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Een kijkje in de kas
Op verschillende plekken in Horst aan de Maas konden bezoekers van Kom in de Kas Limburg op zondag 2 april kennismaken met de agrarische sector. Zo konden zij zien
hoe komkommers en tomaten worden gekweekt, maar ook hoe een aardwarmteproject werkt. Iedereen kon een kijkje komen nemen en zelf ontdekken hoe de tuinbouw
precies in elkaar steekt. Op alle bedrijven waren diverse demonstraties, presentaties en proeverijen.

Explosieven gevonden
bij project Ooijen-Wanssum
Op het grondgebied van project Ooijen-Wanssum zijn verschillende nietgesprongen explosieven gevonden.
De afgelopen weken werd hier onderzoek naar gedaan in verband met de realisatie van de rondweg en de
hoogwatergeul in Wanssum.
Bij het onderzoek zijn verschillende granaten gevonden die door
de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD) tot ontploffing zijn
gebracht. Het ging om verschillende
soorten kleine granaten en twee
Russische 10-ponders. Voor de
uitvoering van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet het hele
projectgebied nog onderzocht worden
op mogelijke explosieven. Dat gaat
nog zeker tot november duren. Uit
eerder onderzoek was al gebleken dat

er waarschijnlijk verspreid over de hele
Maasoever explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog liggen, omdat er langs de
Maas stevig gevochten is.

Niet wenselijk door
veiligheidsrisico’s
Projectbureau-Wanssum waarschuwt particulieren en hobbyisten
om niet zelf in het projectgebied op
zoek te gaan naar niet-gesprongen
explosieven. Een woordvoerder van het

projectbureau laat weten: “We hebben vernomen dat een particulier zelf
is gaan zoeken, iets gevonden heeft
en dit bij de politie heeft gemeld. Dat
is niet wenselijk vanwege het grote
veiligheidsrisico dat dit met zich mee
brengt.” Het projectbureau schakelt
een erkend bedrijf in om de explosieven op te sporen en met de EODD op
te ruimen. Voor geïnteresseerden wil
het projectbureau wel een excursie gaan organiseren om kennis te
maken met het detectiewerk.

bezorger Sevenum m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Een baan met
leuke bijverdiensten. Tevens geschikt voor 65+’ers.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Reünie

Kameraadschap en zelfstandigheid bij
Jong Nederland
De leden van de Jong Nederland-groep Lambertus 1 uit Horst komen elk
jaar bijeen voor een reünie. En ook na zeventig jaar hebben de leden elkaar
nog veel te vertellen.
Vraag Jan Nabben, Joos Vullings,
Frans Verheijen en Jan Peeters wat zij
vooral hebben geleerd van hun tijd
bij Jong Nederland en ze antwoorden
eensgezind: kameraadschap. Ze roemen
de teamgeest die er heerste. Dat ze
U vindt deze week in HALLO
er vrienden voor het leven hebben
de volgende bijlagen:
gemaakt, blijkt wel uit het feit dat
Jumbo Phicoop Sevenum
er nog steeds contact is tussen de
gehele gemeente
groepsleden van weleer. Als jongens
van een jaar of elf werden ze in
Rundje um ut Rundje
1947 lid van Jong Nederland Horst.
gehele gemeente
De vereniging startte in 1945,
als opvolger van de Jonge Wacht
die bestond van 1934 tot 1940.
“Wij waren de groep Lambertus 1”,
HALLO Horst aan de Maas
vertelt Joos Vullings. “Er was al
is een gratis uitgave van
eerder een Lambertus 1, maar die
Kempen Media b.v. en verschijnt
stopte vroegtijdig.” De groep telde
elke donderdag in de gemeente
36 leden, die onderverdeeld waren
Horst aan de Maas.
in verschillende patrouilles met
Oplage 19.400 exemplaren
namen als de Herten, Spechten en
www.hallohorstaandemaas.nl
Vinken. “Jong Nederland werd vooral
gepromoot door ‘meister’ Coppus.
Redactie en webredactie
De meeste leden zaten bij hem in de
077 396 13 52
klas”, weet Jan Peeters. Deze leraar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
gaf les aan de lagere school en was
Marieke Vullings
erg geïnteresseerd in de natuur. Jeugd
Kris Wijnands
uit die tijd kon nog niet uit zoveel
Redactionele bijdragen
verenigingen en hobby’s kiezen als
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
tegenwoordig. Voor jongens werd het
Niels van Rens, Teun Stiphout,
dan al snel of Jong Nederland of de
Anke Verbeek en Puck Verheijen
voetbalclub. Frans Verheijen: “Maar je
Fotografie
was niet lid van allebei, dat kon niet.
Jos Derks en Bas Kleuskens
Er was toch wel een beetje strijd tussen
die twee verenigingen.”
Commercieel adviseurs
Kameraadschap stond hoog in
077 396 13 56
het vaandel bij de club, maar ook
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
zelfstandigheid. De jongens leerden
Dorothé Gijsen-Verhaeg
onder meer zelf een tent te bouwen en
Reggy Hermans
moesten bijvoorbeeld ook zelf koken
Marianne Pirlo

