatie goed en volledig
uitlegt tijdens het vraagverhelde-

ringsgesprek. Daarnaast luistert hij
of zij mee of u antwoord krijgt op al
uw vragen. Op de website van de
gemeente Horst aan de Maas is deze
ondersteuning nog altijd zeer slecht
te vinden. Doordat dit niet goed te
vinden is en deze ondersteuning nog

te onbekend is, wordt er nog altijd
te weinig gebruik van gemaakt. In
onze gemeente vindt u deze professionele onafhankelijke, soms vrijwillige cliëntondersteuning onder andere
bij Synthese en de KBO. De gemeente
betaalt, indien nodig, de kosten van
de professionele cliëntondersteuner.
Een cliëntondersteuner is wél onafhankelijk van de gemeente maar komt
op voor uw belangen. Wanneer u de
zorg draagt voor iemand en daarbij
ondersteuning nodig heeft, eventueel bij een vraagverhelderingsge-

sprek, kan een mantelzorgmakelaar u
misschien beter op weg helpen. Een
mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke dienstverlener, gespecialiseerd
in mantelzorg- en cliëntondersteuning.
Ook deze kosten worden vaak vergoed, maar dit loopt via de zorgverzekering. Goed voorbereid een gesprek
voeren zorgt voor de beste en meest
gepaste ondersteuning, zorg op maat.
Gewoon. Doen.
Imke Emons,
VVD Horst aan de Maas

Adver torial

HIP Capital opent nieuw kantoor
voor vermogensadvies in Venray
Trots en plezier, dat gevoel overheerst na de eerste weken in hun eigen kantoor in Venray. Michel Beckers (44) en Cees de Waal (47)
zijn zichtbaar blij met hun nieuwe plek. “We zitten hier op een prachtige locatie van waaruit we onze cliënten in Noord-Limburg en
Brabant perfect kunnen bedienen.”

Cees de Waal (l) en Michel Beckers (r) in het nieuwe kantoor van
HIP Capital Venray, Keizersveld 50. Foto: Oliver Verheij
Bekende gezichten
Beleggingsspecialisten Michel en Cees
zijn geen onbekenden in deze regio. Ze hebben beiden jarenlang met veel plezier gewerkt
voor verschillende grote banken in Venray
en omgeving en droomden al langer van het
ondernemerschap. Toen ze in contact kwamen
met HIP Capital, een succesvol vermogensad-

vieskantoor uit Den Bosch, was één plus één
dan ook twee. Michel: “Wij vinden service en
persoonlijke aandacht heel belangrijk, daar
begint immers een goed vermogensadvies.”
Om hun cliënten de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden zochten beide
mannen naar een geschikte vlag om onder
te werken. “In HIP Capital hebben we daarin

de perfecte partner gevonden” vertelt Cees.
“Met de expertise en achtergrond van een
bestaand kantoor kunnen we ons volledig concentreren op het bedienen van onze cliënten.”
En zo zijn de heren sinds kort het gezicht
van HIP Capital Venray. “Vermogensadvies
hoort volgens ons eerlijk en helder te zijn.
We herkenden ons echt in de bedrijfsfilosofie

van HIP Capital”, zegt Michel. “Een persoonlijke
aanpak, goede rendementen en zeer concurrerende tarieven, wie wil dat nu niet?”
“Onze aanpak zorgt voor een vertrouwd
gevoel en we nemen alle tijd voor onze cliënten” vertelt Michel, die zelf al vroeg gegrepen
werd door beleggen en de beurs: “Mijn grootvader gaf me mijn eerste aandelen Koninklijke
Olie als kind van vijf jaar en sindsdien bouw ik
de portefeuille verder uit”, lacht hij. “Maar zonder dollen; zo werken wij ook voor onze cliënten. Het gaat bij vermogensadvies vooral om
een goed rendement op de langere termijn,
wij begeleiden onze cliënten hier in.” Cees vult
aan: “Persoonlijk en maatwerk beleggingsadvies is steeds minder bereikbaar én betaalbaar.
Vaak krijgen alleen de allergrootste vermogens
de juiste aandacht, maar wij werken al voor
vermogens vanaf 100.000 euro.”
Cees, afgestudeerd docent economie,
vertelt: “Ik werk al sinds 1997 als vermogensadviseur. Destijds betekende beleggen vooral
flink stijgende en dalende koersen, een soms
nogal abstract gebeuren. Ik vind het daarom
leuk om deze materie eenvoudig uit te leggen aan cliënten en ze te laten ervaren dat
een goede portefeuille juist voor een degelijk rendement en rust kan zorgen. Dat zal
wel door mijn onderwijs achtergrond komen.”
De heren hameren vooral op vertrouwen en
aandacht. “Een vertrouwensband krijg je pas
wanneer je voldoende aandacht geeft en
je cliënt merkt dat zijn belang voorop staat.
Het juiste rendement volgt dan bijna vanzelf. Wij willen graag een langetermijnrelatie
opbouwen met onze cliënten”, besluit Michel.
www.hipcapital.nl
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Met demonstraties van judoka’s

Gedrevenheid

Wittenhorst
afgetroefd door
De Valk

Clubdag judoclub Jigoro
Kano Sevenum
Door: judoclub Jigoro Kano Sevenum
De clubkampioenschappen van Judoclub Jigoro Kano Sevenum vonden plaats op zondag 12 mei. In het
clubgebouw van Jigoro Kano werden veel judowedstrijden gespeeld. Tijdens de clubdag waren meerdere prijzen
te winnen.

