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‘Je kunt hier altijd
een praatje maken’
Ze maken de oliebollen voor je klaar, geven je die ene lekkere groengele snoepstok of besturen de attracties op de kermis. Kermismensen, wie zijn ze eigenlijk?
En wat vinden zij van Horst? Lees verder op pagina 02

All you can eat

tegen inlevering van deze advertentie

Meer dan 12 soorten snijrozen
Hazenkampweg 25
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

Nu 2 weken
vrijblijvend
proberen!

t/m

21

9 mei

per volwassene*

* M.u.v. feestdagen en andere acties, actie geldig van 25 april t/m 22 mei 2016

Om te starten : 085 – 7738845 / sevenum@anytimefitness.nl

AD_Gratis Sporten_103x50mm_v02.indd 1

€ 5,- korting
✁

Gratis sporten!

i.v.m. moederdag
zaterdag 7 mei open
van 7.30 tot 17.00 uur

26-4-2016 09:50:29

Venrayseweg 93 • 5961AE Horst • T 077 390 3155 • www.horstworldkitchen.nl
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Fanfares zwaaien dirigent Chris Cuppen uit
Dirigent Chris Cuppen uit America nam in het weekend van zaterdag 30
april en zondag 1 mei na 42 jaar afscheid van zijn werk als dirigent. Fanfare
Sint Nicolaas uit Broekhuizen, waar Cuppen nu nog dirigent is, zette hem dit
weekend in Broekhuizenvorst tijdens verschillende activiteiten in het
zonnetje.
Leden van verschillende fanfares
stromen zondagmiddag een van de

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

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Lucien Janssen, Niels van Rens,
Teun Stiphout en Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

hallen van het transportbedrijf waar het
feest plaatsvindt binnen. Ze verzamelen
zich in een voor de gelegenheid
ingerichte feesthal om het laatste
kunstje van ‘hun’ dirigent Chris Cuppen
(71) bij te wonen. Cuppen sluit hier de
middag én zijn 42-jarige carrière af met
twee marsen, gespeeld door acht
verschillende muziekverenigingen en
gedirigeerd door Cuppen zelf.

Complimenten
en reacties
“Ze hebben hier hard voor
gewerkt”, zegt Cuppen voorafgaand
aan de middag. Hij noemt het fantastisch dat er een heus Farewell Weekend
voor hem is georganiseerd. “Dit geeft
een voldaan gevoel. Ik heb veel
complimenten en reacties gekregen
dit weekend.” Op zaterdag dirigeerde
Cuppen hier al voor de laatste keer zijn
orkest Sint Nicolaas uit Broekhuizen
tijdens een promsconcert.
De lijst van fanfares waar Cuppen
heeft gewerkt gedurende zijn carrière is lang. In Horst aan de Maas
dirigeerde hij bij fanfare Vriendenkring
uit Swolgen, fanfare Monte Corona
uit Kronenberg en Sint Nicolaas uit
Broekhuizen. Ook was hij dirigent bij
fanfares uit Overloon, Castenray, Well,
Bergen, Maasbree en Vortum-Mullem.
Als Cuppen in zijn loopbaan iets moet
noemen waar hij trots op is, noemt hij

het jaar 1993. “Toen werden we met
de fanfare in Castenray wereldkampioen. Dat is toch wel het absolute
muzikale hoogtepunt geweest.”
Cuppen noemt verder prestaties met de
fanfare uit Overloon waar hij trots op
is. “Daarmee hebben we het predicaat
zeer goed ontvangen.”

Naar het
conservatorium
Dat Cuppen dit werk is gaan doen
lag niet zonder meer in de lijn der
verwachting. Integendeel. Hij zou

aanvankelijk het tuindersbedrijf van
zijn vader overnemen. Door een val
van een kas verbrijzelde hij in 1973
echter zijn pols, waardoor hij niet meer
volledig kon werken. De directeur van
een muziekschool in Thorn raadde
Cuppen aan van muziek zijn beroep te
maken. Hij was op dat moment al lid
van fanfare Sint-Caecilia uit America.
“En zo ging ik op mijn 29e naar het
conservatorium. Iets wat anderen tien
jaar eerder zouden doen.”
Als vanmiddag de laatste noot
heeft geklonken, stopt Cuppen met
dirigeren. Hij verwacht daar geen

moeite mee te hebben. “Ik heb een
jaar naar dit afscheid toe kunnen
leven. Daarom heb ik langzaam
afgebouwd. Ik ga in ieder geval niet
meer beroepsmatig voor een orkest
werken. Het dirigeren zal zich vanaf
nu beperken tot af en toe ergens
invallen.” Cuppen wil daarnaast nog
lesgeven aan muzikanten en blijft
hij regelmatig concoursen bezoeken.
Hij laat fanfare Sint-Nicolaas in
ieder geval goed achter, vindt hij
zelf. “Ze zijn in vorm. En de nieuwe
dirigent, Geert Jacobs, is een goede
opvolger.”

Vervolg voorpagina

‘Je kunt hier altijd een praatje
maken’
Een van de welbekende kramen op
de Horster kermis is de oliebollenkraam. Met zijn opvallend kleurtje en
de typische zoete kermisgeuren staat
de oliebollenkraam als vanouds op de
Horster kermis. Tinny Paashuis (55) is al
acht jaar eigenaar van de oliebollenkraam. De kraam zelf staat al veel
langer op de kermis in Horst. “Ik vind
het hier altijd geweldig om op de
kermis te staan. Horst is voor mij een
routine geworden en kom er ook elk
jaar met veel plezier naar toe.
De volgende kermis waar ik met mijn

oliebollenkraam sta, is Tilburg. Als ik de
kermissen met elkaar moet vergelijken,
dan vind ik Horst veel leuker. Je kunt
hier in Horst met de bezoekers altijd
een praatje maken. In Tilburg komen
de gasten voor een oliebol of een
ander lekkernij en lopen dan ook
meteen weer door. Je hebt dan een
mindere connectie met je gasten.”
Een andere vaste kermisman is
Rolf van der Marel (50). Hij beheert
‘de bank’ en het reuzenrad. “Ik sta
hier al meer dan 25 jaar. Ik ben echt
een geboren en getogen kermisman.

De attracties zitten al jaren in de
familie. Al voor de oorlog hadden mijn
opa en oma dit bedrijf. Ik ben niets
anders gewend.” Ook Van der Marel
vindt de sfeer op de kermis in Horst
leuker dan in een grote stad. “In een
grote stad leeft iedereen langs elkaar
heen. Hier kennen alle bezoeker elkaar
en dat schept een band. Ik merk ook
dat in Horst veel vrijgezellenfeesten
worden gehouden tijdens de kermis.
Het gekste dat ik ooit tegenkwam
was een vrijgezellenkledingstijl van
travestieten.” Paashuis en Van der

Marel vinden beiden dat de kermis
prima geregeld is. “Iedereen weet elk
jaar zijn plekje”, vertelt Paashuis. “Dat
is echt fijn, want dan heb je nooit dat
gedoe met wie nu welke plek krijgt. Je
hebt natuurlijk elk jaar kleine dingetjes, maar dat heeft iedere kermis.”
Van der Marel vindt dat de organisatie
het ook prima regelt. “Omdat iedereen
zijn vaste plaats heeft, is het voor de
organisatoren ook makkelijker om alles
te regelen. Volgens mij gaat dat elk
jaar wel lekker en hoeft er dan ook niet
veel nieuws gedaan te worden.”

Moederdag

Anthurium Boeketten
U kunt bij ons terecht:
Ma t/m Do
9:00-16:00
Vr
9:00-17:00
Za
9:00-12:00

Aanbieding

Van 12:00 - 13:00 hebben wij middagpauze.

Speciale opening, Za 7 mei ( Moederdag )
9:00-14:30

(Pinnen is bij ons nog niet mogelijk.)

3-gangen Lente menu

€32,00

€16,-

Fb: ﬂeuranthu

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

Kijk voor deze aanbiedingen op:

Anthuriumkwekerij Fleuranthu
Tongerlo16, 5993 NS Maasbree. Tel 077- 4650259 (tijdens openingstijden )

www.halloaanbieding.nl
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Nieuw staatsieportret
bestaat uit selfies

Lekkere Aardbeivlaai!

De uit Lottum afkomstige kunstenaar Teun Verbeek heeft de ontwerpwedstrijd van gemeente Horst aan de Maas
voor een nieuw staatsieportret gewonnen. Zijn ontwerp komt in de raadszaal van het gemeentehuis te hangen.

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

OUTLETDAGEN
5 - 8 mei op onze parkeerplaats en in de
rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme

tot

70%

korting

op Weber barbecues, tuinmeubels en
buitenpotterie
Momenteel hangt er in de
raadszaal nog een replica van het
officiële staatsieportret van koning
Willem-Alexander en koningin Máxima.
Gemeente Horst aan de Maas riep in
februari kunstenaars op met een nieuw
en origineel ontwerp voor een portret
te komen. De inzendtermijn liep in
maart af. In totaal zijn er achttien
inzendingen binnen gekomen. Teun
Verbeek, opgegroeid in Lottum en nu
woonachtig Venray, is door de
selectiecommissie als winnaar gekozen.
Zijn ontwerp bestaat uit een portret van
Willem-Alexander samengesteld uit

selfies van inwoners van Horst aan de
Maas. “Ik heb eerst de geschiedenis
van het staatsieportret onderzocht”,
vertelt de 26-jarige Verbeek. “Het viel
mij daarbij onder andere op dat er
vroeger veel symbolen in de portretten
werden gebruikt. Ik vroeg me vervolgens af: waar wil de koning voor staan?
Hoe ziet hij zijn koningschap anno nu?
Volgens mij ziet hij zichzelf in dienst
staan van de samenleving.” Reden voor
Verbeek om selfies te gebruiken.
“Er ontstaat een soort spanningsveld.
Sta je verder van het portret af dan zie
je duidelijk Willem-Alexander. Kom je

dichtbij dan vervaagt dit en zie je juist
de foto’s van de mensen beter.”
Inwoners van Horst aan de Maas
kunnen vanaf nu hun selfie insturen
naar de kunstenaar. Daar zijn verder
geen voorwaarden aan verbonden zegt
Verbeek. “Alles is welkom. De bedoeling is juist dat het een afspiegeling
wordt van alle lagen van de bevolking.”
Verbeek heeft minstens 804 selfies
nodig, omdat het portret uit 804 pixels
bestaat. De foto’s kunnen tot en
met juni worden ingestuurd via
www.teunverbeek.com
(Beeld: Teun Verbeek)

Extra subsidie voor verenigingen

Vouchers gemeente
in trek
In het kader van het voucher-experiment voor eenmalige extra subsidies aan verenigingen en stichtingen
heeft gemeente Horst aan de Maas sinds het najaar 41 vouchers uitgedeeld. Deze vouchers staan ieder voor een
bedrag van 500 euro, bedoeld voor bijzondere projecten en activiteiten van vrijwilligersinstellingen.
De gemeente startte afgelopen
najaar met de proef, die een
aanvulling is op de subsidies voor
verenigingen en stichtingen. In totaal
hebben 57 verenigingen een of twee
aanvragen ingediend. Dit resulteerde
in 82 ingediende aanvragen, waarvan
er 41 zijn goedgekeurd. Voor het
experiment is ongeveer 100.000 euro
beschikbaar, genoeg voor tweehonderd vouchers.
Van oudsher ontvangen verenigingen en stichtingen subsidie op basis
van het aantal leden. De cijfers waarmee de gemeente al jaren werkte,
bleken gedateerd te zijn. Na hertelling keerde de gemeente 60.000

euro minder subsidie uit. Dat bedrag
wordt nu gebruikt om met de vouchers
maatschappelijke activiteiten te
ondersteunen.

Activiteiten dienen
maatschappelijk nut
De vouchers zijn bedoeld voor
niet-reguliere activiteiten van instellingen, die ook het maatschappelijk nut
buiten de vereniging dienen. Zo heeft
toneelvereniging Poespas uit Hegelsom
met een voucher een kleine productie
over eenzaamheid onder ouderen
met de feestdagen gemaakt, die ze
gespeeld hebben op diverse openbare

locaties en organiseerde voetbalvereniging Sporting ST uit Tienray
en Swolgen met behulp van een
voucher een wandeling ter promotie
van meer samenwerking tussen de
twee dorpen. Stichting Groengroep
Sevenum heeft met de extra subsidie
een wandel- en natuurbelevingspad
aangelegd voor mensen met een
beperking.
De tweede fase van het
experiment loopt nog tot en met
1 juni. De gemeente verwacht dat
er in deze fase nog meer aanvragen
binnen gaan komen dan de eerste
ronde. Het project wordt in het najaar
geëvalueerd.

5 mei
Hemelva art
geo pend
9-18 uur

/tuincentrumleurs
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Belee f w
at
groen
kan doen
!

Te koop: Husqvarna Rider, R216 zitmaaier
103 cm Combi mulchdek.
Hydrostatisch aangedreven,
z.g.a.n. (2015)

Vraagprijs:
€ 3.800,Voor informatie:
G. Hagens, 077-3663597

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

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

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

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

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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‘Ze is een zorgzaam en lief persoon’
Iedere moeder is speciaal. Het is meestal de meest zorgzame figuur in het gezin waar je alles bij kwijt kunt. Tijd om de moeders eens goed in het zonnetje te zetten. HALLO Horst aan de Maas
sprak een aantal voorbijgangers over hun moeders.

Johan Janssen (51) uit Horst. Johans moeder is inmiddels al overleden, maar hij heeft mooie
herinneringen aan haar. “Als ik aan mijn moeder denk, denk ik aan koken. Ze kon altijd de meest
heerlijke gerechten koken. Ze was ook ontzettend vriendelijk. Met zes kinderen thuis, kon je altijd
voor goede raad bij haar terecht. Doordat ze ziek is geworden, zijn sommige mooie herinneringen
verbloemd. Dat heb je nu eenmaal.” Johan was de jongste in het gezin, een gegeven waar hij wel
eens misbruik van maakte. “Mijn moeder was een warm persoon. Maar ook iemand die je makkelijk
kon bespelen. Dus als ik iets had uitgehaald, dan speelde ik het zo dat mijn broers en zussen de
schuld kregen.”