Bijlagen

Colofon

Tijdens de reünie van 2016 werd een groepsfoto gemaakt
als ze op kamp gingen. Jan Nabben:
“Het waren activiteiten die ‘geest
en lichaam bevorderden’, zo stond
het omschreven.” De zogenoemde
wet van Jong Nederland werd streng
nageleefd. Al was dat niet voor
iedereen gemakkelijk. “Vooral de zin
‘gehoorzaam zonder tegenspreken’,
daar had ik wel wat moeite mee”, lacht
de inmiddels in Maasbree wonende
Nabben. De kerk speelde in die dagen
nog een grote rol, zo had de vereniging
bijvoorbeeld een eigen aalmoezenier.
Het merendeel van de activiteiten vond
buiten plaats. Er werd veel gesport en
in wedstrijden tegen elkaar gespeeld.
Een keer per jaar kwamen alle groepen
uit Limburg bij elkaar in Haelen, waar
het hoofdkwartier van Jong Nederland

was. Kampplaatsen werden onder
ander gevonden in Zuid-Limburg of net
over de grens in Duitsland. Uiteraard
gingen ze daar met de fiets heen.
“Dan maakten we heel wat kilometers
op een dag. En toen hadden we nog
geen elektrische fiets”, grapt Verheijen.
De eerste reünie van Lambertus
1 werd gehouden in 1976. In de
periode daarna kwamen de leden om
de vijf jaar bij elkaar, inmiddels is een
jaarlijkse reünie. Wie denkt dat de
mannen na zoveel jaren wel door de
verhalen heen zijn, vergist zich. Elke
keer komen de anekdotes weer op
tafel. En daar willen ze er wel eentje
van delen. “Onze hopman Jeu Weijers
kon heel goed verhalen vertellen”, zegt
Frans Verheijen. “Op een keer vertelde

hij dat er een boef was gevonden in
de Kasteelse Bossen en dat de politie
ons nodig had om die te vangen. Hij
maakte het zo spannend dat er maar
een stuk of vijf mee durfden te gaan.
Nee, ik niet, ik was veel te bang.”
Nabben, Peeters en Vullings
tekenden deze keer voor de organisatie
voor de reünie. Op woensdag 12 april
bezoeken ze het museum Oorlog in de
Peel en nemen ze een kijkje in de kas
van een aardbeien- en bramenteler.
Vullings: “Wat zeker leuk is om te
vermelden, is dat onze vaandrig Jan
Joosten er ook nog elke keer bij kan
zijn. Een van onze leden zei onlangs
nog tegen me dat we door moeten
gaan, totdat we nog maar met vijf man
over zijn.”

Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

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

Leerlingen verhuizen naar Dendron

Gezondheidsklachten leslokalen
TaalRijk Hegelsom
De onderwijsactiviteiten van internationale schakelklas TaalRijk in Hegelsom vinden voorlopig plaats in het Dendron College in Horst. Aanleiding
daarvoor zijn gezondheid gerelateerde klachten onder personeel en leerlingen van TaalRijk.
Personeel en leerlingen klagen over
onder andere hoofdpijn, geïrriteerde
luchtwegen en ogen. Deze klachten
doen zich voor als ze zich in de schoolgebouwen bevinden. De GGD doet
onderzoek naar de oorzaak van het
probleem. Wethouder Ger van Rensch
van gemeente Horst aan de Maas
(onderwijshuisvesting): “Het is nog
niet duidelijk wat de oorzaak van de
klachten is, maar we willen geen enkel
risico lopen. De gezondheid van personeel en leerlingen heeft prioriteit.”
De lessen van ISK-leerlingen zullen
gegeven worden in de lokalen van het
Juniorcollege op de tweede verdieping,
laat een woordvoerster van Stichting
LVO Noord, waar de school onder valt,
desgevraagd weten. “De leslokalen
van deze leerlingen zijn dus bij elkaar
gelegen. Het gaat om 120 leerlingen
uit zeven klassen. Zij hebben vijftien
docenten. De leerlingen van TaalRijk