Door: Henk Coppus, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De eerste teams van De Valk uit Valkenswaard en Wittenhorst uit
Horst startten zondag 12 mei beide met zeer tegengestelde belangen
aan deze wedstrijd. De Valk moest winnen om acute degradatie te
voorkomen en Wittenhorst kon frank en vrij vanuit het eigen
voetbalhart spelen voor het willen winnen van deze partij. In de
tweede helft van deze wedstrijd kwam dit verschil in instelling
duidelijk naar boven drijven tussen beide ploegen en besliste de Valk
dit in haar voordeel.
Beide ploegen startten in een
laag tempo met de nodige voorzichtigheid. Het behoudende spel
leidde tot weinig opwindende
momenten voor rust. Alleen Joost
van Rensch en Willem Heijnen
testten beiden een maal doelman Verhoeven, waarbij laatstgenoemde alert reageerde.
De tweede helft startte de Valk
met meer durf en felheid om de
wedstrijd naar zich toe te trekken.
De Horstenaren werden geleidelijk onder druk gezet en nadat
eerst nog een keer de lat getest
werd, was het na 58 minuten
toch raak. De Horster defensie
verwerkte een aanval niet voldoende nauwkeurig en de bal
belandde voor de voeten van Tim
Bombeeck die deze slordigheid
goed uitbuitte, 1-0.
De ploeg van Ton Kosterman
reageerde geschrokken en had

het pech dat luttele minuten later
de doelman van de Valk een schot
van Marco Daniëls met een katachtige reflex nog uit de bovenhoek wist te tikken.
De Valk bleef echter geloven
in klassenbehoud en wist het slordig passende Wittenhorst steeds
vaker op felheid en gedrevenheid
af te troeven. Voor deze slappe
instelling kregen de bezoekers na
79 minuten de rekening gepresenteerd. Opnieuw was nummer
10 Bombeeck er met een ultiem
voetje bij om de weifelende
Horster verdedigers te snel af te
zijn en in een wirwar van spelers
voor 2-0 te zorgen.
Hiermee was de strijd gestreden en konden de oranjehemden
in het verdere verloop geen potten breken. De echte beleving en
agressie ontbraken om de wedstrijd te laten kantelen.

BEZORGERS
GEZOCHT!

jaar mag je spelen op de judomat,
samen met je ouders. Tijdens de
clubdag waren ook zij aanwezig om
met de jonge judoka’s te oefenen.

Na de pauze gingen de wedstrijden door en was het uiteindelijk
nog spannend wie welke plek zou
behalen.

Met 2-0 nederlaag naar huis

Wittenhorst-vrouwen
benutten kansen niet
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Met de titel op zak reisde het eerste vrouwenteam van RKsv Wittenhorst uit Horst zondag 12 mei naar ZuidLimburg om de return te spelen tegen RKHBS. Waar eerder dit seizoen thuis gewonnen werd met 4-1, moesten de
punten nu in Heerlen gelaten worden. Wittenhorst VR1 werd met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd.
Met een licht aangepaste
opstelling begon de kampioen goed
aan de wedstrijd. Direct vanaf de
aftrap werd enkele kansen gecreëerd,
maar een vroege voorsprong bleef uit.
RKHBS kwam beter in de wedstrijd
en opende na een half uur ook de

score. Vanuit buitenspel brak de spits
van RKHBS door en wist de goed
keepende Celine Roeffen voorbij te
spelen, 1-0.
Na rust begon Wittenhorst
weer sterk aan de tweede helft,
maar RKHBS vond een gaatje in

de oranjezwarte-verdediging, 2-0.
Wittenhorst kreeg in de tweede helft
nog een paar kansen, maar wist deze
niet te benutten. Volgende week
reist de ploeg wederom af naar ZuidLimburg. Zondag 19 mei spelen ze in
Sittard tegen Fortuna ’54 VR2.

SV Melderslo

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Kronenberg rondom Meerweg € 11,81
Melderslo rondom Sint Odastraat € 9,45
Sevenum rondom Den Eigen € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tussen de wedstrijden door
waren demonstraties te zien van
zowel de senioren judoka’s, als
ook de jongste judoka’s. Vanaf 3

Korfbalsters winnen
wedstrijd in tweede helft
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 12 mei tegen de nummer 2 van de poule, Odisco 1 uit
Olland. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark D’n Ekkerzicht in Olland. De eindstand werd 6-10.
SV Melderslo begon niet goed
aan de wedstrijd. De ploeg was niet
fel en liep vanaf het begin achter de
feiten aan. Vooral aanvallend liep
het zeer matig en deed SV Melderslo
te weinig met de fouten die Odisco
verdedigend maakte. Bij rust stond
er dan ook een magere stand van
4-4 op het scorebord. Na een flinke
peptalk in de rust kwamen de

speelsters van SV Melderslo in de
tweede helft een stuk beter uit de
startblokken. In eerste instantie
lukte het nog niet om ook een
voorsprong te pakken, maar naarmate
de tweede helft vorderde, werd
SV Melderslo steeds dominanter.
Het lukte Odisco nauwelijks nog
te scoren, waar SV Melderslo nu
juist veel kansen creëerde en deze

ook benutte. Na de 6-6 maakte
SV Melderslo achtereenvolgens de
6-7, 6-8 en de 6-9. Daarmee was de
wedstrijd gespeeld. Bij een stand
van 6-10 klonk uiteindelijk het
eindsignaal. Op basis van de tweede
helft een verdiende overwinning
voor SV Melderlso, dat nog steeds
de koppositie in de Overgangsklasse
inneemt.
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De nieuwe Max Verstappen komt
uit Meterik
Kris Haanen uit Meterik is kartcoureur op het hoogste niveau. Hij is 12, zit in het eerste jaar van het Dendron College waar hij prachtresultaten
behaalt op het vwo. De school werkt uitstekend mee, zijn vader sleutelt aan de kart, en met kickboksen houdt hij zichzelf in topconditie. Niets staat
een carrière, die lijkt op die van Max Verstappen, in de weg.

Het is meivakantie, dinsdagochtend 10.00 uur en hij is pas net wakker: Kris Haanen, de Max Verstappen
van Horst aan de Maas. Ten tijde van
het interview is hij net met vader en
moeder teruggekeerd van een lang
weekend naar Italië en Duitsland om
kartcircuits te testen waar hij binnenkort wedstrijden rijdt. Vandaag doet
hij rustig aan, want vanavond gaat hij
naar Rotterdam om bij een vriendje te
logeren. Een vriendje uit de racewereld, dus er zal vast gekart worden de
komende dagen.