Bas Nellen (23) uit Horst: “Ik heb echt een hele slimme moeder. Bij ons thuis is het altijd een enorme
chaos. Samen met mijn broer en vader wordt het wel eens een puinhoop. Mam is dan de enige die de
rust behoudt. Ze zorgt er eigenlijk voor dat wij elkaar de koppen niet in slaan”, grapt Bas. “Bij mam kun
je altijd langs voor een goed recept of wat goede raad. Ze is echt een zorgzaam en lief persoon. Daar
ben ik haar ook dankbaar voor. Want alles wat ze mij heeft gegeven, ben ik nu ook.” Bas kan zich een
moment nog goed herinneren met zijn moeder. “Er stond een keer een bus rode verf bij ons in de schuur.
Ik stootte het toen per ongeluk om en liep daarna over de stoep. De rode voetstappen verschenen op de
tegels en pap kon mij wel wurgen. Mam was de enige die rustig bleef en loste het op.”

Merel (17) en Jip Versleijen (10) uit Horst. Met vier kinderen thuis heeft de moeder van Merel en
Jip het superdruk. “We vinden het echt knap dat ze die drukte aankan. Ze is echt een warm en lief
persoon. Ze is ook echt een kletskous.” Als Merel en Jip aan hun moeder denken, komt er meteen een
herinnering naar boven. “Het is elk jaar weer hetzelfde. Als we op vakantie gaan en we rijden door
een vreemde stad, dan schiet ze altijd in de stress. Stiekem wel grappig. Pap blijft dan altijd rustig en
regelt wel waar we heen moeten. Het is dan vaak grappig achter in de auto als mam zo in de stress
schiet.” De twee zussen hebben ook een persoonlijke boodschap voor hun moeder. “Mam, blijf zo
doorgaan. Je bent super!”

Annette Hermans (51) uit Sevenum. Annette’s moeder is er altijd als ze haar nodig heeft. “Als ik
bij haar kom, dan voel ik me altijd écht thuis. Ze is een warm en blij persoon en staat voor iedereen
klaar.” Annette is extra trots op haar moeder omdat zij ouderen helpt. “Dit doet ze heel graag. Ze
helpt hen bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan of het ziekenhuis.” Annette heeft een speciale
herinnering aan haar moeder. “Dat was toen ik heel klein was. Ik kreeg toen van haar een stoffen
jurkje. Echt in de stijl á la mam. Een kleine jurk voor mij en een precies dezelfde voor mam, alleen dan
in het groot.” Annette heeft ook een boodschap voor haar moeder: “Fijne Moederdag en ik ben nog
steeds blij met jou. Blijf nog maar lang bij ons.”

Inge Tacken (44) uit Hegelsom: “Mam en ik zijn eigenlijk een match van 100 procent. We denken
hetzelfde en we kunnen het altijd goed vinden samen.” Helaas is Inge’s moeder tijdens Moederdag
op vakantie. “Ik kan haar nu niet verrassen. Ze is met de caravan naar Wijchen. Maar we communiceren vaak via de telefoon en we appen zelfs. Ik heb een hippe moeder.” Inge zag haar moeder toen ze
kleiner was ontzettend veel. “We hadden thuis een tuinbouwbedrijf en ik hielp mam daar altijd mee.
Eigenlijk waren wij hele goede collega’s.” Inge heeft ook een speciale boodschap voor haar moeder.
“Mam, blijf lekker genieten.”

Nina Mooren (26) Horst: “Ik vind het superleuk om bij mam langs te gaan. Dan vertel ik altijd wat
ik de afgelopen dagen heb gedaan.” De beste herinneringen zijn met Nina’s moeder op vakantie.
“Lekker op vakantie met mam naar de zee. Vaak gaan we dan uit eten, heerlijk.” Nina heeft veel van
haar moeder geleerd. “Mam, je betekent heel veel voor mij. Daarom heb ik voor jou een speciale
boodschap. Lieve mama, ik hou heel veel van jou. Je verdient een dikke, dikke knuffel.”
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Nieuwe Rozenkoningin
voor Lottum
De nieuwe Rozenkoningin van Lottum werd zondag 1 mei gepresenteerd. Rianne Thijssen promoot de komende
maanden de roos en het Rozenfestival.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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PERKGOED IN
TERRASPOT

Diverse kleuren.
Terraspot ø 29 cm.

Per stuk

VAN 14,99CVOOR
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

De presentatie vond plaats bij
kasteel de Borggraaf. Jan Huijs,
voorzitter van Stichting Rozendorp
Lottum, opende het rozenseizoen.
Door middel van een show werd
Rianne aan het publiek voorgesteld.
De presentatie stond geheel in het
teken van het thema van dit jaar, Rozen
uit de Kunst. De 20-jarige Thijssen is
geboren en getogen in Lottum en

dochter van een rozenkweker. “Ook nu
zit ik nog elk jaar in de zomerperiode
met mijn vader rozen te oculeren en te
binden. Daarnaast werk ik ook af en toe
in de kasrozen; heel anders maar wel
leuk,” aldus de nieuwe Rozenkoningin.
Twee jaar geleden was ze achtergronddanseres van de toenmalige koningin.
Na de opening van het rozenseizoen en de presentatie van de

Rozenkoningin werd op het marktplein het nieuwe aftelbord tot het
Rozenfestival onthuld. Aansluitend
werd in rozenkenniscentrum
De Rozenhof samen met de nieuwe
Rozenkoningin geproost op het nieuwe
rozenseizoen en het 10-jarig jubileum
van De Rozenhof. Het Rozenfestival
is dit jaar van vrijdag 12 tot en met
maandag 15 augustus.

Inwijding nieuw altaar
Het nieuwe altaar in de H. Naam Jezus kerk van Broekhuizenvorst wordt op zaterdag 4 juni officieel ingewijd.
De inwijding wordt gedaan door monseigneur De Jong, hulpbisschop van Roermond.
In 2015 is met financiële ondersteuning van het bisdom Roermond,
provincie Limburg en gemeente Horst
aan de Maas een grote renovatie van
de Parochiekerk te Broekhuizenvorst

afgerond. Daarbij is ook het priesterkoor opgeknapt. Hierdoor kan de kerk
ook worden gebruikt voor concerten,
lezingen en tentoonstellingen. Mede
daarom is er een nieuw, kleiner altaar

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

geplaatst. Tijdens de inwijding van dit
altaar worden de relieken uit het oude
altaar bijgezet in het nieuwe altaar en
gezalfd met chrisma. Kijk voor meer
informatie op www.vorstertoren.nl

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor
de functie van

RUPSKRAANMACHINIST
(fulltime, m/v)
Ons bedrijf is werkzaam in infra-, grond- en straatwerkzaamheden. Een afwisselende en uitdagende baan met
een passende beloning.
Profiel:
- ervaring als rupskraanmachinist;
- zelfstandig en in teamverband werken;
- bij voorkeur in bezit van vrachtwagenrijbewijs (CE);
- ZZP’er ook mogelijk.

Mocht je interesse hebben, bel of mail naar:
Van Zon Transport BV
Rozenobel 18
5986 PB Beringe.
info@vanzonbv.nl
tel. 077-3071021

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

Vier generaties
Met de geboorte van Lizz Denissen werden de vier generaties in de familie compleet. ‘Oma oma’
Riek Crienen- van Rijswick uit Tienray laat weten superblij te zijn. Oma Annemie Janssen-Crienen,
mama Paulien Janssen en dochter Lizz wonen allen in Meerlo.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Ós mam kós ózze pap ni misse

Diegenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik liefhad
weer te ontmoeten …

Heden overleed, zacht en kalm, op 87-jarige leeftijd, negen dagen
na pap, onze lieve en zorgzame mam, trotse oma en overoma

Grada Cox-Keijsers

Nel Ramaekers-Reijnders
Jeu Ramaekers

Antoon Cox † 1975

Venray 2 mei 2016

òs mam en oma is op 90-jarige leeftijd overleden.
Marij en Lou
Lizzy en Danny, Lynn
Jesse en Sanne
Thea en Ferry
Mark en Inge, Daan, Maud
Ferry jr.
Gert en Geert

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid van mam te nemen
op vrijdag 6 mei om 14.00 uur in de parochiekerk van Meterik.
Aansluitend begeleiden we mam naar haar laatste rustplaats
bij pap op de begraafplaats van Meterik.
Correspondentie adres:
St. Jansstraat 58
5964 AD Meterik

30 april 2016
correspondentieadres:
St. Odastraat 31
5962 AV Melderslo
Òs mam is opgebaard in het uitvaarthuis, Nijverheidsstraat 4
te Horst, waar donderdag van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid is
om persoonlijk afscheid van haar te nemen.
Vrijdag 6 mei is om 14.00 uur de uitvaartdienst in parochiekerk
H. Oda te Melderslo, waarna we òs mam te rusten leggen bij pap.

Luctor et Emergo
Ze wilde nog zo graag bij ons blijven en de kleinkinderen
zien opgroeien.

Annie van de Waartvan Aken
Zierikzee, 2 november 1950

Horst, 2 mei 2016

We missen haar nu al …
Rinus

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wij zoeken een kookvrijwilliger
voor 1 avond in de week voor
8 personen wonende op de van
Bronckhorststraat in Horst. Reacties
graag sturen naar mailadres:
Bronck27@dichterbij.nl
Wie heeft er zondagavond (24 april)
per vergissing mijn donkerblauwe
damesjas meegenomen in
de tent in America? Er zaten
sleutels in, die had ik graag terug.
Alvast bedankt. Tel. 06 12 25 28 01.
Te huur bagagewagentje
(afsluitbaar), handig voor vakantie.
Tel. 06137 79 76 0 (na 17.00 uur).
Verloren zwarte sportschoen
merk Skechers met witte
veter. Omgeving gymzaal
Hegelsom-Citaverde-Sevenum.
Tel 06 12 15 68 17.

Sandra & Jeroen
Vera, Iris

Te huur opslagruimte 450 m2,
spandhoogte ± 2 m. met≈grote
verharde los-/laadplaats.
Lokatie Melderslo (± 3 km vanaf A73)
077 398 24 35.

Martine & Angelino
Dorus, Midas, Krijntje

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Meterikseweg 99
5961 CV Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
ZZP Horst aan de Maas organiseert
11 mei a.s. wederom een ZZP Café
met als thema het nieuwe
boekhouden. Locatie MFC De
Meulenwiek Meterik. Meldt u aan op
www.zzpcafehorstaandemaas.nl

Boaz
Zoon van
Lizzy en Edinho
Bos-van der Avoort
Geldersedam 71
5212 RC Den Bosch

weduwe van

echtgenote van

Geboren
22 april 2016

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

ww.veld-tuinplanten.nl
gespecialiseerd in hortensia’s
(ong. 100 srt. v.a. € 3,50). Laurier,
vlinderstruik, hebe, viburnum e.a.
heesters (op stam). Open zaterdag van
9.30-16.30 uur. Oude heldenseweg
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Hemelvaartsdag geopend van 10:00
t/m 16:00. Moederdag open van 10:00
t/m 16:00. Beter kan niet! Goedkoper
kan niet! Actie 12 perkplanten voor
€ 1,50 op=op. Geraniums nu € 0,75
million bells nu 0,50. Solanum stam
kuipplant actie € 5,00. Dahlia’s 0,50
surfinia’s 0,50 gazania 0,50 enz. Meer
dan 200 soorten en kleuren perk-, kuipen hangplanten. Onze planten bloeien
gewoon het langst, gegarandeerd!
Jubileumactie zaai geraniums 0,25
hangverbena’s 0,75. Kwekerij de
Lifra, Lorbaan 12a, 5814 AE Veulen
06 14 21 76 97 Alleen wij...zetten de
prijs erbij! Open ma t/m vrij 9:00 t/m
19:00 zat.9:00 t/m 18:00 uur.
Verloren in Horst centrum sleutelbos
bestaande uit 2 sleutels en een witte
ovale hanger. Indien gevonden graag
een reactie naar 06 11 68 33 77.
Pedicure bij u thuis. Complete
voetbehandeling bij u thuis voor € 25,Maximale behandelingsduur 45 min.
Gewone voet. Bel voor een afspraak:
06 11 88 61 38. Ambulant pedicure
Dorothé Roeven.
Vakantie in Kroatië.
Vakantie-appartement te huur in
Kroatië. www.villarubina.com
Opslagboxen in Horst-centrum.
Nieuwe opslag/werkruimtes, vanaf
25 m2, geïsoleerd, tel. 06 24 19 24 01
Businesscentrumhorst.nl

22 april 2016
Zoon van
Roy Hesen en Joanne Volkers
Broertje van Mats
Zonnedauw 35
5975 TD Sevenum

Gevraagd tuinman om kleine tuin bij
te houden. Tel. 077 397 15 93.
Wil de eerlijke vinder van mijn
Manchester United vest bij Sportpark
Ter Horst in Horst op 23 april zich
melden op tel. 06 30 09 17 88? Ik ben
er erg aan gehecht.
Steyl sieraden/sjaals. Voor de liefste
moeder hebben wij mooi ingepakte
cadeaubonnen, prachtige sjaals en
handgemaakte sieraden. Ook voor
workshops of in combinatie met een
heerlijke high tea. steyl-sieraden.nl
06 25 57 63 85.

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Jaap Vermeulen
&
Marly Verhaeg
trouwen!

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Tuur

Op 13 mei 2016 gaan wij

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Geboren

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

Dag en nacht bereikbaar

We geven elkaar het ja-woord
om 15.00 uur in Lignum
Antiquum te Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom
op de receptie op 14 mei
van 18.30 tot 20.00 uur
in de feesttent op de
Speulhofsbaan 67a te Meterik.

50 jaar getrouwd
5 mei 2016

Gerrit & Nelly Vloet-Arts
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Gefeliciteerd!
Monique & Eric ~ Thomas ~ Philip ~ Kiona ~ Timo
Hans & Amanda ~ Bas ~ Joost ~ Jessie
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Chris Cuppen ontvangt
lintje
Chris Cuppen (71) uit America heeft op zaterdagavond 30 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit
handen van loco-burgemeester Bob Vostermans.

nieuws 07

Keurslager Coppens

Prijs voor barbecueworst
De barbecueworst van Keurslager Crist Coppens uit Horst aan de Maas
is tijdens de landelijke barbecueworstkeuring van de Vereniging van
Keurslagers met goud bekroond.

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

Deskundige keurmeesters
keurden de barbecueworst op
diverse punten en concludeerden
dat de ambachtelijke barbecueworst
van Keurslager Coppens van hoge
kwaliteit is. Zij hebben onder andere
gekeken of de barbecueworst de

juiste ‘bite’, kleur, samenstelling, geur
en smaak heeft. De barbecueworst
van Keurslager Coppens voldoet
aan alle eisen en is volgens de jury
daarom ‘goud’ waard en bekroond
met de maximale score van 100
punten.