hebben andere lestijden en een ander
lesschema. De pauzes vallen ook op
andere momenten dan van de leerlingen van het Dendron.”
Op TaalRijk wordt voortgezet
onderwijs gegeven aan anderstaligen
uit Horst aan de Maas en Venray.
De school startte aan het begin van
dit schooljaar. Gemeente Horst aan
de Maas verbouwde de panden
tot een geschikte onderwijslocatie.
TaalRijk voldoet volgens de gemeente
aan alle bouwkundige en technische
eisen voor scholen én aan de norm
Frisse Scholen. Naar aanleiding
van de gezondheidsklachten is het
klimaatsysteem in het gebouw
geoptimaliseerd. Onlangs verergerde
het aantal klachten zodanig, dat de
betrokken organisaties er nu voor
kiezen om de onderwijsactiviteiten
tijdelijk te verplaatsen. Die verplaatsing
is nu mogelijk omdat er ruimte is in het

Dendron-gebouw door de afwezigheid
van de examenklassen. De leerlingen
starten daar op 6 april. Het is nog niet
bekend voor hoe lang zij les krijgen

op het Dendron College. “Dit zal in elk
geval nog enkele weken duren, totdat
de resultaten van de onderzoeken
binnen zijn”, aldus de woordvoerster.

Aanbieding

Brasserie de Huiskamer

4-gangen zomermenu

€39,00

€19,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Op zijn paasbest!

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

HALLO in Thailand
Jos en Pieta Jakobs zijn al dertig jaar bevriend met Hans en Gert Hagens. Beide stellen wonen in
Horst en zijn onlangs voor het eerst samen op vakantie geweest. Vier weken lang hebben zij door Laos
en Thailand gereisd. “We hebben veel gefietst en een paar dagen op een scooter de omgeving
verkend”, vertellen ze. Tijdens zo’n scootertocht kwamen ze bij deze bijzondere tempel in Thailand
terecht, waar ze natuurlijk even poseerden met de HALLO.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

www.hadecollection.nl

Hengelsportverenigingen
nemen onderhoud op zich
Alle negen hengelsportverenigingen uit Horst aan de Maas hebben woensdag 29 maart de papieren getekend
voor een gezamenlijke beheerstichting. Met terugwerkende kracht vanaf 2016 gaan ze samenwerken op het gebied
van onderhoud.

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

Amerikaanse
sering

Ceanothus thyrsiﬂorus
var. repens. Ø 19 cm.
Per stuk
Excl. mand.

4.

6.99

99

zondag 9 april open
van 12.00 tot 17.00 uu

r

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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DE KAMPEERSPECIALIST
Onder toeziend oog van wethouder Ger van Rensch
ondertekenden de verenigingen de overeenkomst
De hengelsportverenigingen nemen
de onderhoudstaak van de gemeente
over in het kader van de privatisering
van verenigingen. Deze procedure is
in 2011 al ingezet en werd woensdag
29 maart afgerond. De beheerstichting
gaat het onderhoud coördineren.
Dit onderhoud bestaat onder andere uit
snoeien, maaien en de paden langs de
visvijvers bijhouden. In de commissie
zit van iedere hengelsportvereniging
van Horst aan de Maas één persoon.
De commissie krijgt van de gemeente
een bepaald bedrag om te besteden

aan onderhoud. Hay Custers, voorzitter
van HSV Eendracht in Broekhuizen is
blij met deze ontwikkeling. “Vanaf
2016 deden we onderhoud al
grotendeels zelf. En op deze manier
is het speelveld voor de verenigingen
ook rechtgetrokken. Sinds de fusie
van de gemeentes tot Horst aan de
Maas bestonden voor de verschillende
verenigingen andere regelingen. Dat
is nu voor iedereen gelijk.” Volgens
Custers staan ook de leden hier positief
in. Met hun nieuwe taak krijgen ze
hulp van sportvisserij Nederland

en sportvisserij Limburg. Custers:
“Wij hebben de nodige expertise niet,
maar door samenwerking met andere
organisaties kunnen we die wel in
huis halen.”
HSV ’t Bliekske uit Horst staat ook
positief tegenover de samenwerking.
Voorzitter Wim van der Coelen:
“Vrijwilligers deden al veel aan het
onderhoud. Dus dat dit nu zo is geregeld is ook fijn voor hen. Daarnaast is
het ook een procedure die in 2011 al
in is gezet. Het is vaak aangekaart en
wordt gedragen onder de leden.”