Hij is pas 12 jaar, maar racen is
zijn lust en zijn leven. Amper vijf jaar
nadat hij een keer voor de lol ging
karten weet hij in haast elke race
de top te bereiken. Of het nu om de
Rookie Micromax, de Minimax of de
Juniormax gaat. “Het is héél intensief.
Dat is het mooie. De snelheid, het willen winnen. Je moet constant opletten om je plek te verdedigen.” Het
antwoord op de vraag wat hij later
wil worden ligt voor de hand: formule
1-coureur. In april werd hij tweede
in het totaalklassement van de Euro

Trophy, het EK voor Rotax Max-rijders
in Genk. Een week daarvoor reed hij
in Engeland een race van het Engelse
X30-kampioenschap waar hij de finale
wist te behalen. Nee, zijn school heeft
er niet onder te lijden. Hij doet vwo
op het Dendron en haalt goeie cijfers.
“De school werkt goed mee. Ik kan
altijd vrij krijgen als het nodig is.” Hij
heeft gelukkig ook zijn intelligentie
mee, zodat de school hem makkelijk
afgaat. Kris heeft alles wat een toekomstig coureur nodig heeft. Denk aan
voldoende intellectuele bagage, “want

je moet constant blijven nadenken”,
een vader die technisch genoeg is
om aan de kart te sleutelen en handig genoeg om de juiste wegen in
het racewereldje te vinden en een
topconditie.
Al is dat ook iets waar hij constant aan moet werken. Hij zit bij
kickboksen en traint vier keer per
week. “Want je moet topfit zijn tijdens een race. Het gaat om reactiesnelheid. Om fracties van seconden.”
Zijn leven ziet er anders uit dan
dat van zijn leeftijdsgenootjes. Ja,
ook Kris speelt Fortnite. Met vriendjes
van school, maar ook met vriendjes
uit Engeland. Hij schudde beroemde
racers de hand, waaronder Max
Verstappen. Hij reist de hele wereld
over, zelfs tot in Brazilië. Vader Paul
vertelt honderduit over de ervaringen. Over de rust in de Zwitserse bergen. Over de verschillen tussen arm
en rijk die hij van dichtbij zag. Kris is
er niet van onder de indruk. Hij wordt
pas enthousiast wanneer het om het
racen zelf gaat. “Je moet proberen
elke bocht perfect te pakken. Als je
één foutje maakt, lig je meteen achter.” Hij maakt zich dus al op voor het
EK IAME X30 in Castelletto, Italië, eind
mei. En twee weken later de Britse
Kampioenschappen in Schotland.
Stiekem kijkt hij al uit naar zijn carrière als formule 1-coureur. Vader
weet niet welke leeftijd je dan moet
hebben. Maar Kris weet het precies:
“Je moet 18 zijn én een rijbewijs hebben.”

De Reulsberg

Jeugd
wedstrijd
motorcross
Op circuit De Reulsberg in Horst
vindt op zaterdag 18 mei een
motorcrosswedstrijd voor de jeugd
plaats. Om 09.00 uur wordt gestart
met de training, waarna om 11.30
uur met de eerste wedstrijd wordt
begonnen. De wedstrijd wordt
georganiseerd door MCC De
Streekrijders.
Uit alle jeugdklassen verschijnen
er tijdens deze dag deelnemers aan
de start op circuit de Reulsberg. De
wedstrijd telt mee voor de BeNeDu
Cup, de jeugdlandenwedstrijd tussen
België en Nederland. Ook telt ze mee
voor het Nederlands Kampioenschap
Jeugdmotorcross. Het programma
wordt bovendien aangevuld met verschillende andere klassen: de Open
Nationalen, de Dames / Veteranen
en de Vrije Klasse. Uit de streek doet
onder andere Joey Jacobs uit Horst
mee, die uitkomt in de Vrije Klasse.

Tegen Celeritas/Avanti 1

Oxalis mist te veel
kansen en verliest

Jeroen
Lenaers 2

Door: korfbalvereniging Oxalis
Na twee weken rust gingen de dames van Oxalis zondag 12 mei op
weg naar Schijndel om te spelen tegen Celeritas/Avanti 1. De vorige
keer nam Celeritas/Avanti de punten mee naar huis, het was nu aan de
dames van Oxalis om dit te doen. Ze verloren de wedstrijd met 11-7.
In het begin van de wedstrijd
wisten beide ploegen de korf
meteen goed te vinden. Zo ging
het de eerste minuten gelijk tegen
elkaar op. Na vier minuten spelen
stond er een gelijkspel van 2-2 op
het scorebord. Naarmate de eerste
helft vorderde werd het voor Oxalis
steeds lastiger om de kansen af te
maken. De dames van Oxalis wisten
de mooiste kansen te creëren, maar
het afronden hiervan was heel
erg lastig. De dames uit Schijndel
daarentegen wisten de korf wel een
aantal keer te vinden, waardoor
Oxalis met een stand van 5-2 de rust
in ging.

Kleine hoop
Trainer en coach Jan Wielink

gaf aan dat het heel belangrijk was
om fel de duels aan te gaan en
de rust te pakken en vertrouwen
te hebben om de kansen ook af
te maken. Vol goede moed ging
Oxalis de tweede helft in. Celeritas/
Avanti wist de score te openen
en kwam op 6-2. Oxalis wist
vervolgens snel na elkaar twee keer
te scoren, waardoor ze hoop op de
overwinning bleef houden. Helaas
bleven de dames in de rest van de
tweede helft te veel kansen missen,
waardoor het verschil steeds groter
werd. Celeritas/Avanti bepaalde de
eindstand op 11-7.
Zondag 19 mei spelen de dames
van Oxalis om 12.00 uur de lokale
derby tegen de koploper Melderslo 1
op sportpark Wienes in Hegelsom.

Wie is Jeroen?
Mijn naam is Jeroen, en ik werk iedere dag in het
Europees Parlement aan een eerlijk en veilig Europa
waarin Limburg kan bloeien. Ik ben zelf geboren
en getogen op een steenworp afstand van de
Nederlands-Belgische grens, daarom zit grensoverschrijdende samenwerking me al van jongs af aan in
het bloed. Of het nu gaat om politiesamenwerking,
wederzijdse
erkenning
van
diploma’s
of
grensoverschrijdende transportverbindingen, het
geluid van grensregio’s als Limburg moet in Brussel
en Straatsburg luid en duidelijk gehoord worden!