Café-cafetaria ’t Hukske

Nieuwe eigenaren
Café-cafetaria ’t Hukske in Meterik is overgenomen door Frank en
Tonnie Vervoort. Op zaterdag 7 mei is de opening van het café en kunnen
bezoekers kennismaken met de nieuwe eigenaren.
Sinds april hebben Frank uit
America en Tonnie uit Helmond het
café overgenomen. Jarenlang runde
het echtpaar een café-cafetaria in

Chris Cuppen is tijdens het
promsconcert van fanfare St. Nicolaas
Broekhuizen benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn
vele vrijwilligersactiviteiten met name
op het gebied van muziek. Hij was
dirigent van de Muziekvereniging
St. Caecilia America, Fanfare
Vriendenkring Swolgen, Fanfare Les
Montagnards in Bergen, Harmonie de
Vriendenkring in Well, fanfare Monte
Corona uit Kronenberg en Evertsoord,

Fanfare Dorpsklank Castenray, Fanfare
Vriendenkring Overloon, Fanfare
St. Aldegondis in Maasbree, de
Koninklijke Fanfare St. Cornelius in
Vortum-Mullem en Fanfare St. Nicolaas
Broekhuizen. Daarnaast verzorgde hij
bij veel van deze fanfares en muziekverenigingen muzieklessen, schreef
hij partituren en deed hij verschillende
andere vrijwilligerstaken. "Al meer dan
40 jaar is de heer Cuppen dirigent bij
verschillende muziekverenigingen in de

regio. Veel van de initiatieven van de
heer Cuppen vielen buiten zijn officiële
taakstelling als dirigent en heeft hij
belangeloos verricht. Hierbij valt te
denken aan persoonlijke bijles, hulp in
de organisatie en oprichting van een
jeugdorkest, advisering aan het bestuur
en extra groepsrepetities. Zijn aandacht voor aanwas en stimuleren van
jeugdleden springt daarbij bijzonder
in het oog", aldus loco-burgemeester
Vostermans.

Archeologisch depot niet
in Grubbenvorst
Het voormalige gemeentehuis van Grubbenvorst is niet langer meer in beeld als locatie voor het archeologisch
depot van provincie Limburg. Doordat de provincie de voorwaarden heeft aangescherpt, is Grubbenvorst niet meer
geschikt.
In november vorig jaar liet de
provincie weten op zoek te gaan naar
een nieuwe locatie voor het archeologisch depot. Het huidige provinciale
depot, dat gevestigd is in het Centre
Céramique te Maastricht, is uit zijn jasje
gegroeid. De provincie verzocht de
Limburgse gemeentes met alternatie-

ven te komen. Horst aan de Maas
stelde daarop het voormalige gemeentehuis aan het Pastoor Vullinghsplein
voor. Dit gebouw staat al sinds 2001
leeg. De provincie heeft onlangs laten
weten dat deze locatie niet voldoet aan
haar voorwaarden. Er is onder meer
een minimaal oppervlakte van 2.500

vierkante meter nodig en het depot
moet op loopafstand van een trein
station liggen. Daarnaast vindt de
provincie de bouwkundige staat van
het voormalige gemeentehuis niet
voldoende en zou het te veel kosten
met zich meebrengen op het pand op
te knappen.

Deurne, maar nadat dit café inclusief
de woonruimte daarboven afbrandde,
waren zij op zoek naar een nieuwe
zaak.

Magazijnmedewerkers
gezocht
DSV is een wereldwijde leverancier van logistieke
oplossingen. Voor de locatie in Venlo zoeken wij
nu pickers en packers om het proces te komen
ondersteunen.
Functie-eisen
magazijnmedewerker
• affiniteit in de logistiek;
• kennis van de Engelse taal;
• nauwkeurigheid en
concentratie.

Wat bieden wij
• salaris van € 10,05;
• adv toeslag 15% op salaris;
• ploegentoeslag;
• reiskostenvergoeding.

Ben jij flexibel en heb je een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel?
Ben je daarnaast op korte termijn beschikbaar?
Solliciteer direct:
Voor meer informatie:
www.randstad.com
werving.dsv@nl.randstad.
(vacaturenummer: 1676722)
com of 06-13329908

004-002_peel&maas_67mm x 46mm_15111

Onderzoek naar toekomst
kerk Melderslo
Hoe ziet de toekomst van het kerkgebouw in Melderslo eruit? Daar buigt de komende periode een deskundige
op verzoek van het kerkbestuur zich over.
Het aantal bezoekers aan de kerk
in Melderslo loopt de laatste jaren
gestaag terug. Ook andere parochies
in Horst aan de Maas merken dat
het bezoekersaantal afneemt.
In Melderslo buigt de commissie
Behoud Kerkgebouw zich al enige
tijd over de vraag wat er met de kerk

moet gebeuren. Er wordt gekeken of
de kerk in de toekomst kan blijven
bestaan en wat de mogelijkheden dan
zijn. Ook naar de financiële kant wordt
gekeken.
“Het kerkgebouw is afhankelijk
van het aantal bezoekers dat de
kerk nog heeft. Door de collectes

en kerkbijdragen kan de kerk nog
onderhouden worden, maar dit
verandert als het aantal bezoekers
zal afnemen,” vertelt Harry Litjens
namens het kerkbestuur.
Het bestuur is het over een ding
zeker eens, het gebouw wordt niet
afgebroken.

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

HANSEN
VENRAY

0478-550990
info@autobedrijfhansen.nl

G E S P EC I A L I S E E R D I N
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Verhalen van de straat
6/16

Jan van Swolgenstraat - Swolgen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn
in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een
nieuwe reeks. In deze aflevering de Jan van Swolgenstraat in Swolgen.

Jan van Swolgen en waar hij zelf ook op
is afgebeeld, werd gestolen. Bijna tien
jaar later is er nog altijd geen spoor
van het schilderij gevonden. Al laat
pastoor Ruud Verheggen desgevraagd
weten dat hij hoopt dat de spullen ooit
nog terugkomen of dat er in elk geval
duidelijkheid komt over waar ze precies
gebleven zijn.

Collegium
Swolgianum

Afbeelding van het in 2007 gestolen drieluik
De Swolgense parochie werd
in 2007 opgeschrikt door een
brutale roof. Inbrekers namen in

de nacht van maandag 11 op dinsdag
12 juni diverse voorwerpen mee uit de
Lambertuskerk, waaronder zeventien

beelden, kandelaars en zilveren
olielampen. Ook het drieluik dat in
1573 werd gemaakt in opdracht van

13
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Internationale

manifestatie

Geijsteren

Jan van Swolgen, wiens ouderlijk
huis aan de huidige Generaal
Dempseystraat lag, werd geboren in
1521 en stierf 71 jaar later in Keulen.
Over zijn jeugd is niet veel bekend.
Van Swolgen was onder meer
doctor in de beide rechten aan de
universiteit van Keulen, kanunnik
en deken van het St. Andriesstift.
Verder was hij raadsheer van de
aartsbisschoppen Gebhard Truches
van Waldburg en (na 1583) Ernst
van Beieren, kanunnik en domheer
van de kerk en het stift van O.L.V. in
Capitalino te Keulen en rector van de
universiteit al. In 1578 werd hij vicarisgeneraal van het aartsbisdom Keulen.
Hij stichtte het Collegium Swolgianum,
een studiebeurs voor rechten- of
theologiestudenten. Jacob Merlo
Hosterius, waarna de voormalige mavo
in Horst werd vernoemd, studeerde

Gestorven
in Keulen

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

Ruimte te huur in Horst.
Geschikt voor: cursussen, seminairs,
vergaderingen, workshops, enz....
Per uur, dagdeel of hele dag mogelijk.
Meer info: 06 53 22 69 43.

Te huur ruime vrijstaande woning
Mgr. Aertsstraat 15 te Swolgen.
Voor meer informatie: 06 12 77 12 71.

Rubeiemlde6nd0

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

s

r
kunstenaa

www.kunstmanifestatiegeijsteren.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Zondag 8 mei 2016 | 11.00 - 17.30 uur
dorpskern Geijsteren en de kasteelruïne

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Entree € 3,- | kinderen gratis | Vrij parkeren

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Administratie Partners

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

Wij regelen het voor u!

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

onder meer op deze beurs. Bij het
aanmelden voor deze beurs
hadden eerst familieleden van Van
Swolgen voorrang, daarna gevolgd
door inwoners uit Swolgen en het
toenmalige Land van Kessel. Waren
er geen familieleden of mannelijke
inwoners die in aanmerking
kwamen voor de beurs, dan kon het
geld bestemd worden voor twee
meisjes die wilden trouwen of voor
de verzorging van bejaarden uit
Swolgen.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Autobedrijf Niek Krekels niet alleen
occasions maar ook voor: onderhoud,
reparatie, apk, aircoservice, uitlaten
en banden. Industriestraat 19a
Horst. Tel. 077 398 57 44
www.niekkrekelshorst.nl

Jan van Swolgen stierf op 30 mei
1592 in Keulen, zijn herinnering leeft
voort door de naar hem vernoemde
straat. (Bron: o.a. parochie H. Lambertus}

Xtra4people Niet lekker in je vel? Bel!
Xtra4people, Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl
Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
T.k. gevr. Landbouwmachines
o.a. ploeg-hooimachine-harkmaaier-frees-mesttank-weidesleepmaiszaaimachine-tractor enz.
tel. 06 19 07 69 59.
Boomverzorging, boom kappen.
Hebt u nog een boom of haag te
snoeien of staat hij in de weg? Bel
André Pouwels 06 52 40 67 46.
Eventueel met professionele klimmer.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Aardappelen te koop! Heel het jaar
door aardappelen te koop, nu ook
weer Frieslanders. Zelfbediening.
Mts. Kellenaers-Kusters, Bosstraat 63
Hegelsom.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
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GEPLUKT Johan Brouwers

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Johan staat bekend om zijn
lichaam. De 2,10 meter grote spierbundel traint al vanaf zijn zeventiende,
maar keek hier al langer naar uit. “Toen
ik ongeveer 15, 16 jaar was, zag ik hier
in de buurt een aantal mannen trainen.
Dat vond ik echt indrukwekkend en
ik keek tegen ze op. Later zijn dit
trouwens ook mijn vrienden geworden.
Opeens kocht mijn vader, uit het niets,
een bankdruk en een fitnesstation.
Ik ben toen begonnen met trainen
en ik vond het steeds leuker. Daarna
kwamen mijn vrienden ook meetrainen
en toen is mijn hele hobby pas echt
gestart.”

Inmiddels routine
Johan omschrijft die hobby als
krachtsport/strongman/bodybuilding.
“Dat bodybuilden is voor de afwerking.
Kijk, als je die eerste twee alleen doet,
dan word je inderdaad erg sterk, maar
voor de afwerking doe ik aan bodybuilden.” Johan moet zich ook aan een
speciaal dieet houden. “Voor mij is dit
inmiddels routine geworden, maar als
ik mensen vertel wat ik eet, kijken ze
mij raar aan. Ik moet voldoende eiwitten innemen, anders heb je aan die
krachttraining niets. Daarbij drink ik ook
een soort smoothie. Het is gewoon een
kwestie van de benodigde ingrediënten in een blender gooien, mixen en
opdrinken. Klaar.”

Ik moet constant in
de weer zijn
Hij brengt graag de nodige uren door in zijn eigen fitnessruimte. Slap ouwehoeren is ook een van zijn hobby’s
en hij speelt wel eens een gastrolletje in een tv-programma. Deze week wordt Johan Brouwers (25) uit Melderslo
geplukt.
Open, extravert en oprecht noemt
Johan zichzelf. Deze persoonlijkheden
heeft hij van thuis uit meegekregen.
“Gezelligheid staat hoog in het vaandel

bij ons thuis. Altijd lekker flauwekullen,
dus de humor is bij ons niet te missen.
We zijn een echt hecht gezin waarbij
iedereen binnen kan komen om een

PUZZEL

kop koffie te drinken. Ik was als kind
altijd, en nog steeds, in de weer. Vaak
speelde ik buiten in onze tuin en dan
zat ik weer in de sloot te klooien.”

Tegenwoordig studeert Johan Sport,
Gezondheid en Management aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
“Ik zit nu in het derde jaar. Ik ga
richting het einde van mijn opleiding,
maar ik weet nog niet precies wat ik
daarna wil gaan doen. Ik zit te denken
aan mensen te helpen die een burnout hebben of hebben gehad. Het lijkt

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
Horsterweg 42 - 5975 NB Sevenum - 077 4671406
sevenum@hubo.nl - sevenum.hubo.nl
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Fervente uitgaanders in
Horst aan de Maas zullen Johan
misschien ook wel kennen van zijn
portierdiensten bij café De Lange in
Horst. “Momenteel doe ik niet zo
veel meer voor De Lange, maar ik sta
nog wel vaak als portier bij andere
uitgaansgelegenheden. Voor mij is dit
gewoon een hobby. Sommige mensen
lijkt dit geen leuk werk en denken
dan alleen maar aan geweld, als je er
bijvoorbeeld iemand moet uitgooien,
maar zo is het niet. Eigenlijk ben ik
gewoon de gastheer die avond. Ik ben
een portier en ik praat met iedereen.
Het is altijd gezellig.”

van 08.30 - 15.00 uur

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

7

Gastheer
van de avond

Hemelvaartsdag
geopend

Sudoku
1

mij mooi om ze er weer boven op te
helpen. Ik weet het nog niet zeker.
Wat voor werk ik later ook ga doen,
het moet wel afwisselend werk zijn. Ik
moet constant in de weer zijn, anders
ga ik mij vervelen.”
Johan verschijnt de laatste tijd
ook op televisie met wat gastrollen.
“Het begon allemaal toen ik voor
André Rieu klusjes deed zoals instrumenten tillen. Op een avond kwam
André van Duin naar mij toe en vroeg
of ik ooit nagedacht had om iets met
tv of modellen te gaan doen. ‘Eigenlijk
niet’, zei ik. ‘Ik ben daar toch te nuchter
voor?’ Dat vond André van Duin juist
perfect. Het was volgens hem precies
goed.” Daarna is alles aan het rollen
gegaan, vertelt Johan. “Momenteel
werk ik vaak met Carlo Boszhard. Hij
belt mij wel eens op voor een rol in
een van zijn programma’s. Voor sommigen klinkt dat heel apart dat je zomaar
wordt opgebeld door Carlo Boszhard,
maar dat is nu voor mij heel normaal.
Ik drink dan rustig met zijn vriend en
moeder een kop koffie en we praten
ook over koetjes en kalfjes.”