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
12.0

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

‘Ere wie ere toekomt’
Bijna dertig jaar na dato krijgen in het hele land VN-veteranen alsnog een onderscheiding naar aanleiding van
de Nobelprijs voor de vrede die in 1988 is uitgereikt. De Nobelprijs ging toen naar de VN-vredesmachten die in de
periode van 1948 tot 1988 hebben deelgenomen aan vredesmissies. Op vrijdag 31 maart kregen elf Libanon-veteranen van vredesmissie UNIFIL uit Horst aan de Maas het draaginsigne uitgereikt uit handen van burgemeester Kees
van Rooij.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Eén van de gedecoreerden
Als erkenning voor de ruim
negenduizend Nederlandse veteranen

die onder andere naar Libanon zijn uitgezonden heeft minister van Defensie,

Jeanine Hennis-Plasschaert, besloten
een draaginsigne in te stellen voor

de VN-militairen. Op vrijdag 31 maart
kwamen de veteranen uit Horst aan de
Maas bijeen in het gemeentehuis voor
de uitreiking. Van de in totaal twintig
veteranen uit de gemeente hebben
dertien veteranen de onderscheiding
ontvangen, de overige zeven maken
hier om verschillende redenen geen
gebruik van.
“In de jaren 70 werd de wereldpolitiek gedomineerd door het Oost-West
conflict”, legt burgemeester Van Rooij
uit. Uitzendingen vonden nauwelijks plaats. Toen kwam in 1979 het
verzoek van de VN en het besluit
van de Nederlandse regering om
een troepenmacht naar Zuid-Libanon
te sturen om daar de Israëli’s en
Palestijnse strijdgroepen uit elkaar te
houden en het gezag van de Libanese
regering in het gebied te herstellen.
“Hoe zwaar het leven in Libanon soms
was en hoe belangrijk het werk was
dat de veteranen daar deden, werd in
Nederland vaak niet gezien”, aldus de
burgemeester. “Velen kwamen gewond
terug, meestal met verwondingen
die aan de buitenkant niet zichtbaar
waren.” De internationale erkenning
kwam in 1988, met het toekennen van
de Nobelprijs voor de Vrede. Lange tijd
werd die erkenning in Nederland niet
omgezet in waardering, stelt Van Rooij,

totdat de minister vorig jaar de knoop
doorhakte. “Een bijzondere onderscheiding voor een bijzondere groep
veteranen. Ere wie ere toekomt.”
Eén van de veteranen is Harry
van Diessen uit Meerlo, die destijds
ook in Libanon gestationeerd was.
Dat er weinig erkenning was voor
de VN-militairen bij thuiskomst in
Nederland, kan hij niet helemaal
beamen. “Ik weet dat er militairen
waren die dit wel zo ervaarden, maar
voor mij gold dat niet.” In Libanon
maakte hij veel mee. “Het was een
interessante tijd waar ik veel van
heb geleerd. Daar was het echt een
rotzooi.” Eén gevaarlijke situatie staat
hem nog goed bij. “Onze patrouille
bracht een auto tot stilstand.
Daar stapte tot onze schrik zwaar
bewapende mannen uit. Eén van had
een handgranaat bij zich. De pin had
hij er al uitgetrokken en hij stond klaar
om hem te laten exploderen. Ik zei
tegen hem: ‘Ik zou heel graag nog
één sigaretje roken. Jij ook?’. Met zijn
allen hebben we toen staan roken.
De pin ging gelukkig weer terug in
de granaat.” Nu, 37 jaar na zijn tijd in
Libanon heeft ook Diessen de insigne
gekregen. “Een beetje vreemd om die
onderscheiding nu nog te krijgen. Maar
ik ben er zeker blij mee.”
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Polo Edition 1.0 TSI 95pk
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Golf Comfortline 1.0 TSI 115pk

Laatste 7

Laatste 8

Nu
€ 16.999

Nu
€ 24.499

Exclusief
inruilpremie van

Exclusief
inruilpremie van

€ 1.300

€ 2.000

Private Lease
vanaf € 239
p.m.

AutoArena

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Polo Edition 1.0 TSI 95pk

Golf Comfortline 1.0 TSI 115pk

 Airconditioning
 Cruise control
 Bluetooth
 Lichtmetalen velgen

 Automatische airconditioning
 Navigatie
 Bluetooth
 Lichtmetalen velgen
 Parkeersensoren

Private Lease
vanaf € 339
p.m.