De verbinding tussen Lokaal, Provinciaal, Nationaal en Europees is
bij het CDA in Horst aan de Maas overduidelijk aanwezig!

Voor een Eerlijk en Veilig Europa!
Kan ik op 23 mei op uw stem rekenen?
Jeroen Lenaers - CDA - lijst 2 - plaats 2
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Sparta’18 dames 1
kampioen
Door: voetbalvereniging Sparta’18
Voor Sparta’18 VR1 stond op zondag 5 mei de kampioenswedstrijd
op het programma. Deze werd gespeeld tegen SVO Sporting Peel en
Maas VR2 op het thuisveld. De eindstand werd 1-0 en daarmee was het
kampioenschap voor het damesvoetbalteam binnen.

Ber Schlooz wint Herentoernooi
Jeu de Boules Grubbenvorst
Jeu de Boules Vereniging Grubbenvorst organiseerde donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei
het op hun Boulodrome in Grubbenvorst het jaarlijks terugkerende Herentoernooi. Ruim veertig
deelnemers uit de regio waren aanwezig. Op zaterdag 11 mei werden de finalerondes gespeeld. De
topdrieklassering was als volgt: Burkhart Bischofs gaat er vandoor met de derde plek, Toon Haanen
weet het zilver te pakken en het eremateriaal gaat naar Ber Schlooz.
De laatste keer dat het vaandelteam van de Sevenumse voetbaldames kampioen werd, was in het
seizoen 2007-2008. Dit seizoen logen
de statistieken tot mei er niet om.
Van de achttien gespeelde wedstrijden waren er zeventien gewonnen.
Eén wedstrijd eindigde in een gelijk-

spel. Toch was het geen makkelijke
wedstrijd tegen Sporting Peel en
Maas. In de tweede helft wist Dirkje
Jakobs de wedstrijd te beslissen door
de 1-0 te scoren. Dit was tevens de
einduitslag, waarmee het kampioenschap in de Vijfde Klasse binnengehaald werd.

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

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 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

4-1 nederlaag Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
De wedstrijd op sportpark Kerkeböske in Helden tussen SV Melderslo en VV Helden begon zondag 12 mei iets
later in verband met het houden van één minuut stilte voor overleden erelid Janus Teeuwen van VV Helden.
Melderslo wist waarvoor het
gekomen is (drie punten) en begon
goed aan de wedstrijd. In de 10e
minuut leidde haar spel tot een corner.
Deze werd ver buiten het zestienmetergebied voorgegeven. Martijn Kallen
bracht de bal opnieuw hoog voor
het doel en bij de tweede paal liet
de geheel vrijstaande Bart Teeuwen
met een gerichte kopbal 0-1 aantekenen. Een prima start, maar 6 minuten
later was het alweer gelijk. Ditmaal
was het Helden dat de corner mocht
nemen. Een inschattingsfout van de
Melderslose verdediging werd met
een schot over de grond direct afgestraft. Vanaf dit moment had Helden
het betere van het spel. In 38e minuut

werd met een mooie aanval en via
een mooie dieptepass de spits randje
buitenspel gevonden. Hij wist wel raad
met deze kans en schoot met links
beheerst binnen. Het ging niet van
een leien dakje voor Melderslo deze
middag, toch was het vlak voor rust
bijna weer gelijk.
De tweede helft begon met
enkele overtredingen. Halverwege
de tweede helft werd Bart Verheijen
het zestienmetergebied ingeloodst.
Zijn slim hakballetje bracht Peter
Spreeuwenberg in scoringspositie
maar zijn schot ging voorlangs.
Bart Verheijen moest na deze
actie het veld verlaten met een
hamstringblessure. Zijn vervanger

Dennis Gubbels stond nog maar net
koud in het veld of Helden strafte
opnieuw onoplettendheid af, 3-1.
In de 75e minuut liet een overtreding
van de linksback van VV Helden de
scheidsrechter geen andere keuze dan
direct rood te geven. In de 85e minuut
maakte Helden de 4-1. Voorafgaande
aan dit doelpunt was er een opstootje
tussen Martijn Kallen en de spits van
Helden. Waar volgens de regels geel en
rood gegeven had moeten worden liet
de scheidsrechter het bij geel en geel.
Uiteindelijk een terechte nederlaag
voor de ploeg van Wim Rijs. Met nog
twee wedstrijden voor de boeg blijft
het daardoor spannend in de kelder
van de 3e klasse C.

Gestreden kampioenschap

Meterik de mindere
van kampioen FCV
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
De voetbalmannen van RKSV Meterik speelden op zondag 12 mei tegen FCV-Venlo 1. Op sportpark De Vonckel
in Meterik verloor de thuisploeg met 0-1 van de inmiddels kampioen.
Nadat Meterik voor de aftrap
een bos bloemen cadeau had
gegeven aan de kampioen, liet
FCV zien dat zij deze middag geen
cadeaus wilden geven. Ze speelden
fel op de man en zochten met veel
beleving de aanval. Maar omdat
zij een legio aan kansen mistten
hield Meterik met het nodige geluk
stand. De groenwitten leken vlak
voor rust zelfs op voorsprong te

komen. Brent la Crois kwam vrij
voor de keeper maar zijn inzet ging
rakelings langs de verkeerde kant
van de paal.

Snelle uitval
In het begin van de tweede helft
leek FCV de overwinning alsnog
naar zich toe te trekken, maar weer
stond hun vizier niet op scherp.
Meterik bood vervolgens steeds

beter tegenstand maar kon niet echt
gevaarlijk worden. In de 75e minuut
besliste FCV toch de wedstrijd.
Na een snelle uitval scoorde Luuk van
Veghel al dan niet vanuit buitenspel
positie de verdiende 0-1.
Voor Meterik is het belangrijk om
in de laatste twee wedstrijden weer
te gaan scoren, zodat ze met veel
zelfvertrouwen aan de nacompetitie
kunnen beginnen.
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Slotweekend
Wittenhorst
Voetbalvereniging Rksv Wittenhorst uit Horst organiseert op
zaterdag 25 en zondag 26 mei een speciaal weekend om het seizoen af
te sluiten. De activiteiten vinden plaats op Sportpark Ter Horst en zijn
voor iedereen toegankelijk.
Voor de jeugdteams worden op
zaterdag enkele activiteiten, zoals
een opblaasbaar dartbord en een
springkussen, georganiseerd en is
er een barbecue voor spelers, staf,
ouders en familie.