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Spelen, (jonge)
dieren knuffelen
en meer!

Oplossing vorige week:
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opinie

Wat
zeg je?
Een etentje in een restaurant, naar de
bioscoop of een voorstelling in het theater:
gemiddeld gaan inwoners van Horst aan de
Maas zo’n twee tot drie keer per maand een
avondje uit. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De meerderheid van de inwoners ging de
afgelopen maand minstens één keer een avondje
op stap. De overige 17 procent doet dit niet en
heeft daar wisselende redenen voor. “Ik heb
net een baby die acht weken oud is”, zegt deze
persoon. “Dus op stap gaan gaat momenteel
niet.” Een ander geeft aan net in een verbouwing
te zitten en dus even geen tijd te hebben.
En wat doen we dan als we er eens een keer

Inwonerspanel

1.672 leden

04
05

www.TipHorstaandeMaas.nl

Meerderheid gaat uit in eigen
gemeente
Waar ga je meestal uit?
Top drie

Horst aan de Maas
(83 procent)
Venray
(19 procent)
Venlo
(19 procent)
op uit willen gaan? Het restaurant blijkt verreweg
het populairst te zijn, gevolgd door het café en

ervoor om in Horst aan de Maas op stap te gaan.
een bezoekje aan een toneelvoorstelling of de
bioscoop. Verder kopen we graag tickets voor het Ook de gemeenten Venray en Venlo (beide
19 procent) zijn favoriete uitgaansgebieden.
cabaret of een concert. Maar ook het bezoeken
Verder blijkt net over de grens populair te zijn
van familie of vrienden wordt als een avondje
voor een avondje uit.
uit gezien, want ook dat
‘Ga ’s avonds nog zelden
kan natuurlijk ontspannend
TipHorstaandeMaas
van huis’
zijn. Gemiddeld wordt er
is een samenwerkings
maximaal 50 euro uitgegeven
verband tussen HALLO Horst
‘Elke donderdagavond
tijdens zo’n avond. Al ligt dat
aan de Maas en
vaste prik’
natuurlijk ook aan wat er op
TopOnderzoek. Voor meer
de planning staat. “Het is heel
resultaten of aanmelden
‘In mijn eigen buurt’
afhankelijk van de activiteit”,
voor de volgende enquête,
laat deze inwoner weten. “Een concert kan in
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
de 100 euro of meer lopen, maar als ik naar de
kroeg ga, kan ik met 20 euro klaar zijn.”
Reageren?
De overgrote meerderheid, 83 procent, kiest
www.hallohorstaandemaas.nl

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

ZZPcafé Horst aan de Maas

Boekhouden
van de toekomst
Komende jaren gaat er veel veranderen in de samenwerking tussen
de ZZP-er/MKB-er en zijn/haar boekhouder. Digitale technologieën
zorgen ervoor dat u op andere, makkelijkere manieren de boekhouding
kunt aanleveren bij uw boekhouder. Geen klappers met papieren meer
inleveren maar alles digitaal aanleveren is de toekomst.
Zo kunt u door middel van een zogenaamde ‘scan en herkenoplossing’ boekingsstukken digitaal aanleveren.
U krijgt inzicht in uw administratie middels een handige app!
Voor informatie bezoek ZZP café Horst aan de Maas op
11 mei 2016 om 19.30 uur in ‘MFC De Meulewiek’ te Meterik.

U kunt zich aanmelden via

www.zzpcafehorstaandemaas.nl

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

8 mei Moederdag
verras haar met verse asperges!

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

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

Feedback geven:
hamburgerstijl of toch direct?
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Feedback geven: we krijgen er zowel privé als op ons werk regelmatig
mee te maken. De meesten van ons hebben een hekel aan het geven van
kritiek. Sterker nog: velen hebben al moeite met het geven van een
compliment. Goede feedback geven zonder iemand te beledigen is dan
ook niet makkelijk.
en sluit weer af met iets positiefs.
Maar dat werkt niet altijd: wie het
doorheeft, ziet de kritiek allang komen
en kan juist extra zenuwachtig worden.
Voor anderen is het wellicht verwarrend, sommigen onthouden zelfs alleen
Je mening geven over het gedrag de positieve opmerkingen.
of de prestaties van bijvoorbeeld colIedereen moet zijn eigen stijl
lega’s kan een heel belangrijk deel
vinden, maar deze tips kunnen handvavan (interne bedrijfs)communicatie
ten bieden voor het geven van kritiek.
zijn: zo worden fouten en ergernisAls eerste: geef nooit kritiek als je boos
sen voorkomen en weet je wat je
bent. Maar wacht ook niet zo lang dat
aan elkaar hebt. Maar het is niet
de situatie alweer vergeten is. Het
altijd makkelijk om recht in iemands werkt ook vaak fijner om een rustig
gezicht te moeten zeggen wat je
moment te kiezen: geef kritiek niet
minder goed aan zijn werk vindt.
waar al je collega’s bij zijn. Beschuldig
Veel mensen vinden feedback
je gesprekspartner daarnaast niet, maar
geven moeilijk omdat ze verwachten beschrijf het probleem vanuit jezelf:
dat de ontvanger erdoor gekwetst
“Ik vind het lastig werken als je de
kan raken. Maar goede feedback kan radio zo hard zet” in plaats van
juist veel misverstanden voorkomen. “Jij zet de radio altijd zo hard!” Vraag
Een bekende theorie voor het geven ook niet “Waarom staat jouw radio
van feedback is de ‘complimentenaltijd zo hard?” Waarom-vragen geven
hamburger’: begin je gesprek met
de ontvanger namelijk het idee dat hij
iets positiefs, geef dan kritiek,
zich moet verdedigen. Maak feedback

zo concreet mogelijk. In plaats van
“Je zet me altijd zo voor het blok”,
zeg je liever “Ik vond het niet fijn
toen je me gisteren in het gesprek
met klant X voor het blok zette.”
Daarnaast is het goed om het
effect van het gedrag op jezelf
kenbaar te maken. “Ik vind het lastig
dat je radio zo hard staat. Dat maakt
het voor mij moeilijk om me te
concentreren.” Als laatste: zorg altijd
dat je ruimte laat voor een reactie
van je gesprekspartner. Beslis dan
ook samen hoe de situatie aan te
pakken om tot een voor iedereen betere oplossing te komen. Het is niet
altijd leuk, maar opbouwende kritiek
geven loont op de lange termijn
vaak wel!

Handelstraat 17, Horst
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Bespreking Poll week 16

Verkeerd aanbieden van afval hoort bestraft te worden
Een kleine meerderheid van de stemmers, 53 procent, vindt dat
gemeente Horst aan de Maas het verkeerd aanbieden van afval hoort te
bestraffen. Zij ergeren zich aan afval dat in de verkeerde bakken belandt en
zouden het niet erg vinden wanneer de gemeente een lik-op-stuk-beleid
gaat toepassen. Want hoewel we al een aantal jaren gebruik maken van dit
afvalsysteem waarbij het afval over diverse bakjes en containers verdeeld
moet worden, gaat het toch nog regelmatig mis, constateert de gemeente.

Op de website reageert Kees van den Berg die zo’n harde aanpak wel
ziet zitten, maar tegelijkertijd het beleid van sommige gemeenten hekelt
waarbij zorgvuldig gescheiden afval alsnog op één hoop wordt gegooid en
verbrand.
De overige 47 procent vindt dat een boete wel erg ver gaat. Zij zijn van
mening dat iedereen wel eens een fout kan maken en het afval verkeerd
aanbiedt. We moeten er niet vanuit gaan dat dit altijd moedwillig is.

Mijn smartphone staat uit tijdens
de Dodenherdenking
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wanneer op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt, is er ook om
20.00 uur een minuut stilte. In die minuut kan iedereen in alle stilte de slachtoffers herdenken. Het geluid van een trillende of rinkelende smartphone hoort daar
niet bij. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en enkele telecombedrijven roepen dit
jaar mensen op hun telefoon zelfs helemaal uit te schakelen. Zo wordt de herdenking in elk geval niet verstoord door een grappig bedoelde ringtone. En schrikken
mensen niet van een onverwacht geluid. Het is toch ook een kleine moeite om

voor één minuut je telefoon helemaal uit te schakelen als je bij een herdenkingsbijeenkomst bent? Mocht je onverhoopt toch net gebeld worden, dan spreekt
degene je voicemail maar in. Of nog beter: laat je telefoon thuis.
Aan de andere kant willen sommige mensen toch graag altijd bereikbaar
zijn. En van een telefoon die op de trilstand staat heeft toch verder niemand last?
We leven nu eenmaal in een samenleving die van je verwacht altijd bereikbaar te
zijn. Mijn smartphone staat uit tijdens de Dodenherdenking. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Een verbod op rugzakken bij festivals heeft geen zin
> eens 56% oneens 44%

Bij binnenkomst park voor
alle moeders 33⅓ % korting
op de normale entreeprijs

Ontvangst met aardbeienchampagne
en een verrukkelijk
lekker aardbeienhartje

8 mei Moederdag

gebakken door de echte bakker
Marc Derix

mmm.... Aardbeiendag
Expositie Strawberry fields forever
en op het aardbeienterras muziek
van troubadour Gerrit Christiaens

Het Aardbeienland sluit je in je hart,
ook met Moederdag

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst | 077 397 02 16 | info@aardbeienland.nl | www.aardbeienland.nl
winkel, terras en museum vrij toegankelijk

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

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Wim
weet
het
Branded content
Media hebben het te vaak
over media. Dat is soms de
kritiek die journalisten krijgen.
Degene die dit standpunt delen,
ga ik met deze column teleurstellen. Er is namelijk een even
opmerkelijke als zorgwekkende
ontwikkeling in de journalistiek
gaande. Steeds meer -hoofdredacteur Rob Wijnberg haalde het
vorige week ook aan op zijn
onlineplatform De Correspondentmedia plaatsen in toenemende
mate zogenaamde branded
content, ook wel sponsored
content genoemd. Dit zijn
mediaproducties gemaakt door
een journalist waarvoor betaald is
door een bedrijf. In tijdschriften
zie je dit soort inhoud al langer.
Een voorbeeld van branded
content in die context is bijvoorbeeld een interview in woonmagazine vt wonen over een type
Auping-bed. Hiervoor is betaald,
maar het interview wordt gedaan
door een zogenaamd onafhankelijke journalist. Hoe onafhankelijk
zo’n publicatie is, kan je je
natuurlijk afvragen. Zou deze
journalist het verhaal geschreven
hebben als Auping zich niet had
aangediend als ‘adverteerder’?
Waarschijnlijk niet. Hoe veel
invloed heeft Auping gehad op de
uiteindelijke tekst? Niet te
checken. Het probleem met dit
soort content is, om in journalistiek jargon te spreken, dat de
Chinese muur tussen redactie en
commercie afbrokkelt. De muur
die bij de HALLO gelukkig nog wel
overeind staat. Dagbladen maken
daarentegen steeds meer gebruik
van dit soort content. Zelfs
kwaliteitskranten als NRC
Handelsblad en de Volkskrant
halen inkomsten uit gesponsorde
verhalen. De lezer heeft vaak niet
eens door dat hij een gesponsord
artikel aan het lezen is, blijkt uit
onderzoek. Omdat de oplages
dalen en daardoor de traditionele
advertenties minder aantrekkelijk
worden voor bedrijven, is het
begrijpelijk dat uitgevers naar
nieuwe manieren zoeken om geld
te verdienen. Maar, en dat ben ik
met Wijnberg eens, ze bevinden
zich hiermee op glad ijs. De in de
journalistiek gekoesterde
geloofwaardigheid staat op het
spel.
Wim

Besluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 1
De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor
Stroomlijn, deelgebied 3, cluster 1. De betreffende besluiten en bevoegde gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn
deelgebied 3 maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze
besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van vrijdag
12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016. Binnen deze zes
weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er is
één zienswijze naar voren gebracht, die niet heeft geleid tot wijzigingen in
de besluiten. Wel zijn in de besluiten met de nummers 2 t/m 4 ambtshalve
wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de
beschrijving van de ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de
reactienota, die met de definitieve besluiten ter inzage is gelegd.
Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het
onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en
harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te
maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook door de
uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger
waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en
onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk
voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het
water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de
zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming
het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om - na een
zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen en struiken uit
de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het
rooien van de houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale
diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op:
www.rws.nl/stroomlijn.
Toelichting besluiten
De besluiten voor deelgebied 3, cluster 1 betreffen werkzaamheden in 5
uiterwaarden, verspreid over 4 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de besluiten ter inzage
liggende kaartmateriaal.
Projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de
stroombaan van de rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de
Waterwet een projectplan worden opgesteld. In het projectplan wordt de
complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 1 beoordeeld. Het betreffende
projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader voor de
werkzaamheden.
Omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het
uitvoeren van werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning
nodig om hier werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b
Wabo). Om die reden is voor 4 uiterwaarden een omgevingsvergunning
vereist.
Omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of
ontheffing vereist om een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod
om een project dat uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder
omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo). Met andere woorden:
wanneer een boom in een uiterwaard door een kapverordening wordt
beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om die
reden is voor 2 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur
en Milieu t.b.v. de uiterwaarden Berik (gemeente Leudal), Boller en
Velden (gemeente Venlo), Houthuizen (gemeente Horst aan de Maas) en
Wellerlooi (gemeente Bergen) met bijbehorende stukken, waaronder de
m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en
‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaarden Boller en Velden van het
college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.
3. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de

4.

uiterwaard Houthuizen van het college van B&W van de gemeente Horst
aan de Maas met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de
uiterwaard Wellerlooi van het college van B&W van de gemeente Bergen
met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 4 mei 2016 tot en met woensdag 15 juni 2016 liggen de
besluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken,
inclusief de aanvragen en de reactienota. U kunt de betreffende documenten
tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien op de
volgende locaties:
·
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
·
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
·
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
·
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen.
Digitale inzage
De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvragen, kunt u ook
inzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 1,
Definitieve besluiten.
Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbesluit tijdig naar
voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen van donderdag 5 mei 2016 tot en met woensdag 15 juni 2016
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
door
het
indienen
van
een
beroepschrift.
Daarnaast
kunnen
belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben
gebracht, beroep instellen tegen alle wijzigingen in de besluiten.
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit,
waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het
besluit naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige
instantie over ingestelde beroepen.
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet
(Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de
beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een
beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn
geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder
andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet
mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien
beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het
besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift
van het beroepschrift worden overgelegd.
Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 mei 2016

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)

Burgemeester Kees
van Rooij bracht
een bezoek aan het
echtpaar Pouwels
- Arts in Swolgen
ter gelegenheid
van hun 60 - jarig
huwelijksjubileum.
Namens de gemeente
feliciteerde hij hen met
het bereiken van deze
mijlpaal.