Volkswagen Service in:
Venray, Keizersveld 85. Telefoon 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66
Boxmeer, Handelstraat 9. Telefoon 0485 - 52 16 40

• Inruilpremies zijn geldig tot en met 29 juni 2017. Getoond tarief is o.b.v. Private Lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico. De consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten,recyclingbijdrage en leges. Getoonde
afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Vrijwilliger van de maand

‘Ik ben een inzetbare joker’
Van overblijfmoeder op de basisschool tot gids in een museum: vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit
van onze samenleving. HALLO Horst aan de Maas portretteert elke maand een vrijwilliger. In deze aflevering:
Noor Van Helden uit America.

doen. Maar ook kinderen vinden dat
eng als ze daar in moeten.”

Plaggenhut
het minst leuk
Wat Noor het leukste aan het
vrijwilligerswerk vindt is het contact
met de mensen. “Maar ook vooral
het contact met vrijwilligers. Er wordt
hier heel veel afgelachen.” Haar man
werkte vroeger veel in de bouw, hij
was ’s ochtends vroeg weg en kwam
pas laat thuis. Hij had zodoende ook
weinig contact met andere mensen uit
America. En dat veranderde toen ze
vrijwilligerswerk bij het Peelmuseum
gingen doen. En wat vindt ze het minst
leuk? “De plaggenhut.”
Het belangrijke aan vrijwilligers-

werk is volgens Noor om het museum
in stand te kunnen houden. “Dat mensen over 50 jaar nog kunnen zeggen:
podverdomme, dat de mensen vroeger
zó leefden. Ik heb zelf ook veel respect
voor de turfstekers die daar leefden.
Met grote gezinnen in kleine hutjes.”
Volgens Noor draait er heel veel om
vrijwilligers. “Als die er niet zouden
zijn zouden er veel dingen ophouden.
Museums bijvoorbeeld. Maar vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol
in ziekenhuizen en in verpleeghuizen.
Vroeger hadden we ze voor het uitkiezen. Maar er zijn er steeds minder. Ik
zou er ook graag wat dames bij willen.”
Kent u ook een vrijwilliger die het
verdient om in het zonnetje gezet te
worden? Mail dan naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

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

Noor Van Helden (70) is sinds
november 2013 vrijwilligster bij het
Peelmuseum in America. Zelf woont ze
met haar man ook in America. Noor is
bij het Peelmuseum begonnen omdat
haar man, Peter Van Helden, graag
vrijwilliger wilde worden. “En wij doen
altijd alles samen.” Ze is sinds vorig jaar
bestuurslid en heeft daarin haar eigen

taak. Noor: “Ik doe de huishoudelijke
afdeling. Ik maak het hele museum
schoon. Aan het begin van de maand
ben ik aan de ene kant en op het einde
van de maand aan de andere. En dan
ga ik weer naar het begin.” Dit doet ze
iedere woensdag.
Maar dat is niet het enige wat ze
in het museum doet. “Als er groepen

komen maak soms ik thuis bloemstukjes klaar en dek ik hier de tafel. Ik zorg
dat er dan koffie en vlaai klaarstaat.
En wanneer het nodig is spring ik in
als gids. Eigenlijk ben ik gewoon een
inzetbare joker.” Het enige wat Noor
echt niet doet is het schoonmaken van
de plaggenhut. “Die zit vol met spinnenwebben en spinnen. Ga ik ook nooit

Nieuwe directeur Reindonk
Omroep Reindonk heeft de uit Horst afkomstige Randy Habets benoemd als nieuwe directeur. Habets gaat met
ingang van 1 mei aan de slag bij de omroep. Gerard Pansier is de nieuwe hoofdredacteur.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Een erfenis:
moet ik deze aanvaarden?
Situatie (namen zijn ﬁctief): In de vorige column schreven we over Bart en
Tijn. Hun vader Piet is al een aantal jaren geleden overleden. Recentelijk
is de enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had
geen kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact
meer met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de
notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas. Ook wordt hun
gevraagd of zij de erfenis van Klaas willen aanvaarden. Bart en Tijn vragen
zich af wat te doen.
Vraag: moeten Bart en Tijn de erfenis van Klaas aanvaarden?
Bart en Tijn weten eigenlijk helemaal niks van Klaas, behalve dat hij een
levensgenieter was. Het is belangrijk dat Bart en Tijn beslissen wat ze met
de erfenis willen. Zolang ze geen keuze hebben uitgebracht is het ook belangrijk dat ze geen zaken voor Klaas regelen. Bart en Tijn hebben drie mogelijkheden, namelijk:
Zuiver aanvaarden
Indien Bart en Tijn ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden, verkrijgen zij alle bezittingen en schulden van Klaas. Dit betekent dat als er
meer schulden dan bezittingen zijn Bart en Tijn deze met eigen middelen
moeten betalen. Dat is niet wat ze willen, aangezien ze niet weten of er
schulden zijn.
Verwerpen
Ook kunnen ze ervoor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. In dat geval
weigeren Bart en Tijn de erfenis en zullen zij niks uit de erfenis verkrijgen,
ook niet als deze positief blijkt te zijn. Dit gaat te ver voor Bart en Tijn, want
als er nog iets te erven valt, willen zij dit graag ontvangen.