Ook alle seniorenteams hebben
na hun laatste competitiewedstrijd
op zondag de mogelijkheid om
aan te schuiven bij een barbecue,
waarbij een dj voor de muzikale
omlijsting zorgt.
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Thuiswedstrijd tegen Hegelsom

GFC’33 pakt belangrijk
punt in blessuretijd
Door: voetbalvereniging GFC’33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst haalde zondag 12 mei in de thuiswedstrijd tegen Hegelsom een
belangrijk puntje in de strijd om de nacompetitie. Mike van Knippenberg schoot de bal uit een moeilijke hoek in
blessuretijd tegen de touwen en zo werd het 2-2.

VC Trivia buiten
toernooi in Meterik
De twee editie van het VC Trivia buitentoernooi vindt plaats op
zaterdag 22 juni. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op sportpark
De Vonckel in Meterik.
Het toernooi start om 10.00 uur
met de jeugdteams. Voor vrienden,
familie en buren begint het toernooi
om 15.00 uur. Eén team bestaat uit
minimaal 6 spelers. Wie zin heeft

om zijn of haar ‘volleybal skills’
te komen tonen kan zich tot 7 juni
opgeven via www.vctrivia.nl
Aansluitend wordt de avond
afgesloten door dj Berleaux.

Laatste SwimkickMinioren HZPC
Door: zwemvereniging HZPC
In zwembad De Berkel in Horst vond zondag 12 mei het laatste deel
van het Swimkick-Minioren circuit plaats. Voor sommige zwemmers van
HZPC was het de laatste wedstrijd bij de Minioren, voor sommige was
dit de eerste officiële wedstrijd.
De volgende zwemmers namen
deel aan deze wedstrijd, die ook
meetelde als kwalificatiemoment
voor de Limburgse Minioren
kampioenschappen in Valkenburg
op 8 en 9 juni: Mazen Ahmed,
Jasper Akkermans Janssen,
Noa Bartelds, Nina Hagens, Colin
Jacobs, Guido Jacobs, Jesse Jacobs,
Ziva Kanters, Anna van den
Munckhof, Niels Rongen, Isis Sikes,
Stephan Sjeptoera, Ard Sprunken,
Jorn Sprunken, Fleur Veens, Lola
Verheijen, Koosje Versteeg, Sten
Verstegen en Julia van Well.
De trainers en coaches
waren erg tevreden over de
zwemmers. Het was een gezellige
en spannende wedstrijd en de

zwemmers waren erg gemotiveerd.
Helaas waren er ook enkele
diskwalificaties die niet echt nodig
waren, maar dit zijn verbeterpunten
waar de trainers samen met de
zwemmers aan gaan werken.
In totaal werden er vijf gouden,
acht zilveren en vier bronzen
medailles gewonnen. Er werden
31 persoonlijke records gezwommen
en de grootste verbetering kwam
op naam van Fleur Veens op de 50
meter Vlinderslag met een tijd van
1.01.58.
Ter afsluiting werden er nog
pannenkoeken gegeten door
iedereen, deze waren gedurende de
wedstrijd gebakken door de moeder
van Noa.

Jeugdspeler Willem Breukers (GFC’33) wordt op de voet gevolgd door een verdediger van Hegelsom
Dat het zo ver kwam hadden
de Grubbenvorstenaren deels aan
zichzelf te wijten. De ploeg van
trainer René Peters had het meeste
balbezit en kwam na 20 minuten op
1-0 door een van richting veranderd
schot van Cedric Bramkamp.
Daarna had GFC’33 diverse kansen,
maar was het Hegelsom dat uit
een snelle counter op 1-1 kwam.
De ploeg uit Grubbenvorst gaf in
deze fase te veel ruimte weg in de
verdediging en de snelle aanvallers
van Hegelsom maakten hier
dankbaar gebruik van. Na rust ging
GFC’33 nog nadrukkelijker op zoek

naar de drie punten. Uit een actie
van rechtsbuiten Willem Breukers
kon Jasper van der Weegen na 10
minuten de bal voor een vrijwel leeg
doel binnen tikken. Maar hij schoof
het leer jammerlijk naast. Hegelsom
bleef gevaarlijk met snelle uitbraken.
Doordat de Grubbenvorstenaren
voor de winst gingen, kwam er ook
meer ruimte. Een kwartier voor
tijd benutte Hegelsom de geboden
ruimte en scoorde via een perfect
uitgevoerde counter de 1-2. GFC’33
bracht twee extra aanvallers,
maar dat leek niet te baten.
Hegelsom bleef eenvoudig overeind

tegen een vooral met zichzelf
worstelend GFC’33. Tot het moment
van een corner in blessuretijd.
Hegelsom lette even niet goed op,
Mike van Knippenberg bood zich slim
aan voor een korte variant, kreeg
de bal van Willem van den Aarsen
en pegelde strak onder de lat de
2-2 binnen. Daarmee toch nog een
verdiend puntje voor GFC’33 tegen
een sterk en slim spelend Hegelsom.
Met nog twee wedstrijden voor
de boeg heeft de ploeg uit
Grubbenvorst daarmee echter nog
wel alles in eigen hand richting een
plek in de nacompetitie.