In de komende twee weken rijdt de chemokar langs de dorpen. Dan kunt u uw Klein Chemisch Afval
(KCA) inleveren. Bijvoorbeeld lege batterijen, spaarlampen, medicijnen en restjes verf.
Op uw afvalkalender staat wanneer de chemokar bij u in de buurt is. Ook op www.horstaandemaas.nl
en www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl vindt u de data, tijdstippen en locaties.
Heeft u de chemokar in uw dorp gemist? Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand staat hij tussen
10.00 en 14.00 uur bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst.
Overzicht locaties en data
Dorp

Locatie

Voorjaar

America

Past.

12-05-2016

Broekhuizen

Naesenhof

09-05-2016

Broekhuizenvorst

Kerkstraat

09-05-2016

Evertsoord

Pater

13-05-2016

Griendtsveen

Helenaveenseweg

12-05-2016

Grubbenvorst

Hoek M

10-05-2016

Hegelsom

Past.

11-05-2016

Horst

Wilhelminaplein

12-05-2016

Kronenberg

hoek

13-05-2016

Lottum

Markt

10-05-2016

Meerlo

Julianastraat

17-05-2016

Melderslo

Loch

09-05-2016

Meterik

St. Jansstraat

11-05-2016

Sevenum

Raadhuisplein

13-05-2016

Swolgen

Mgr. Aertsstraat

17-05-2016

Tienray

Zwanenweg

17-05-2016

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

Het is altijd kermis
in Horst aan de Maas
Kermis Meerlo 7 t/m 10 mei
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Donkstraat Meterik.

Bekendmakingen

Ontwerp
nieuw
staatsieportret
Ontwerper Teun Verbeek gaat het
nieuwe staatsieportret maken voor de
raadzaal. Het wordt een portret van de
koning dat is samengesteld uit ‘selfies’ van
inwoners van Horst aan de Maas. Hij heeft
er meer dan 800 nodig. Dus ga naar
www.teunverbeek.com en wordt
onderdeel van het staatsieportret
door je eigen selfie in te sturen.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Horsterweg 74
Hegelsom
Stationsstraat 125
Horst
Bremweg 2a

Handelstraat 11
Lottum
Dijkring 66
Meterik
Donkstraat 6a
Crommentuynstraat 15

Sevenum
Hackert 1
Gelderdijk 30
Zilverschoon 24
Tienray
Nehobolaan 8a

Algemene informatie
Gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

Postadres:

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

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

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

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

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

gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Openingstijden Openbare Werken
Openbare Werken aan de Americaanseweg
43 in Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Gemeenteraad bezoekt zwembad De Berkel
Op 17 april hebben raadsleden van vrijwel alle partijen zwembad De
Berkel in Horst bezocht. Zij kregen een presentatie over verschillende
kanten van het zwembad.
In oktober 2015 waren gemeenteraadsleden op bezoek in Alblasserdam
waar een nieuw zwembad werd
bezocht. Zo krijgt de gemeenteraad
een steeds beter beeld bij de mogelijkheden en beperkingen waardoor
zij eind dit jaar een weloverwogen

besluit kunnen nemen of De Berkel
moet blijven of dat er gekozen wordt
voor een geheel nieuw zwembad.
Verschillende mensen vertelden over de mogelijkheden van
het zwembad; het peuterbadje, het
warmwaterbad, de glijbaan, het

bubbelbad en het wedstrijdbad.
Enthousiast werd verteld over diverse
gebruiksmogelijkheden. Ook werd er
verteld over de technische staat van
het zwembad. En de eerlijkheid gebied
me te zeggen dat ik onder de indruk
was van de technische staat. Mijn beeld
was dat we in Horst een verouderd
zwembad hebben dat zijn beste tijd
gehad heeft. Binnenkort worden er filters vervangen en dan is het zwembad

technisch dusdanig goed op orde dat
de controle volledig automatisch mag
gebeuren. Dit betekent een b
 esparing
in de kosten. Daardoor is De Berkel
hiermee technisch gezien het op een
na beste zwembad van Nederland.
Daar mogen we als gemeente best
trots op zijn. Waar ik ook trots op ben
is de technisch medewerker van de
gemeente die vol passie vertelde over
zijn betrokkenheid bij het onderhoud

van het zwembad. Vol trots gaf hij
een rondleiding en vertelde over
wat er gerealiseerd was en wat nog
staat te gebeuren. De energievoorziening is al gekoppeld met sporthal
de Berkel. Mogelijkheden voor de
toekomst w
 orden gezien om in
verdere k oppeling aan de Mèrthal of
‘t Gasthoês.
Frank Spreeuwenberg,
SP Horst aan de Maas

van de omwonenden die wel veel of
zeer veel last ondervinden, vaak dagelijks. In die gevallen verlies je een groot
deel van je woon- en leefplezier. Deze
voorbeelden laten zien dat enquêtes,
met negen procent of meer positieve
reacties, een verkeerd beeld kunnen
geven. Tijdens een opleiding zou een
9 een heel mooi cijfer zijn, maar bij
deze vorm van enquêtes kunnen er ook
volkomen verkeerde conclusies getrokken worden. Veel positieve reacties

rechtvaardigen niet dat anderen
zich ongelukkig voelen of onveilig.
Hopelijk neemt het college meer
informatie mee bij het vaststellen van
beleid. Het is gevaarlijk de enquête
uitkomsten eenvoudig en te positief
te gebruiken in communicatie. Wel is
het goed om heel gedegen enquêtes
uit te zetten om de meningen in de
gemeente na te gaan.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Wat zeggen cijfers?
In Horst aan de Maas is een enquête gehouden om te meten hoe de
inwoners tegen bepaalde onderwerpen aankijken.
Bij een enquête over handhaving werd bijvoorbeeld gevraagd op
de volgende stelling te reageren: Ik
voel me in mijn eigen buurt veilig op
straat. Drie procent van de mensen
gaf aan het daar niet mee eens te
zijn. Dan zou je kunnen denken dat
het wel snor zit met de sociale veiligheid. De vraag is echter erg beperkt,

niets over de nacht. Doet u in het
donker de voordeur nog open? Loopt
u midden in de nacht met plezier door
het dorp in het stikkedonker? Fietst u
door de gemeente in het donker over
eenzame wegen? Het cijfer suggereert
dat mensen zich veilig voelen, maar de
actie in Swolgen en Tienray om in verband met sociale veiligheid het fietspad

naar Horst te verlichten leverde 1.200
handtekeningen op. Dat geeft toch een
heel ander beeld. Een ander voorbeeld
is de vraag te reageren op reukoverlast
van agrarische activiteiten. Zes procent
gaf aan veel overlast te ondervinden,
94 procent niet. Valt dat mee? Info of
men vaak in de buurt van zo’n bedrijf
is, of in de buurt woont, ontbreekt. Wat
we wel weten? Rondom diverse agrarische bedrijven roeren zich actiegroepen
(terecht). Die bewaken de belangen

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Tijdelijke huurwoningen
Op dit moment is er meer vraag naar woningen dan aanbod. In de
kleinere kernen is de vraag naar betaalbare huurwoningen groot.
Vooral jongeren kunnen moeilijk ergens terecht. Er komen niet tot
nauwelijks huurwoningen vrij en koopwoningen zijn financieel vaak niet
haalbaar. Ook willen de corporaties geen nieuwe huurwoningen meer
bouwen in de kleine kernen.
Een veel genoemde
mogelijkheid om aan deze tijdelijke
vraag invulling te geven is het
plaatsen van demontabele en

herbruikbare woningen. Tot op
heden echter was dit een papieren
werkelijkheid, maar begint nu echt
tastbaar te worden.

Zo worden er door Wonen
Limburg achttien appartementen
van Woonovatie in Meterik gebouwd
en worden komend najaar twaalf
Heijmans One-woningen, als
het bestemmingsplan voor de
nieuwbouwwijk is goedgekeurd, in
America geplaatst. In andere dorpen
zijn nog projecten in ontwikkeling.
Beide concepten zijn kant-enklaar woningen, merendeels een- of

tweepersoons huishoudens, en
worden voorlopig voor een periode
van tien jaar in deze dorpen geplaatst.
Met de toekomstige huurders worden
contracten voor maximaal twee jaar
afgesloten.
In deze tijd kan men verder
op zoek naar andere geschikte
woonruimte. Tevens zal op deze
manier de druk op de huurmarkt
worden verlicht en kan mogelijk de

doorstroming in het huursegment
verbeteren.
Het is wel wenselijk mensen
uit deze dorpen de mogelijkheid te
bieden om in eigen dorp te starten
of te blijven wonen.

Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Laat ondernemers ondernemen
Onlangs sprak ik, samen met enkele collega-fractieleden met leden van de
Industriële Club Horst aan de Maas.
Regelmatig spreken we met
agrarische ondernemers die zijn
aangesloten bij LLTB. Verschillende
organisaties, verschillende vakgebieden, maar vooral veel overeenkomsten. Allereerst hun passie voor
het ondernemerschap en toewijding voor bedrijf en medewerkers.
Ondernemers zijn werkgevers en

werk is nou eenmaal de beste sociale
voorziening. Willen we geld kunnen
uitgeven aan wonen en welzijn, dan
zullen we dat eerst moeten verdienen.
In onze gemeente hebben we prachtige
bedrijven, waar we trots en zuinig op
moeten zijn.
Maar ook in de zorgen van ondernemers zie je veel overeenkomsten.

Voor ondernemers geldt dat stilstand
achteruitgang is. Ontwikkelingen
gaan razendsnel en daar moeten zij
snel op kunnen reageren. Daar passen geen langlopende procedures bij
om een uitbreiding te kunnen doen.
Moet alles dan maar kunnen? Nee
natuurlijk niet, in Nederland en dus
ook in onze gemeente hebben we
regels waar iedereen zich aan moet
houden. Zelfs veel meer regels dan in
de ons omringende landen, waardoor

ondernemers hier vaak meer moeten investeren dan hun buitenlandse
concurrenten. Ik heb veel respect
voor ondernemers en de risico’s en
onzekerheden waar zij elke dag mee
te maken hebben. Soms zijn ze heel
succesvol, soms moeten ze knokken
voor hun bestaan. Laat ondernemers
ondernemen. Daar varen we allemaal
wel bij.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas

Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren
van Rundje um ut Hundje 2016

BEDANKT
EN TOT VOLGEND JAAR!
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Voetbaltoernooi Kronenberg
SV Kronenberg organiseert op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei haar traditionele voetbaltoernooi. Het toernooi
wordt gehouden op het Sportpark de Heesbergen in Kronenberg.

Sparta’18 F3
in het nieuw
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De shirts van het team F3 van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum
worden sinds kort gesponsord door palletdistributiebedrijf Transvenlo.
Dit team van eerstejaars F-spelers
komt uit in de Fair Play competitie 301.
Leiders Donné Gubbels en Koen
Vermeulen gaan wekelijks op pad met
hun zeven mannen en één meisje.
Het team bestaat uit Tijn Wolters, Pim
Hermans, Jotte Cleven, Jordy Gubbels,
Niek Peters, Mats Vermeulen, Gino

Piano- en gitaarles
in Sevenum
Alle leeftijden, individueel, groep

Neem nu een
GRATIS proeﬂes!
Informatie: 06-51360211
peter.thissen@gmail.com

de Jong en Mila Bouten. Momenteel
hebben ze zeven wedstrijden gespeeld
waarvan drie gewonnen en vier
verloren. De tegenstand is flink, maar
de F3 van Sparta laat zich niet zomaar
wegspelen. Onlangs hebben ze de koploper nog flink het vuur aan de schenen
gelegd.

Zaterdag 28 mei wordt er een
aantal zeven tegen zeven wedstrijden
georganiseerd. Het toernooi begint
deze dag om 18.00 uur. De spelers
moeten minimaal 35 jaar zijn.
Het wordt een recreatief toernooi voor
veteranen, spelers vanuit het reguliere

NIEUW: ESCAPE HOUSE
scape room
Toffe veTTe e
ren in Hors t!
o
o
m
j
e
e
b
ij
b

voetbal of personen die niet meer
voetballen. De voetbalvereniging wil
andere verenigingen ook kennis laten
maken met het zeven tegen zeven
voetbal.
Op zondag 29 mei wordt er
een zes tegen zes voetbaltoernooi

georganiseerd. Het toernooi is voor
zowel heren, dames als recreatieve
teams van buurten, stratenteams en
vrienden. Inschrijven voor het toernooi
moet voor 8 mei. Opgeven voor
het toernooi kan via secretariaat@
svkronenberg.nl

Kiest u voor kwaliteit?

HORST

ecT
reserveer DIr
085 489 8960

Bekijk alle Toffe Escape Rooms & meer info op www.

dealer van

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

Moederdag cadeautip!
De
leukste
overdekte
7
gezinsbeurs van
ROZEN
Vanaf VAN HEEJ
8 het Zuiden!

14
15
16

€8,-

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

meijels mooiste voorjaars beurs

Paul van der Hulst
Van der Hulst Roze
n, Meterik

Per bos a
10 rozen

Zaterdag 7 Mei
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Gelijkspel voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Voor het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo stond donderdag 28 april een belangrijke wedstrijd op
het programma. Het elftal speelde tegen Bevo uit Beringe.
Om klassebehoud veilig te stellen
moest er bij voorkeur gewonnen
worden, maar mocht men zeker
niet verliezen. Melderslo, dat voor
de winter met veel vertrouwen
en goed spel de nodige punten
binnen haalde, wist na de winter,
door blessures en schorsingen nog
maar mondjesmaat de punten bij de
schrijven. Ook nu weer miste men
twee spelers, die gelukkig uitstekend
vervangen werden. Tegen Bevo,
een goed voetballende ploeg,
stond Melderslo er weer. Met een
uitstekende teamprestatie werd
Bevo vanaf het begin opgejaagd.