Voormalig directeur Pieter
Janssen werd eind vorig jaar door
de omroep ontslagen nadat bleek
hij onder meer informatie had
verzwegen voor het bestuur en
facturen had achtergehouden. Het
bestuur besloot daarop een aantal
wijzigingen door te voeren. In plaats

van een gecombineerde functie
directeur/hoofdredacteur heeft de
omroep die nu gescheiden en is
op zoek gegaan naar een aparte
directeur en hoofdredacteur.
Habets was tot voor kort
directeur van de Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij. Daarvoor

was hij als docent en projectmanager
actief in de toeristisch-recreatieve
sector. Pansier is sinds juni 2016
werkzaam als camera-journalist
bij Reindonk en daarnaast al vanaf
1997 werkzaam bij omroep Venlo in
de functie van programmaleider en
verslaggever.

Beneﬁciair aanvaarden
Indien Bart en Tijn de erfenis beneﬁciair aanvaarden, krijgen ze wat ze willen: ze accepteren de erfenis alleen als er een positief saldo is en ze draaien
niet op voor een eventueel negatief saldo. Dit is de beste optie voor Bart
en Tijn. Door de beneﬁciaire aanvaarding moet de erfenis wel beneﬁciair
afgewikkeld worden, de zogenaamde vereffening. Dit is voor Bart en Tijn
geen probleem, liever een aantal extra stappen zetten dan het risico van
eventuele schulden lopen.
Meer weten over erfenissen en het aanvaarden daarvan? Neem contact met
ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.
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Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Eenvoud is het kenmerk van het ware
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôzze pap en opa

Wiesje

Hay Verhaegh

Geboren op
28 maart 2017

echtgenoot van

Vrijdag 7 april 2017 vieren

Fien Verhaegh - Lenssen †
levenspartner van

Doortje
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Suzan en Joost
Sjors, Josje
Sjors, Michelle
Bart
Marie-José en Eric
Daan, Silke
Ruud en Marjon
Charlie, Billy
René en Sylwia
Valérie

Wiel Teuwsen &
Gerda Tengnagel

Trotse ouders zijn
Frank en Christianne
Verhaeg

hun 50-jarig huwelijksfeest.
Proficiat van kinderen
en kleinkinderen

Westerholtstraat 2c
5961 BJ Horst

4 april 2017
50 jaar getrouwd


Geboren

Lex

Jan & Truus
Steeghs-van Vegchel

25 maart 2017
Zoon van
Pascal Jenniskens
& Debbie Janssen

Crommentuynstraat 20
Meterik

Familie Verhaegh
Familie Lenssen
Horst, 4 april 2017
Corr.adres: Koekoeklaan 10, 5971 CP Grubbenvorst
De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 8 april
om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Pap is thuis, Parklaan 23 te Horst, waar u vrijdag 7 april van
16.00 tot 19.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen stellen wij een bijdrage
voor KWF Kankerbestrijding op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen in het crematorium.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

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.
Kantoorruimte in Horst-centrum.
Kantoorruimte, ideaal voor starters,
vanaf € 250/mnd, div. afm. Tel. 06 24
19 24 01, Businesscentrum Horst.
Weekendhulp bakkerij.
Bakkerij Derix zoekt voor de
zaterdagen een hulp voor in de
bakkerij. Aardbeienvlaaien en -taartjes
maken, en de bakkerij mee poetsen.
Weet je van aanpakken, mail dan naar
info@bakkerijderix.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.

Dankbetuiging

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken,
haar leven was ons zoveel waard.
Het liefste wat wij hadden,
blijft in ons hart bewaard.

Te koop tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.
Alle kleding € 1.00 tot 9 april.
Koopzondag 2 april 11-16 uur Kringloop
Twedde Kans Meterik
Horst a/d Maas.

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd
na het overlijden van ôs moe, lieve oma
en trotse oma-oma

Coba van Rens - Wijnen
Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doet
goed als je iemand die je zo lief hebt verliezen moet.
Hartelijk dank hiervoor. Het geeft ons de kracht om
verder te gaan met ons leven.