KeepersXperience XL
in Sevenum
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum organiseert op vrijdag
31 mei de KeepersXperience XL. Deze activiteit voor keepers vindt
plaats op sportpark ‘t Spansel in Sevenum.
De KeepersXperience is een
keepersactiviteit met trainingen en
spelvormen, maar dan gedurende
een hele dag. Een viertal thema’s
staat deze dag centraal. De keepers
en keepsters worden technisch,
fysiek en mentaal getraind op deze
thema’s. Elk thema wordt afgesloten
met een spelvorm. De trainingen
beginnen om 09.30 uur, de uitreiking

van de certificaten is gepland om
16.30 uur. Elke jeugdkeeper is
welkom ongeacht zijn niveau of
klasse. Aan het einde van de dag
wordt onder andere de Keeper van
de Dag-bokaal uitgereikt.
Aanmelden kan via challengearena.nl onder het kopje inschrijven.
Kijk voor meer informatie op
www.sparta18.nl

Wittenhorst JO19-1 kampioen
Door: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het team van Wittenhorst JO19-1 uit Horst is zaterdag 11 mei kampioen geworden van de vierde
divisie. Op het eigen sportpark Ter Horst werd er met 5-0 gewonnen van concurrent Dommelen.
De Horstenaren promoveren hiermee naar de derde divisie.
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10 jaar jubileum De Kantfabriek

Nieuwe expositie
Museum de Kantfabriek viert dit jaar haar tweede lustrum. In het kader van dit jubileum, presenteert het
museum dit jaar drie exposities. Vanaf zondag 19 mei opent de tweede expositie: ‘Technieken die stoffen
bewerken en verwerken’. Deze expositie loop tot en met zondag 25 augustus.
In deze expositie staan borduren,
quilten en het maken van kleding als
ambacht én vak centraal. Eén van de
kunstenaars is Minke van de Zande, met
haar serie ‘Surimono in silk’ uit 2018.
Minke heeft zich laten inspireren door
zeven Japanse prenten (Surimono of
houtprinttechniek van Yashima Gatukei)
uit de 19e eeuw met afbeeldingen van
zittende vrouwen, in een getekend
decor vol met symboliek. Ze heeft hier-

van met zijde en gouddraad nieuwe
textiele prenten gemaakt.

Zittende vrouwen
Naast het werk van Minke van
de Zande is er recent werk te zien
van Ad van Aart, Cherilyn Martin, Ine
Keitz, Marijke van Welzen, Monique
van Munster, Syts Wille, Wille-Meike
Brand, Willy Schut, Yvonne de Boer,
Yvonne Scheele-Kerkhof, Annemie

Holla, Jeanny Cobben, Mieke Wille,
Geertje Westra, Jessica de Boer en een
presentatie van de deelnemers van
het Quiltcafé. In het najaar volgt de
expositie ‘Van object naar verzameling
- van verzameling naar object’ in het
museum. Bovendien zijn er het hele
jaar demonstraties van handwerktechnieken.
Het volledige programma is te vinden op www.museumdekantfabriek.nl

Programma bekend

Gebrouwen in Limburg
Voorafgaand aan het OLS in Sevenum vindt op vrijdag 5 juli het festival Gebrouwen in Limburg plaats. Diverse
Limburgse artiesten treden deze avond op in de tent op de schutterswei.
Gebrouwen in Limburg kent een
avondvullend programma met artiesten, bands, fanfares en harmonieën
die allemaal uit Limburg komen,
vandaar de naam Gebrouwen in
Limburg. Er zijn optredens van onder

andere Rowwen Hèze, Beppie Kraft,
Hard2Get, Memphis Maniacs, Marleen
Rutten en Erwin. De avond wordt
verder ondersteund door een schutterskapel, samengesteld uit leden van
de Koninklijke Harmonie Unie

Sevenum en van fanfare Monte Corona
uit Kronenberg. Rob en de Bölkes
brengen het OLS 2019 lied ten gehore.
Het festival begint vrijdag 5 juli om
20.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.ols2019.eu

Modelautoruilbeurs in Sevenum
De modelautoruilbeurs in de Schatberg in Sevenum vindt plaats op zondag 19 mei. Vanaf 10.00 uur hebben
zij zo’n 150 meter aan tafels waarop verschillende verzamelingen worden verkocht.
Er zijn vrachtwagens,
personenauto’s en landbouw
voertuigen te zien. Ook grondverzet
modellen, vliegtuigen en misschien
een motor. Op het terras kan een

kopje koffie worden genuttigd.
Er zijn vaak zelfbouwers aanwezig.
Zij gaan op zoek naar dat ene
onderdeeltje wat ze nog missen om
zelf een eigen model te ontwerpen.

Entree en parkeren is gratis.
De beurs is geopend van 10.00 tot
15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Dendron College

Gouden School
Opbrengst collecte Grubbenvorst
kantine Schaal
In Grubbenvorst heeft van 8 tot en met 13 april de gezamenlijke collecte plaatsgevonden. De totale collecteopbrengst bedroeg dit jaar 18.315,70 euro.
Er werd door de vrijwilligers
van de stichting Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte voor twaalf

goede doelen gecollecteerd. De totale
opbrengst is hoger dan vorig jaar,
toen 18.009,04 euro werd opgehaald.

Kijk voor meer informatie over de
gezamenlijke collecte in Grubbenvorst
op www.ggcollecte.nl

Fietsexcursie Ooijen-Wanssum
Omdat het fietsseizoen weer is aangebroken, organiseert Projectbureau Ooijen-Wanssum een fietsexcursie.
Op zaterdag 18 mei geven excursieleiders in Wanssum, Blitterswijck en Broekhuizenvorst informatie op het
project, waarna deelnemers op eigen gelegenheid de route kunnen afleggen.
Na afloop van de presentatie ontvangen deelnemers een exemplaar
van de nieuwe fietsroutekaart Ooijen-

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 uur
zaterdag
8.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Wanssum. De excursie begint om 10.30
uur en deelname is gratis. Aanmelden
kan via info@ooijen-wanssum.nl

Hier moet je ook de gewenste startlocatie, Wanssum, Blitterswijck of
Broekhuizenvorst doorgeven.

Het Dendron College in Horst ontving onlangs de gouden
Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum. Daarmee laat de
school zien dat ze een gezond aanbod heeft en dat dit voldoet aan de
Richtlijnen Gezondere Kantines.
Het Dendron College vindt
het belangrijk dat leerlingen
gezonde keuzes kunnen maken.
Een gezonde uitstraling en een
gezonder aanbod staan bij de
school dan ook centraal. Zwanetta
Por, locatiedirecteur van het
Dendron College: “Samenwerkende
partners uit de regio Horst aan de

Maas streven ernaar om in 2025
de gezondste regio van Europa
te zijn. Daar willen wij uiteraard
ook een bijdrage aan leveren,
want gezondheid is prioriteit
nummer één. We stimuleren onze
leerlingen bijvoorbeeld om extra te
sporten en zorgen ervoor dat onze
schoolkantine gezond is ingericht.”