Dit resulteerde na een kwartier in een
1-0 voorsprong voor Melderslo door
Bart Verheyen, die een combinatie
beheerst afrondde. Bevo bleef de
beter voetballende ploeg zonder
echt gevaarlijk te worden terwijl
Melderslo voor rust nog twee keer op
de benen van de Beringe-doelman
stuitte. Na de rust ging Melderslo op
zoek naar de 2-0. In de 70e minuut
werd deze gevonden door man of
the match Peter Spreeuwenberg die,
nadat hij eerst nog een geplaatste
bal net naast het doel zag gaan, de
bal na goed doorzetten van Stan van
de Pas strak in de lange hoek liet

verdwijnen. Bevo, dat nog kans maakt
op de derde periode, gaf niet op en
kwam tien minuten voor tijd ietwat
gelukkig op 1-2. Bevo rook haar kans
en deed er nog een schepje bovenop.
Melderslo moest alle zeilen bij zetten
maar kon helaas niet voorkomen dat
twee minuten voor het verstrijken van
de tijd de 2-2 eindstand op het nog
steeds in de maak zijnde scorebord
verscheen. Het vertoonde spel geeft
ons vertrouwen dat Melderslo ook
volgend seizoen weer in de vierde
klasse te bewonderen zal zijn. Ook al
zijn het maar zes punten tussen plaats
7 en plaats 14.

Meterik
neemt lastige hobbel
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Het eerste team van voetbalvereniging RKSV Meterik speelde zondag 1 mei de wedstrijd tegen voetbal
vereniging Resia 1 uit Wellerlooi. Meterik streed hierbij om de titel in de vijfde klasse F. De wedstrijd werd gespeeld
op de thuishaven van de tegenstander in Wellerlooi.
Na enkele minuten aftasten
was het Dré Peeters die met een
schijnbeweging de verdediging van
Resia het bos instuurt en in de vijfde
minuut Meterik op voorsprong bracht.
Het eerste kwartier was Meterik de
bovenliggende partij. Meterik gaf iets
meer ruimte weg en in de 24e minuut
wisten de mannen van Wellerlooi
de gelijkmaker te scoren. Met nog
mogelijkheden voor beide partijen was

de 1-1 op dat moment een terechte
ruststand.
In de tweede helft zette Meterik de
tegenstander meteen onder druk. In de
48e minuut schoot Dré Peeters mis.
Een minuut later verschalkte Gijs van
Rengs de Wellerlooise keeper en was
de verdiende Meterikse voorsprong een
feit. Een tijdje later ontsnapte Meterik
aan de gelijkmaker door een redding
van Luuk Heanen. Meterik voetbalde

geconcentreerd en werd in de 71e
minuut hiervoor beloond. Na een
corner stond Dirk van Rengs op de
goede plaats om een doelpunt mee te
pikken en 3-1 voorsprong te brengen.
De mannen van Meterik waren niet van
plan nog iets weg te geven. Naast de
belangrijke drie punten was de grootste
winst dat Meterik de juiste spirit heeft
gevonden in deze cruciale fase van
de competitie.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en P. Kool in samenwerking met
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?

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

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

Tuincentrum Hegger
Aanbiedingen!

Nu weer volop:
Perk– en kuipplanten
Groente– en kruidenplanten
Potterie
Fruitbomen en –struiken

Geraniums
€ 1,29

Hangpotten
€ 12,95

Hemelvaartsdag

€ 0,79
€ 9,95

Grote hortensia
€ 12,95
€ 9,95

en zondag open!!
Acties geldig t/m 10 mei

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

EINDELIJK
MOOI WEER!!!
COMPLETE BARBECUE
al vanaf
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Sparta/Kronenberg C5 kampioen
Door: voetbalvereniging Sparta/Kronenberg
De voetbaljongens van de C5 uit Sevenum en Kronenberg zijn zaterdag 30 april kampioen geworden
in hun klasse. De enige concurrent EWC C2G ut Well had op donderdag 28 april zijn wedstrijd gewonnen,
waardoor Sparta/Kronenberg C5 zaterdag moest winnen. Veel supporters waren naar het sportpark
Ter Horst in Horst gekomen om de wedstrijd tussen Sparta/Kronenberg C5 en Wittenhorst C4G te zien.
Na een rustig en voorzichtig begin werd toch vrij snel de bevrijdende 1-0 gescoord. Voor rust kwamen
er nog drie goals bij en na rust werden er nog eens drie gemaakt waardoor met 7-0 werd wonnen en
het verdiende kampioenschap een feit was.
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Hemelvaartsweekend: muziek bij Het Engelke!
vrijdag 6 mei 2016

\ Nolles Bluesband

lekker knallen met een gevarieerd bluesrepertoire
van Rory Gallagher tot Red Devils
zaterdag 7 mei 2016

\ Gazoline

If it ain’t rock, they don’t give a fuck
lekkere vette klassieke rockcovers
Beide dagen aanvang 21:30 uur - toegang gratis

Broekhuizerdijk 27 | 5962 NL Melderslo | 077-3983350 | info@hetengelke.nl
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Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

Wittenhorst maakt derby
niet waar
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het eerste herenteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst speelde zondag 1 mei de wedstrijd tegen
voetbalvereniging SV Venray. De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark van Wittenhorst in Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.vanveggeltegels.nl

Het succes van vorige week tegen
voetbalvereniging ZSV uit Zeilberg kon
helaas tegen Venray in de wedstrijd
niet voorgezet worden. Het spel én
teamgeest waren een tandje minder.
De start was voor de thuisploeg een
goed begin. Vanaf de aftrap verscheen
Joost van Rensch tweemaal voor de
doelman. Hij werd met een aantal
steekpases in staat gesteld om te
scoren maar dat mocht niet zo zijn.
SV Venray had geluk toen in tweede
instantie uit een corner werd gescoord
en het 0-1 werd. Rick Egelmeers was
de doelpuntenmaker die doelman Sjors
Witt te kijk zette. Na dit sterke begin
kon er geen vervolg aan gegeven

worden. Het peil zakte zienderogen.
Een mogelijkheid was er nog voor Rik
Linders die van dichtbij de doelman op
zijn weg vond. Voor Wittenhorst kon
Joost van Rensch geen goede richting
geven aan zijn schotpoging. Na de
pauze was het wederom Wittenhorst
dat via Joost van Rensch de eerste
goede actie had, maar jammer genoeg
geen succesvol einde. SV Venray deed
het beter. Ammed Shala werd vrij
gelaten en het werd 0-2. Een domper
voor de thuisploeg, maar ze gaf zich
nog niet gewonnen. Daan Verlijsdonk
kreeg de bal aangespeeld. Doelman
Nielen was kansloos op deze inzet
waardoor het 1-2 werd. De aanvals-

kracht van de thuisploeg was toch niet
bij machte om de gelijkmaker te
forceren. In de slotfase gebeurde er nog
van alles. Bij een uitbraak moest Sjors
Witt vlak voor de middenlijn ingrijpen
met als gevolg een rode kaart. Echter
de assistent-scheidsrechter vlagde voor
buitenspel en werd gevolgd door de
scheidsrechter. Buitenspel ging voor
want dat was eerder aan de orde.
De rode kaart werd hierdoor ingetrokken. De wedstrijd werd afgesloten met
een verdiende zege voor SV Venray.
Beide ploegen hebben nu evenveel
punten met nog slechts twee wedstrijden te gaan. Wittenhorst heeft met een
beter doelsaldo een voordeel.

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

20% KORTING OP

ZOMERJACKS
MAGAZIJNVERKOOPKOOPJES IN DE WINKEL
BLOUSES
V.A. € 7,50
VESTEN EN TRUIEN V.A. € 10,BROEKEN EN ROKKEN V.A. € 10,-

JURKJES
BLAZERS
JACKS

V.A. € 10,V.A. € 15,V.A. € 25,-

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
AANBIEDING MEI

(voor afhalen en restaurant)

MENU: 2 personen voor € 16,00
SPECIALE AANBIEDING

GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

OP MOEDERDAG

ONTVANGT ELKE MOEDER EEN CADEAUTJE

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Veldronde in de bossen
Handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray hield in het weekend van zaterdag 30 april en
zondag 1 mei een veldronde. In de bossen van Tienray en Swolgen waren op zaterdag verschillende
doelen opgesteld die de jeugd in groepjes moest opsporen en proberen te raken. Op zondag 1 mei was
het de beurt aan de volwassenen.
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Bekerfinales NeVoBo
De bekerfinales van de NeVoBo (Nederlandse volleybalbond) vinden plaats op zaterdag 14 mei in Meerlo.
De wedstrijden worden gehouden in sporthal ’t Brugeind in Meerlo, de thuisbasis van volleybalvereniging Set Up.

Motorcross Lottum
Motorcrossclub Lottum organiseert zaterdag 7 en zondag 8 mei zijn
jaarlijkse wedstrijd om het Nederlandse kampioenschap motorcross.
De wedstrijd vindt plaats op de Stokterweg in Lottum.
Deze dag worden er 250 motor
crossers verwacht. Zij starten in
verschillende klassen. Op zaterdag
komen de jeugdklassen en de
liefhebbersklasse aan de start.
Op zondag wordt er gestreden door
onder andere de quads, junioren en
internationale rijders. Josh Breukers uit
Lottum maakt kans om in de

quadklasse op eigen circuit de
overwinning in het Nederlandse
kampioenschap op te eisen.
Stan Breukers uit Lottum maakt
eveneens kans op de overwinning in de
liefhebbersklasse. In de internationale
klasse gaat Nicky Meijers uit
Broekhuizen voor de eerste plek en in
de nationale klasse Erwin Jacobs.

Belangrijke punten
voor Melderslo
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde zondag 1
mei een wedstrijd tegen voetbalvereniging RKMSV uit Meijel. De wedstrijd
werd gespeeld in sportpark De Merel in Melderslo.
Melderslo begon de wedstrijd met
een gewijzigd team. Ondanks de
geblesseerde Mark van de Munckhof en
de geschorste Jeroen was het Ron
Thijssen en Leon Viervermans gelukt
een uitgebalanceerd team op de been
te brengen. Meijel, dat streed voor de
derde periodetitel, had veel moeite om
de spitsen in bedwang te houden. Dit
lukte niet in de zeventiende minuut.
Een vrije trap van Bart Verheijen werd
niet klemvast gepakt door de doelman
van RKMSV, Stan van de Pas was er als
de kippen bij en het werd 1-0. Kort
voor de rust dacht Stan van de Pas de
2-0 te hebben gemaakt, helaas voor
hem ging dit niet door wegens

buitenspel. In de 55e minuut is het
Peter Spreeuwenberg die alert is na
een schot van Paul Vullings, en hij
maakt de 2-0. Als enkele kansen later
ook nog een speler van RKMSV het
veld moet verlaten met een rode
kaart, lijkt de buit binnen te zijn. Niets
in minder waar want met tien spelers
maakt de tegenstander er nog een
wedstrijd van. De 2-1 kwam onverwacht. In de slotfase bleef de stand
zoals hij was met 2-1. Met deze
overwinning is het klassebehoud weer
een stukje dichterbij gekomen. Een
goed resultaat donderdag 5 mei in
Swalmen zou aan alle onzekerheid
een einde maken.

Fried Van Helden
voetbaltoernooi
Voetbalvereniging VV Hegelsom organiseert op eerste pinksterdag, dit
jaar op zondag 15 mei al sinds 1995 het familie- en vriendenvoetbaltoernooi
Fried Van Helden op het sportpark in Hegelsom.
Het toernooi is vernoemd naar de
legendarische terreinmeester Fried Van
Helden. Als terreinmeester verzorgde
hij het hele sportpark van Hegelsom.
Het voetbaltoernooi wordt op zondag
15 mei voor de 22e keer gespeeld. Bij
het toernooi zijn de elftallen verplicht
twee niet actieve voetballers en twee
dames op te stellen. Met een maximaal

aantal toelaatbare van twaalf teams,
wordt er gestreden om de Fried Van
Helden wisseltrofee. De eerste
wedstrijden worden om 11.00 uur
gespeeld en de finale staat gepland
rond de klok van 17.00 uur. Aansluitend
vindt de prijsuitreiking plaats met muzikale omlijsting van Drive-in show Light
Flash met dj.

In totaal nemen 22 teams uit
Zuid-Nederland deel aan de finale.
De organisatie is in handen van Set Up.
“Het is een grote eer voor VC Set Up om
deze finales te mogen organiseren, en
dat is niet voor niks: VC Set Up bestaat
dit jaar namelijk 50 jaar en deze
bekerfinales geven een feestelijk tintje

aan ons jubileumjaar”, aldus voorzitter
Marcel de Groot.
De beste teams van de zaterdagbeker nemen het zaterdag 14 mei op
tegen de beste teams van de zondagbeker. Zowel jongens (A,B,C) als meisjes
(A,B,C) strijden om de eerste plaats.
Bij de senioren spelen de herenteams

(A en B) en damesteams (A en B) om de
finale. Om 15.30 uur is de finale van de
zitvolleyballers uit Tilburg (Volley Tilburg)
en Mill (VV Apollo). “Het belooft een
geweldig sportief spektakel te worden
met volleybal op het hoogste niveau”,
aldus De Groot. De wedstrijden worden
gespeeld tussen 10.00 en 18.00 uur.

vind ‘m
online
!

Kom jij onze nieuwe
“lente” kaart proeven?
#seizoensgebonden

GEMBER
Liefde voor puur eten en drinken

Steenstraat 2, 5961 EV Horst | www.gemberfood.nl | facebook.com/gemberfoodbar | +316 28588452
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VAN
VAN RABOBANK
RABOBANK HORST VENRAY
VENRAY

Particulieren
Particulieren| 077
| 077389
38984840000
Bedrijven
Bedrijven| 077
| 077389
38985850000
www.rabobank.nl/horstvenray
www.rabobank.nl/horstvenray

BANKZAKEN REGELEN
ALS IEMAND OVERLEDEN IS
Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode
aan. Er moet veel geregeld worden, ook met de bank.
Wij helpen u graag verder.
Meld ons het overlijden liefst zo snel mogelijk. Dit kan telefonisch
of online. Om de bankzaken te kunnen regelen, hebben wij
een akte van overlijden nodig. En soms ook een verklaring van
erfrecht of een verklaring van executele. Onze adviseur bespreekt
dit graag met u in een persoonlijk gesprek.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.rabobank.nl
Zoekt u daarna op ‘overlijden’, dan vindt u veel relevante
informatie die kan helpen in deze moeilijke tijd.

Verhuizen?
U kunt het ook online doorgeven
Klanten hebben aangegeven het prettig te vinden om een adreswijziging ook online te kunnen regelen.
Onze website www.rabobank.nl is hier inmiddels voor aangepast. Wanneer u zoekt op ‘verhuizen’,
vindt u bovendien veel nuttige informatie die van toepassing is voor uw nieuwe woonsituatie. Of het nu
gaat om uit huis gaan, samenwonen of uit elkaar gaan.
De verhuismelding doet u in de beveiligde Rabo-Internetbankieren-omgeving. Indien u dat wenst, volgt daarna
een gesprek met een adviseur. Zo helpen wij u om zorgeloos te verhuizen.