Alb. Schweitzerstraat 30
5961 HC Horst
Te koop aangeboden
Laurierstruiken voor haag 1-2 m ook
bezorgen Tel. 06-15101893
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site of bel
077 467 01 00.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Open dag Hobby Gilde. Op 22 april
organiseren wij een open dag in het
Gasthoes. Aanvang is 13 uur. Diverse
demo’s, schilderen, houtsnijden,
computer, talen, beeldhouwen,
bridge, keramiek, kaarten maken en
bloemschikken.
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.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de appjes, kaarten, schouderklopjes
en aanwezigheid na het overlijden van

Nelly Driessen-van Ooijen

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Sophie
Geboren op
22 maart 2017
Dochter van
Ron en Joanna Kuijpers
zusje van Emma
Pastoorsveld 29,
5961 DT Horst

Welkom klein wondertje

Nico
Geboren 30 maart 2017
Zoon van Luc Vergeldt
en Brenda Reijnders
Hombergerweg 55
5973 PE Lottum

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

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

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

zonne
klaar
Reparatie en onderhoud
van rolluiken
Ron van Gool
06 202 88 600

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

Het heeft ons goed gedaan!

Melderslo, april 2017

Fam. Driessen
Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Ger Nijssen (72) uit Hegelsom is één van de ‘zappers’, oftewel zwerfafvalpakkers, uit de gemeente Horst aan de
Maas die van de gemeente een zwerfafvalkarretje heeft gekregen. Hij zorgt er al acht jaar voor dat de omgeving
rond de kerk in zijn dorp er netjes bijligt.

A

----------

‘Als ik wat zie, ruim ik
het op’

----------- - zorgboerderĳ - -

--

Karretje voor zwerfafvalpakkers

Beleef

de gemoedelijke sfeer van vroeger
Zorgboerderij Aardenhof is een authentieke boerderij
ingericht op kleinschalige dagbesteding voor ouderen.
Zorgboerderij Aardenhof

Frankrijkweg 20 - 5975 PC Sevenum
Telefoon:
06 122 131 12
Email:
info@aardenhof.nl

www.aardenhof.nl

AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE T/M 15 APRIL 2017

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

“Ik sta iedere dag om zes uur op.
Dan lees ik eerst mijn krantje met
een kop koffie en daarna loop ik een
rondje door de kern van Hegelsom.
En soms ga ik ’s avonds nog een keer”,
vertelt Ger Nijssen. Tijdens die rondjes
verzamelt hij met een vuilniszak en
een knijper alle rotzooi die hij tegenkomt. “Als ik wat zie liggen, dan ruim
ik het op. Ik vind het fijn als de kern er
mooi bij ligt”, legt hij uit. “Soms neem
ik een fototoestel mee, dan maak ik
foto’s van voor en na het opruimen.
Dan kun je pas echt goed zien hoe
schoon het is geworden.” Hulp krijgt
de Hegelsommer niet, maar dat vindt
hij eigenlijk wel fijn. “Ik heb het altijd
in mijn eentje gedaan. En zo is het
ook niet zo officieel, ik kan gewoon
zelf beslissen wanneer ik mijn rondje
ga doen. Voor mij is het ook gewoon
ontspannend.”
Gemeente Horst aan de Maas is
onlangs gestart met het uitdelen van
zwerfafvalkarretjes voor inwoners
van Horst aan de Maas die in hun
vrije tijd in hun buurt rotzooi en afval
opruimen. Angela Alards, afvalcoach
van gemeente Horst aan de Maas:
“We hadden drie karretjes besteld,

maar er hebben zich nu al meer dan
tien mensen aangemeld die ze willen
gebruiken. Met iedereen heb ik een
gesprek gehad om te kijken of ze echt
een karretje kunnen gebruiken, of bijvoorbeeld beter een prikker. De echte
doorgewinterde afvalpakkers, zoals Ger,
krijgen een karretje.”

Waardering op deze
manier uiten
Die afvalpakkers zijn er gelukkig best veel in de gemeente, vertelt
Alards. “Dat zijn vooral gepensioneerden die zich ergeren aan al het
zwerfafval. Dan ruimen ze een keer
uit irritatie wat op en de dag erna ligt
er potverdorie weer wat anders wat
ze op moeten ruimen. Zo wordt dat
voor sommige mensen langzaam een
sport of misschien wel verslaving.”
En in een schone omgeving, wordt ook
minder vervuild, weet Alards. “Daar is
onderzoek naar gedaan. De drempel
is voor mensen een stuk hoger om als
eerste papiertje weg te gooien in een
heel schoon gebied, dan als er al overal
rotzooi ligt.” De gemeente is heel blij
met afvalpakkers als Ger. “Die mensen