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Dieren als honden, reptielen en geiten

Lentedierendag De Locht
Openluchtmuseum De Locht in Melderlso organiseert op zondag 19 mei de Lentedierendag. Er zijn verschillende dieren te zien. Met een aantal dieren worden activiteiten georganiseerd.

cultuur 21

Kinderworkshop
stipwerk
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 22 mei
een kinderworkshop ‘stipwerk met een knipoog’. De workshop vindt
plaats van 14.00 tot 16.00 uur.
In het museum is vanaf 19 mei
de expositie ‘Technieken om stoffen
te bewerken en verwerken’ te
bezichtigen. In de workshop wordt
bij dit thema aangesloten. In de
Overijsselse gemeente Staphorst
wordt een unieke techniek gebruikt
om stof en andere materialen te
bedrukken. Dit wordt gedaan met
spijkertjes en naalden die in een
figuur op bijvoorbeeld blokjes hout
zijn bevestigd. Een figuur van

spijkers wordt in verf gedoopt en
daarna op de stof gedrukt. Op die
wijze worden in verschillende
kleuren patronen gemaakt.
Kinderen gaan tijdens de workshop
met spijkers hun eigen patroon
stippen op een tas in de kleuren die
hen aanspreken. De tas mag na
afloop mee naar huis worden
genomen.
Aanmelden voor de cursus kan
via cursus@museumdekantfabriek.nl

Samenwerking met basisscholen

Netwerkbijeenkomst
Armoede Melderslo
Er zijn pony’s met sjees en kleine
geitjes te zien. Er worden schapen
geschoren en de hondenclub zorgt
voor een hindernisbaan en een hondenspeurtocht. Bezoekers kunnen hun
eigen hond meenemen. Kinderen kun-

nen tijdens de activiteit hondenkoekjes
bakken. Nieuw is een terrarium met
slangen en andere reptielen. Bezoekers
mogen met de een grote, maar vriendelijke slang op de foto. Daarnaast is de
veilingklok in bedrijf. Muziek wordt ver-

zorgd door Muziekvrienden uit Handel.
Het museum is alle dagen open van
10.00 tot 17.00 uur. Bijzondere activiteiten beginnen om 11.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Grikon speelt Juffrouw Kachel
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen brengt op zaterdag 18 en zondag 19 mei de uitvoering van
Juffrouw Kachel tweemaal op de planken. De voorstellingen worden gespeeld in Gemeenschapshuis De Zaal in
Griendtsveen.
De voorstelling van zaterdag
18 mei begint om 20.15 uur.
Op zondag 19 mei wordt er ‘s
middags gespeeld en begint de

Juffrouw Kachel wordt gespeeld
door de jeugdleden van Grikon.
Het toneelstuk staat onder de regie
van Matthias Valk.

uitvoering om 14.30 uur.
Meer informatie over
Juffrouw Kachel is te vinden op
www.grikon.nl

De werkgroep Netwerkbijeenkomst Armoede organiseert op maandag 20 mei haar derde netwerkbijeenkomst over armoede. Tijdens
deze bijeenkomst staan ideeën over armoede van kinderen uit de
gemeente Horst aan de Maas centraal. Kinderen over armoede vindt
plaats in MFC De Zwingel in Melderslo.
Leerlingen van groep
7 en 8 van basisschool De
Twister in Horst, De Horizon in
Sevenum en De Kameleon in
Grubbenvorst leverden voor deze
bijeenkomst met hulp van bureau
ConsultingKids een aantal ideeën
rondom armoedebestrijding.
Deze ideeën kunnen mogelijk
helpen in armoedebestrijding.

De netwerkbijeenkomst is voor
iedereen die zich betrokken voelt
bij mensen in armoede in de
gemeente Horst aan de Maas. De
werkgroep Netwerkbijeenkomst
Armoede bestaat uit negen mensen
die als vrijwilliger of professioneel
betrokken zijn bij armoede vanuit
een diverse achtergrond. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Setokids

Thirteen past
Schildersjubileum Jan Althuizen Midnight

Open atelier

Kunstenaar Jan Althuizen uit Griendtsveen viert zaterdag 25 en zondag 26 mei zijn vijftigjarig schildersjubileum. Op beide dagen houdt hij open atelier van 11.00 tot 17.00 uur.
In dit weekeinde laat hij werk
zien in zijn atelier, toonkamer en tuin.
De schilderijen variëren van landschap
tot enkel een detail daarvan met steeds
als rode draad de Peel. Hij verbeeldt
op eigen wijze wat hij voelt en ziet:
de vernatting van de Mariapeel bij
Griendtsveen, verdronken land, dode

berkenbomen, water, moeras, ruimte,
openheid, licht en stilte. Met aquarel of
acryl schildert hij soms ook mensen en
boomstammen verstrengeld met elkaar:
boommensen als universele groeisels
in de natuur. Tijdens de atelierdagen
geeft hij regelmatig korte demonstraties van zijn eigen gemengde techniek

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE: (HANG-)SURFINIA
IN VELE KLEUREN NU € 0,75
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

‘schilderen met aquarel-wit oliekrijt’,
met daarbij uitleg over zijn werk en
inspiratiebron de Peel. Althuizen heeft
ter gelegenheid van het jubileum een
boek uitgebracht met de titel De Peel
1969-2019, 50 jaar verbeelding van een
landschap. Kijk voor meer informatie op
www.janalthuizen.nl

Jeugdtoneelvereniging Setokids speelt op zaterdag 18 en zondag
19 mei de voorstelling Thirteen past Midnight. De voorstelling vindt
plaats in De Wingerd in Sevenum en start op zaterdag om 19.00 uur en
op zondag om 11.00 uur.
In het verhaal draait het om de
producer van de soap ‘Houd de nacht
tegen’. Hij heeft een moordspel
bedacht dat hij door de acteurs wil
laten spelen bij hem thuis in zijn
landhuis in Beverly Hills. Om dertien
over twaalf middernacht begint het

spel. Er is nogal wat haat en nijd
tussen spelers, regisseur, producer
en scriptwriters. Als er iemand dood
wordt gevonden, is het ineens geen
spel meer.
Kijk voor meer informatie op
www.setovera.nl