24 en 26 mei

INSPIRATIESESSIES
VOOR VERENIGINGEN
EN STICHTINGEN

Deze week ontvangen verenigingen en stichtingen
een uitnodiging voor de inspiratiesessies. Deze worden
gegeven in samenwerking met het NECP (Nederlands
Expertise Centrum Projecten).
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Een aandeel in elkaar
Ga naar rabobank.nl/10pluspunten
Een aandeel in elkaar

Zij zijn gericht op thema’s waar de meeste verenigingen
anno 2016 mee te maken hebben. Denk
aan het werven van leden en
vrijwilligers en het genereren
van extra inkomsten. NECP
laat verenigingen zien wat zij
hieraan kunnen doen.

RABOBANK
CLUBKAS CAMPAGNE
Tijdens deze avonden geven we ook uitleg over de opvolger
van de Rabo Fietsdag: De Rabobank Clubkas Campagne,
die start na de zomervakantie.
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mogen leden van de
Rabobank hun stem uitbrengen op een vereniging of stichting.
Deze stem is geld waard! Hoe meer stemmen een vereniging of
stichting krijgt, des te meer geld ze ontvangt. Leden hebben op
die manier zeggenschap over waar het geld naar toe gaat.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg ons dan via facebook.com/raboclubkasHV

Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jessi Clevers
13 jaar
Horst
Dendron college

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Alle liedjes van de Top 40 heb ik eigenlijk wel grijs gedraaid. Maar Light It Up
van Major Lazer en Work From Home
van Fifth Harmony heb ik het vaakst
geluisterd. Ik vind het leuke liedjes,
want er zit wat tempo in. Meestal zet
ik muziek op als ik huiswerk maak of
tijdens het douchen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dan zou ik met een Volkswagen Kever
naar Lottum rijden, want daar woont
mijn vader en zijn familie. Mijn ouders
zijn gescheiden en om de twee weken
ben ik in het weekend bij m’n vader.
Een Volkswagen Kever vind ik een echt
leuke auto. En dan het liefst in het
babyblauw, want gewoon blauw is zo
normaal.

In welke historische tijd had je
willen leven?
In de jaren 60, want de kleding en
de muziek van toen vind ik heel leuk.
Als ik in de jaren 60 zou leven, dan zou
ik naar feestjes gaan met een jukebox.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou een wereldreis willen maken
om van alles te ontdekken. Amerika en
Afrika zou ik vooral graag willen bezoeken, want daar hebben mensen een
heel andere cultuur en leven ze op een
heel andere manier. Dat wil ik wel eens
zien. Ik ben van plan de reis te maken
als ik mijn rijbewijs heb, want dan kan
ik ook een Jeep huren daar.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Ik zou met mijn familie en vrienden
naar Disneyland in Parijs gaan.
Daar ben ik nog nooit geweest en het
lijkt me daarom heel cool.
Wat deed je als kind het liefst?

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

aan
Jessi Clevers

Als kind speelde ik vooral veel buiten
met mijn broer of met vriendinnen.
Buitenspelen vond ik het leukst,
omdat je buiten van alles kon doen.
Vaak speelden we in het speelhuisje
vader en moedertje. Nu speel ik ook
nog wel eens buiten, maar geen vader
en moedertje meer, haha.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb eigenlijk geen angsten,
want ik ben niet zo snel bang. Van
horrorfilms word ik wel bang, zoals
van de film Sinister. Die film gaat over
een huis waarvan alle bewoners die
erin woonden, werden vermoord.
Het jongste kind van het gezin
vermoordde steeds zijn familie. Als ik
zo’n film heb gezien, durf ik niet meer
door het huis te lopen.
Als je een dier zou zijn, welk dier zou
het zijn en waarom?
Alle dieren hebben wel wat, er springt
niet een bepaald dier voor mij uit.
Ik heb wel een lievelingsdier: een

.

konijn. Ze zijn zo klein, zacht en lief.
Zelf heb ik geen konijn, dat mag niet
van mijn moeder.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Later wil ik graag gymdocent worden,
want dan ben je elke dag actief bezig.
Ik houd niet zo van op mijn kont zitten
en stilzitten. Zelf volleybal ik bij Hovoc
en zit ik bij de dansgarde D’n Dreumel
in Horst. Ook zou ik later in een dorp
willen wonen, want daar is het gezellig.
En verder hoop ik dat ik gelukkig ben.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Ik vind dat de man het moet vragen,
dat hoeven vrouwen niet te doen.
De beste plek om het te vragen is in
een weiland op het gras, tijdens een
picknick of zoiets. Dat is erg romantisch
vind ik.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem of haar zo bijzonder?
Tessa Poels is mijn beste vriendin.
Met haar kan ik lekker gek doen en
lachen. En ze is ook zo spontaan.
Sinds ik in Horst woon, heb ik haar
leren kennen. Ze woonde twee huizen
verder dan ik. Wat we vaak samen
doen, is filmpjes opnemen met Musical.ly.
Dat is een app op je mobiel waarmee
je een filmpje kan maken terwijl je met
een liedje mee playbackt.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage laten zetten, want
ik wil zo lang mogelijk naturel blijven.
Maar als ik er eentje zou nemen, dan
zo het een mooie spreuk op mijn pols,
schouderblad of enkel zijn. Dat vind ik
wel leuke tatoeages.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Het lijkt me helemaal te gek om te
kunnen vliegen. Dan kan ik de hele
wereld overvliegen.
Waar geef jij je laatste 50 euro
aan uit?
Aan kleding. Ik zou zoveel mogelijk
kleding bij The Sting en de New Yorker
kopen, want die winkels verkopen hele
leuke kleren. Ik houd wel van shoppen.
Het liefst winkel ik in Venlo met een
vriendin van mij.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Dat ik vanavond lekker naar de kermis
ga in Horst met mijn vriendinnen.
De Booster is mijn favoriete attractie,
maar die staat er deze keer helaas niet.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

VOOR MOEDERDAG
MOOIE GROTE HANGPOTTEN
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

NU VOOR

E 4,95

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst

Tel. 077-3982922/06-54306964

Misselijk
Afgelopen dagen was het
weer zover: de kermis in Horst.
Nu bestaat dat voor mij vooral
uit vele feestjes en drankjes
doen, maar dat was vroeger
wel anders.
Aangezien de kermis in
Melderslo ‘iets’ kleiner was
(botsauto’s, rups en een stom
kraampje) en ik dat naar mijn
mening toch echt ontgroeid was,
ging ik naar dé kermis in Horst.
Op mijn fietsje, met mijn dikke
portemonnee vol met spaarcentjes racete ik de ‘grote-mensen’kermis tegemoet. Als eerste in
‘de bank’, vet leuk maar ook vet
eng want met mijn kleine lijfje
had ik het gevoel dat ik zo de
attractie uit kon vliegen en
vervolgens op de grond zou
belanden.
Na een uur op een bankje te
hebben gezeten, bijkomend van
de misselijkheid, besloot ik dat
ik zin had in een suikerspin.
Niet dat ik daar nog misselijker
van zou worden… Strak plan dus.
Mijn lievelingskleur was blauw,
en daarom nam ik geen mainstream roze suikerspin, nee ik
nam heel stoer een blauwe.
En trots dat ik was.
Daarna begon een vast
ritueel: kijken naar de Booster,
op het punt staan om een
kaartje te kopen, maar dan toch
niet gaan. Meestal dacht ik, dit
jaar ben ik oud genoeg en durf
ik het. Maar meestal werd ik
afgeschrikt door een kotsend
meisje die haar groene Slush
Puppy weer naar buiten gooide.
Inmiddels kijk ik niet eens
meer om naar alle attracties,
maar focus ik me op de cafeetjes
met de leuke muziek. Al ga ik
niet meer in al die attracties,
toch word ik nog af en toe
misselijk. Rara, hoe kan dat…
Liefs,
Anne
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Veiling voor DiaconieNu
Tijdens de open dag van de Lambertuskerk in Horst, op zondag 3 juli, wordt er een veiling gehouden.
De opbrengst hiervan gaat naar DiaconieNu.
De parochie vraagt hobbyisten en
verzamelaars van devotionalia op een
of twee stukken uit hun verzameling af
te staan voor de veiling. De spullen
kunnen op dinsdagochtend tussen

10.00 en 11.30 uur worden ingeleverd
bij DiaconieNu, in het parochiezaaltje of
op werkdagen dagelijks tussen 10.00
en 12.00 uur op het secretariaat in de
Hoofdstraat. Tijdens de open dag

worden de spullen tentoongesteld en
’s middags geveild. Voor meer
informatie kijk op www.rkhorst.nl of
neem contact op met het secretariaat
via 077 398 14 16.

Opheffing Rosa Musica
Mandolinevereniging Rosa Musica uit Lottum stopt na ruim 56 jaar.
De vereniging wordt opgeheven wegens een te kleine bezetting.
Op initiatief van de jeugdraad in
Lottum is op 29 november 1959 de
mandolinevereniging Rosa Musica
opgericht. De eerste jaren werd er
vooral geoefend om mee te kunnen
doen aan concoursen, maar later
stond het plezier en de gezelligheid
van het maken van muziek voorop
voor de vereniging. Rosa Musica
trad veel op voor vrouwenbonden,

verpleeghuizen, kerken en diverse
recreatieve locaties. Ook bij het
Rozenfestival was de muziekgroep te
beluisteren. Wegens gezondheidsredenen zijn verschillende leden moeten
stoppen en de nieuwe aanwas bleef
uit. Een aantal leden gaf ook nog aan
te willen stoppen. Doordat de bezetting te dun is geworden, is er besloten
de mandolinevereniging op te heffen.

Expositie Weefgoed
De expositie Weefgoed in Museum de Kantfabriek in Horst is tot en
met zondag 22 mei aangevuld met labels van het bedrijf Van Engelen
& Evers uit Heeze.

Cheque voor hospice
Tijdens de expositie van Schilder Jan van den Beuken uit Horst in de Mèrthal op tweede paasdag is
geld opgehaald voor Buurtzorghuis Doevenbos. Op zaterdag 30 april overhandigde hij de cheque met
het geld dat is opgehaald met de verkoop van de schilderijen en verkregen is uit schenkingen tijdens
de expositie. In totaal overhandigde Jan 1.500 euro aan het hospice.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Verkoop van Boeddhabeelden!
Op zaterdag 30 april en elke zaterdag
in mei verkoopt Bali Boeddha aan

groothandelsprijzen! Een unieke kans
om nu een Boeddha voor tuin of
binnen te kopen! Zaterdag van 11 tot
4 uur Boomsweg 10 Melderslo.
Te huur vakantiewoning. Genieten
van rust, ruimte en natuur (vissen) in
Litouwen? Boek dan onze sfeervolle
6 pers. vakantiewoning+sauna gelegen
aan meer. Evt. bootje. Voor info 06 31
65 46 26 (na 18.00) of
www.boemsplatz.com
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Voor wassen & herstel
van uw paardendekens
Ook voor aanverwante artikelen.

Marjo Leijser
Venloseweg 32, 5971 PB Grubbenvorst
06 - 13 22 34 00
info@dekenservicegrubbenvorst.nl
www.dekenservicegrubbenvorst.nl

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

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

De expositie Weefgoed van
moderne weefkunst van vier bekende
weefkunstenaars wordt aangevuld
met de EE-labels. EE-labels uit Heeze
begon meer dan 100 jaar
geleden met het fabriceren van linten
voor sari en klederdracht. Nu levert
het bedrijf de geweven labels voor
alle wereldwijde topmerken.
Daarnaast is het zich gaan richten op
het weven van high-end
jacquardstoffen. Tegenwoordig kan

Schilderwerken
OUDE
VIDEOTAPES J. Geraedts
OP DVD
Voor al uw
vraag naar de voorwaarden

E 14,95

St. Lambertusplein 2a
5961 EW HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl

binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

het bedrijf met hun 140 centimeter
brede weefmachines ook stoffen
maken met de bandweeftechniek. In
samenwerking met nationale en
internationale ontwerpers,
architecten, kunstenaars en
opkomende talenten worden
wandbekleding, gobelins, gordijnstof,
wandpanelen, meubelstoffen,
3D-meubelhoezen en couture stoffen
gemaakt.Voor meer info;
www.museumdekantfabriek.nl

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600
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Samenwerking
Melderslose musea
Museum De Locht en Stichting Oorlog in de Peel gaan samenwerken. Op zondag 8 mei kunnen bezoekers vanuit
Museum De Locht met authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vervoerd worden naar de open dag van
Stichting Oorlog in de Peel.
Tijdens de open dag in Stichting
Oorlog in de Peel, aan de Swolgensedijk
13 in Melderslo, promoot de stichting
de samenwerking met De Locht.
De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens deze dag is de collectie
rondom de regionale geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog van de

stichting te bekijken. Ook zijn er Jeeps,
Dodge’s, GMC’s en motoren uit de
Tweede Wereldoorlog aanwezig. Er staat
een klein tentenkamp, een fieldkitchen
en er is een demo van een GMC Leroi
compressorwagen, die hout zaagt.
In Museum De Locht in Melderslo is
op zondag 8 mei de smid aan het werk

in de smederij. Het museum is deze
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
In het museum is verder een expositie
te zien over Joodse onderduikkinderen.
Ook is er de nieuwe tentoonstelling
Juweeltjes in Textiel.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Vlooienmarkt in Meterik
Jong Nederland Meterik organiseert op zondag 15 mei een buitenfeest. Tijdens het buitenfeest wordt er ook een
vlooienmarkt gehouden, deze vindt om 11.00 uur plaats.
Op de vlooienmarkt worden allerlei
tweedehands spullen te koop
aangeboden. Van handtas tot fiets en
van kinderspeelgoed tot een set
eetkamerstoelen. Een terras met
livemuziek van de Joekskapel ‘Kleug

Zaat’ is de hele dag geopend. Ook het
Rad van Fortuin, waarbij verschillende
prijzen worden weggegeven, ontbreekt
deze dag niet.
Voor de jeugd is er naast het
gebruikelijke springkussen een

tokkelbaan, een schminkhoek en een
workshop hiphopdansen. Inschrijven
voor de workshop kan deze dag tot
13.00 uur en aan het einde van de
middag kunnen de danspasjes worden
getoond aan het publiek.