Gala Dendron
Fer van Lin College
Autobedrijf

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

Het gala van de eindexamenkandidaten van het Dendron College in
Horst is op donderdag 23 mei. Het feest begint met een galastoet en
aansluitend is er een galafeest. De stoet vertrekt om 19.00 uur.
De route loopt grotendeels door
het centrum van Horst. Vanaf de
Hertog van Gelresingel vertrekt de
stoet vol wagens, fietsen en andere
voertuigen. De route is als volgt:
Hertog van Gelresingel, Dr. van de
Meerendonkstraat, Gasthuisstraat,

Kerkstraat en Steenstraat tot op het
Wilhelminaplein. Hier worden de
deelnemers onthaald en aansluitend
feest vieren in BLOK10. Dit jaar is er,
zoals voorgaande jaren, een wedstrijd voor het origineelste voertuig
en mooiste kleding.
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Agenda t/m 23 mei 2019
vr
17
05

Quiltcafé

Spring Break

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

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Knor Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Restaurant Croonenborgh Kronenberg

We zien aope!
Horst aan de Maas 800

Optreden BlueSox

Open dag zelfoogstuin
de Vrije Akker

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Grubbervorster Revue
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

zo
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Witveldweg 2 Grubbenvorst

Carbootsale

Voorstelling Grikon

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1 Horst

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Grikon
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

25 jaar OJC Niks

Modelautoruilbeurs

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

We zien aope!
Horst aan de Maas 800

Fietsexcursie Ooijen-Wanssum

Open dag In je Element

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Projectbureau Ooijen-Wanssum
Locatie: Broekhuizenvorst

Tijd: 10.30-14.30 uur
Locatie: Vorst 5 Sevenum

25 jaar OJC Niks

Lentedierendag

Tijd: 15.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Open dag slakkenkwekerij Slaque

Voorstelling Setokids

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Slakkenkwekerij Slaque Melderslo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: jeugdtoneelvereniging Setokids
Locatie: De Wingerd Sevenum

Voorstelling Setokids

Opening expositie Kantfabriek 10
Horst aan de Maas 800

Voorstelling Sieranoo
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Beukenhof America

za
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Informatiemiddag wandeling
alleenstaande 40-, 50-, en
60-plussers Kronenberg

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdtoneelvereniging Setokids
Locatie: De Wingerd Sevenum

We zien aope!
Horst aan de Maas 800
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Grubbervorster Revue
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Grubbervorster Revue
Locatie: gemeenschapshuis ’t Haeren Grubbenvorst

di
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Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Jenniskens, Kogelstraat 41 Hegelsom

Voorstelling Grikon

Optreden Andrew Reynolds

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Toneelvereniging Grikon
Locatie: gemeenschapshuis De Zaal Griendtsveen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: OJC Gaellus Tienray

Kinderen over armoede

Netwerkbijeenkomst voor professionals, vrijwilligers en inwoners in
Horst a/d Maas die te maken hebben met armoede.
Maandag 20 mei, aanvang 19.30 uur,
MFC De Zwingel, Beemdweg 4, 5962 AT, Melderslo
Voor meer informatie en om aan te melden:
www.horstaandemaas.nl/bijeenkomstarmoede

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Horster Darts Collectief
Locatie: De Lange Horst

Voorstelling ‘Als het leven je niet
meer lief heeft’
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Hay van Hoorn
Locatie: Boerderij Vorster Hand Sevenum

wo
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Kinderworkshop stipwerk
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Wandelvierdaagse Grubbenvorst
Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Open tuin

Zomer Darts Horst #1

do
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Wandelvierdaagse Grubbenvorst
Tijd: vanaf 17.30 uur
Locatie: Grubbenvorst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

WIJ GAAN DOOR
WAAR ANDEREN
STOPPEN!
GAZANIA’S DAHLIA’S 0,50
BEGONIA’S PETUNIA’S 0,30
GERANIUMS VANAF 0,50
HANGSURFINIA’S
GROTE POT 1,00
MILLION BELLS ACTIE 0,50
ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ.

MEER DAN 200 SOORTEN
ZOMERBLOEIERS
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
T: 06 14 21 76 97
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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
17 t/m 19 mei 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04
20 t/m 23 mei 2019
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

Horst aan de Maas 800
America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Leen Gielen-Stiphout
wint prijspuzzel
Leen Gielen-Stiphout uit Tienray heeft de Horst aan de Maas 800-prijspuzzel gewonnen. Inwoners uit alle
kernen van Horst aan de Maas hebben aan de prijsvraag deelgenomen. Uit alle inzendingen is de winnaar van
het Parkhotel-welnessarrangement getrokken.

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

service 23

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

Van de honderden reacties waren
er in totaal 123 juist. Niet alleen uit
de gemeente waren er inzendingen,
ook uit Leunen, Liempde en
uit Raalte hebben mensen hun

antwoord ingezonden. Leen GielenStiphout wint een cadeaubon, ter
waarde van één overnachting met
toegang tot de welness, plus een
3-gangendiner voor twee personen.

In aanwezigheid van haar man en
Ben Sanders, voorzitter Horst aan
de Mas 800, overhandigde een
medewerker van het Parkhotel de
prijs. (Foto: Hub Vermeeren)
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TV

Inruilko
TV

Altijd al een grotere TV, 4K TV of Smart TV
gewild? Dan is dit uw kans!

GRANDIOZE INRUILKORTING

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

1299,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/SMART

400,-

GRATIS
BEZORGD!

899,-

4K

ULTRA HD

-/SMART

OLED

600,-

GRATIS
BEZORGD!

1399,-

4K TV / UE65RU7470SXXN

4K OLED TV / OLED55E8

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • Picture Quality Index 2000
• HDR voor een hoog dynamisch bereik
• Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• a9 Intelligent Processor • Cinema HDR met Dolby Vision
• Picture-on-Glass • Perfect Zwart
• Dolby Atmos: bioscoopgeluid bij u thuis

Tummers

7

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

in

Tummers

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