De Toddezèk presenteert
single voor moeders
Normaal heeft carnavalszangroep de Toddezèk uit Grubbenvorst een rustperiode tussen halfvasten en de 11e
van de 11e. Dit jaar presenteert de groep echter op zondag 8 mei een single met het nummer ‘Leever dan de
leefde’, die de band in samenwerking met Margo Verbeek uit Grubbenvorst opnam.
In 2015 schreef de Toddezèk in het
kader van haar jubileum een revue.
Tijdens deze revue ontstond ook de
nieuwe single. Tekstschrijver René
Verschueren schreef het lied op de
muziek van het nummer ‘Perhaps
love’ van John Denver. Zangeres Margo
Verbeek, bekend als voormalig

zangeres van Wooden Chain, zong dit
nummer tijdens de revue samen met
de carnavalszangroep. “Van vele
kanten kwam de vraag waar men dit
nummer kon krijgen. Een idee voor
het eenmalig uitbrengen van dit
nummer was geboren”, aldus de
Toddezèk.

Bij de presentatie van de singel wil
De Toddezèk drie moeders verrassen
met dit nummer. Moeder kunnen
via boekinge@toddezek.nl worden
opgegeven. Op de Facebookpagina
van de zangroep wordt op vrijdag
6 mei bekendgemaakt welke moeders
gewonnen hebben.

Wethouder bezoekt
Eetpunt Swolgen
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas
heeft samen met raadslid Henk Weijs van CDA op dinsdag 26 april
deelgenomen aan het Eetpunt Swolgen in zaal Wilhelmina.
Vorig jaar verzorgde het eetpunt voor gemeente Horst aan de Maas
bij een bijeenkomst de broodjes. Wethouder Vostermans vond dat
een leuk idee en beloofde een keer deel te nemen aan het
eetpunt. Samen met 28 gasten waren hij en raadslid Weijs
aanwezig. “Onze gasten hebben genoten en stelden het heel erg
op prijs dat er iemand van de gemeente een bezoek bracht”, aldus
de organisatie van het eetpunt. Het eetpunt Swolgen is in 2011
opgericht door Zus Arts-Wagemans en biedt een ontmoetingsplaats
voor onder andere ouderen en alleenstaanden.

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

Fer van Lin

Jubilarissen EHBO Lottum
EHBO-vereniging Lottum heeft onlangs tijdens de jaarvergadering enkele jubilarissen in het
z onnetje gezet. Wies Brouwers is tien jaar lid van de vereniging. Doreen van den Bercken, Herman
Tiesen en Riet Hermans vijftien jaar. Peter Kerstjens kreeg een insigne voor 25 jaar lidmaatschap en
Joost Jansen en Mart Peeters voor 35 jaar. Huub Tonino ten slotte zet zich al veertig jaar in voor de
vereniging. Daarvoor ontving hij naast de gebruikelijke insigne ook de speciale onderscheiding die er
is voor dit jubileum, de Roos. Niet alle jubilarissen waren aanwezig bij het fotomoment.

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

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

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

Horst

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

wo 4 mei 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

04
05

Café de Verbeelding

70’s/80’s party met dj Jeffrey

Accordeonavond

America

do 12 mei 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kronenberg
Rommelmarkt en
Kofferbakverkoop

Peelmuseum geopend

do 5 mei 20.30 uur
Locatie: café Cox

zo 8 mei 13.30-16.30 uur
Locatie: Griendtsveenseweg 69

Optreden Gadfly

do 5 mei 09.00-16.00 uur
Locatie: evenemententerrein

do 5 mei 21.00 uur
locatie: muziekcafé De Buun

Dorpraadsvergadering

Broekhuizen

Wandeling met natuurgids
wo 4 mei 14.00 uur
Organisatie:
IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode
Vennen

Nationale
Dag van de Asperges
vr 6 mei 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Huis van de Streek

vr 6 mei 13.00-14.00 uur
Locatie: Bruna

wo 4 mei 19.25 uur
Locatie: kerk en dorpsplein

Kantkloscafé

Menwedstrijd en pony-
doedag
zo 8 mei 13.00-16.00 uur
Locatie: Stal Lonneke van den
Eijnden

Grubbenvorst

Lottum

Nederlands kampioenschap
motorcross

Signeersessie
Nicci French

Dodenherdenkingsdienst
en toespraak

Griendtsveen

wo 11 mei 19.45 uur
Locatie: Torrekoel

za 7 en zo 8 mei
organisatie: Motorcrossclub Lottum
Locatie: Stokterweg

vr 6 mei 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 8 mei 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

Mini’s tour (pauzeplek)
za 7 mei 12.00 uur
Locatie: Lambertusplein,
Wilhelminaplein en parkeerplaats
Rode Kruis

Open dag
zo 8 mei 10.00-17.00 uur
Locatie: Stichting Oorlog in de Peel

Sevenum

Dodenherdenking documentaire
wo 4 mei 18.30 uur
Org: Oranje Comité Sevenum
Locatie: parochiezaal

Rommelmarkt
do 5 mei 13.00-17.00 uur
Organisatie: TTV Seta
Locatie: tafeltenniscentrum Stapvast

wo 11 mei 13.30-15.30 uur
Locatie: Basisschool de Krullevaar

vr 6 mei t/m di 10 mei
Locatie: centrum

Opening expositie Gracieuze
grassen

Kermis

Blok 10 Pub Quiz

za 7 mei 10.30 – 17.00 uur
Locatie: café- feestzaal De Vonkel

Nestkastjes controleren

vr 6 mei 20.00 uur
Locatie: Kermis terrein Meerlo

Baas van Horst aan de Maas

zo 8 mei 10.00 uur
Organisatie: Natuur en Jeugd Horst
en Vogelwerkgroep ‘t Hukske
Vertreklocatie: ‘t Zoemhukske

za 7 mei 11.00 uur
Locatie: Kruisstraat

Sponsorloop
wo 11 mei 08.45 uur
Org: basisschool De Doolgaard
Locatie: Clapvaeren, De Pelslap en
Het Veldje

vr 6 mei 09.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark het Spansel

Meerlo

Bridgetocht

za 7 mei 20.00 uur
Locatie: Kruisstraat

zo 8 mei 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Schatgraven

Optreden dj Styn, dj Martijn
en The Djoker

Baaspop

Smedenexpositie

Expositie
Gracieuze
grassen
Bij Bloembinderij Lemmen in
Sevenum is op donderdag 12 en
vrijdag 13 mei de expositie Doorgroeien- Gracieuze grassen te zien.
De opening van de expositie is op
donderdag van 17.00 tot 21.00 uur
en op vrijdag van 17.00 tot
22.00 uur.
De expositie maakt deel uit van de
Proeve van Meesterschap van Marion
Lemmen. In die Proeve probeert zij
vernieuwing en verdieping in de
bloemsierkunst te laten zien.
De expositie laat aan de hand van
objecten de speciale eigenschappen
van gras zien.

Keepersdag
Optreden Green River &
Montreux

za 7 mei 21.30 uur
Locatie: Blok 10

Hegelsom

Melderslo

Optreden 30past7 Pop-Rock
en dj W Goldman
za 7 mei 16.00 uur
Locatie: Kermis terrein Meerlo

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

Tienray

Dodenherdenking
‘de vrijheid omarmt’
wo 4 mei 19.00 uur
Locatie: kerk en stille tocht naar
het Oorlogsmonument op het
Hanna van de Voortplein

Optreden
Shiver en The Hoolies

Opening bedevaartseizoen

zo 8 mei 15.00 uur
Locatie: Kermis terrein Meerlo

do 5 mei 15.00 uur
Locatie: Klein Lourdes

Sponsorloop
Basisschool
De Doolgaard
Basisschool De Doolgaard in Horst
organiseert op woensdag 11 mei een
sponsorloop. De kinderen gaan die
dag rennen voor het goede doel.
De opbrengst van de sponsorloop
gaat naar de drie goede doelen van de
school: Plan kinderen Salifou, Shanti en
Elsa, de voedselbank Noord-Limburg en
Cliniclowns. De loop start om 08.45 uur.
De route die de kinderen afleggen is
ongeveer 400 meter lang en gaat door
de straten Clapvaeren, De Pelslap en
Het Veldje. De school hoopt op veel
publiek langs de route.
Als het slecht weer is op 11 mei,
dan wordt de sponsorloop uitgesteld
naar woensdag 25 mei.

Zet mama in de bloemetjes!

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

Enorme keuze in perk-, terras- en kuipplanten
Donderdag 5 mei

Hemelvaart
geopend
van 9.00-18.00 uur

Salon
Edelstenen
Kinder
Remedie
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden
Schüssler
Wanneer een
kind celzouten

Goede Nacht

9,99

Reuze
Hangpotten

niet kan/wil slapen.
Bang in het donker.

gemixt beplant. Vele
combinaties uit eigen
kweek. Pot Ø 30 cm!

van E 10,00 voor
Bekijk al onze aanbiedingen op:

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

€ 7,00

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

service 25
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Medische Religie
zorg

11.00

HALLO voordeelpas

10.30

Deelnemers

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

ANBISE

Eethuis BRaM

Paramedische Voetzorg Horst

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

Generaal Dempsystraat 11, Swolgen

Hof te Berkel 1-9, Horst

anco lifestyle centre

FotoID

Pearle Opticiens Horst

St. Lambertusplein 2a Horst

Steenstraat 3, Horst

Goed Haar en Visagie

Praktijk Ik Leer

Hofstraat 2, Meerlo

Pieter Belsstraat 34, Horst

Het LoopCentrum

Ruitersport Equidrôme

Stationsstraat 137, Hegelsom

Straelseweg 374, Venlo

Hof van Kronenberg

Slender You Fit

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Weltersweide 1, Horst

Bootcamp Power

Hostellerie
De Maasduinen

Staatsie 1866

www.bootcamppower.nl, Horst

Markt 15, Velden

Brasserie ‘54

HUIS van de STREEK

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Stationsweg 1, Venray

Steenstraat 2, Horst

Lambertusplein, Horst

NIEUW Brownies & Downies
Henseniusplein 12, Venray

Into Beauty

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof

Camps Optiek

IJssalon De Zeuten Inval

Sint Lambertusplein 2, Horst

Markt 15, Velden

Center Parcs Het Meerdal

IJssalon & Lunchroom
Lo Solé

America
zondag

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
6 t/m 12 mei 2016
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
Griendtsveen
zondag

Heilige mis

112

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

09.45

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

18.00
10.30
18.30
08.30
08.55
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
		

Heilige mis

Blauwebessenland
Dorperpeelweg 1, America

Boerderijwinkel Lenders

www.dagjemeerdal.nl, America

De Bekkerie
Heymansstraat 130, Boekend

19.15

De Fabriek
Venloseweg 25, Maasbree

Lottum
zondag

Groenewoudstraat 1, Horst

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Hegelsom
zondag

Venrayseweg 11, Horst

Beej Mooren

Grubbenvorst

Heilige mis

09.00

De Ringoven
Ringovenstraat 7, Panningen

Die 2 Brüder von Venlo

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

10.30
09.00

Melderslo

Mgr. Nolensplein 5 Venlo

DMS-Service
Ulsheggerweg 2b, Lottum

Duet Kappers
17.30
17.30

Peperstraat 12a, Sevenum

Eclicker
Keizersveld 89 Venray

Meterik

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Eetcafé Ald Vors
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst

Stationsstraat 151, Hegelsom

Keizersveld 13c Venray

Maashoek 2b, Steyl

Studio for Hair
Vlasvenstraat 4c, Melderslo

Taurus World of Adventure

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Rijksweg 181 Velden

Intratuin Venray

Theater De Garage

Langstraat 133, Venray

www.theaterdegarage.nl, Venlo

Janssen Dansen en Sporten

Thermaalbad Arcen

Raadhuisstraat 6, Venray

Klein Vink 11, Arcen

Kinderboerderij Hagerhof

The Zen Company

Hagerlei 1, Venlo

Noord-Binnensingel 17, Venlo

NIEUW Logeerhuis Kapstok
Bergweg 2, Venray

Toffedag.nl

Lunchroom Lekker Gewoën

Toffe Dagstrand

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Dagstrand Kasteelsebossen, Horst

Museum de Kantfabriek

Tuincentrum Peeters

Americaanseweg 8, Horst

Lingsforterweg 84, Arcen

My-LifeSlim www.mylifeslim.com

Wauw speciaal voor jou

Sevenum en Swolgen

Oranjestraat 20, 5802 BH Venray

Pakje!

Wereldpaviljoen Steyl

Kerkstraat 10a, Horst

St. Michaëlstraat 6a, Steyl

www.toffedag.nl

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Priesternoodnummer
Alarmnummer

19.15

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

Zorgboerderij “Boer” Hans
Kiekweg 1, Venray

Into Beaut

y

Into Beauty
begeleidt m
ensen
met overgew
icht via de
succesvolle
afslankmeth
ode
van PowerSli
m. Ook is In
to
Beauty gesp
ecialiseerd o
p
het
gebied van
huidverbete
ring.
Zij gebruiken
hiervoor
vooruitstrev
ende product
en
en technieke
n. Bij Into Be
auty
staat alles in
het teken va
n
begeleiding
en persoonli
jk
e
aandacht, of
het nu voor
de
PowerSlim-a
fslankmetho
d
e is,
of bij de nie
uwste techn
iek
op het gebie
d van huidverbetering
en -verzorgin
g.
Bouw same
n met Into
Beauty
aa n e e n m o
oie en gezo
nd e
levensstijl!

eenmali

g

20%
korting
op

een anti
-st
gezichts ress
behande ling

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

Voordeelpas

ELK

EZ

OND
AG

GEO

PEN

D!

Kwaliteitskeukens voor minder geld!

Gratis

keukenadvies incl. 3D ontwerp

Salerno

Klee

magnolia hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 2999,5 jaar apparatuurgarantie

lak basalt
Keukenafmeting: 300 cm

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Compleet met:
koelkast
gaskookplaat
werkblad

afzuigkap
vaatwasser
spoelbakken

Franchetti

€ 5999,5 jaar apparatuurgarantie

5 jaar apparatuurgarantie

Compleet met:
koelkast
combi-magnetron

spoelbakken
werkblad

gaskookplaat

Casali

lak lavazwart hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 3999,-

Keukenafmeting: 300 cm

lak wit
Keukenafmeting: 390 cm

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Compleet met:
koelkast
oven
inductiekookplaat

vaatwasser
spoelbakken
werkblad

€ 8999,5 jaar apparatuurgarantie

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Keukenafmeting: 197+283+162 cm
Compleet met:
koel-vriescombi
oven
werkblad

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

afzuigkap
vaatwasser
spoelbakken

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