willen we graag faciliteren. Zeker
omdat zij eigenlijk vaak liever op de
achtergrond blijven, uiten we onze
waardering op deze manier.” Dat kan
Nijssen beamen. “Ik hoef niet zoveel
aandacht. Mensen zien mij ook niet zo
vaak afval opruimen, omdat ik al om
06.00 uur opsta. De meeste hebben het
niet eens in de gaten dat iemand daar
de rommel weghaalt. Ik heb voor mijn
werk een keer een pluim (een manier
waarop de gemeente vrijwilligers in
het zonnetje wil zetten, red.) gekregen.
Dat was leuk, maar als het mij van
tevoren was gevraagd, had ik ‘nee’
gezegd. Voor mij hoeft dat niet zo.”
Nijssen is wel heel blij met het karretje.
“Dat maakt het werk een stuk lichter,
want zo’n vuilniszak kan best zwaar
worden na een tijdje.” Hij gaat ervan
uit dat hij op deze manier nog jaren de
kern van Hegelsom schoon kan houden.
“Maar als ik er niet meer ben, dan
hoop ik heel erg dat er iemand anders
mee doorgaat en mijn werk voortzet.
Om een dorp of wijk echt schoon te
houden, zou eigenlijk iedereen gewoon
eens af en toe de handen uit de
mouwen moeten steken. Dat is maar
een kleine moeite.”

Begeleiding bij kinderwens,
zwangerschapscontroles en echo,
bevalling, kraambed
Professioneel, ervaren
en betrokken
Verloskundige zorg in Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Spreekuur locatie in Sevenum
T 06 27 62 18 51
www.ikenmijnzwangerschap.nl

Wij zijn op zoek naar een

Commercieel /
administratief
talent
Je maakt in deze functie deel uit van
een enthousiast team in een bedrijf
met een no-nonsense cultuur.

Mart van Dijk Boomkwekerijen
BV is een productiebedrijf in
boomkwekerijproducten en gevestigd
in het Noord-Limburgse Swolgen.
Wij kweken solitairplanten, heesters,
haagplanten en rozen in container en
vollegrond. Met een kwekerij van ruim
25 ha. Vollegrondsteelt, ca. 9.5 ha.
containerplanten en afzet over NoordWest Europa,

Functie eisen:

Lennart Huijs in finale
talentenjacht
Lennart Huijs uit Grubbenvorst is op vrijdagavond 31 maart doorgedrongen tot de finale van de talentenjacht
The Band op televisiezender Fox tv.
In de show The Band wordt
gezocht naar de beste Nederlandse
en Vlaamse zangers voor een
nieuwe boyband. Lennart zat
afgelopen vrijdag in de halve finale
met de laatste acht deelnemers en

mag door naar de finale. De 24-jarige
zanger is in Horst aan de Maas
bekend van de rockcoverband
30past7.
”Het ging hartstikke goed”,
zegt hij over de liveshow van

vrijdagavond. ”De sfeer in de studio
was fantastisch. Ik ben vereerd dat
ik nog in de wedstrijd zit en ik ga
met volle kracht en heel veel zin
beginnen aan het laatste hoofdstuk
van dit avontuur.”

• HBO werk -en denkniveau, liefst aantoonbaar met een afgeronde HBO
commerciële/ agrarische opleiding;
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Enthousiast, praktisch, gestructureerd, zelfstandig en probleemoplossend;
• Een verantwoordelijke en flexibele instelling (geen 9-5 mentaliteit);
• Uitstekende communicatieve eigenschappen;
• Commercieel ingesteld en administratief sterk;

Interesse?
Kijk voor meer informatie over de functie op onze website of neem
contact op met Hans de Swart ( 0478 69 12 81).
Sollicitaties en C.V. kunnen naar naar hans@martvandijk.nl.

Mart van Dijk Boomkwekerijen BV, Swolgen www.martvandijk.nl
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Zoekt

Lid Raad van Toezicht

profiel: juridische zaken en/of bibliotheekzaken

Kijk op www.biblionu.nl
Wij zijn op zoek naar:

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Zoekt:

Lid schoolweek
Raad van Toezicht
Een
zonder telefoon
profiel: juridische zaken en/of bibliotheekzaken
kijk op www.biblionu.nl
voor
goede doel
Leerlingen van het Dendron College in Horst gaan een schoolweek lang proberen te leven zonder hun
telefoon. Op maandag 10 april leggen de leerlingen hun mobiel in een doorzichtige kluis, die op vrijdag 14 april
weer geopend wordt. Met deze actie proberen ze zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Helpende Handenproject Moeder en kind.
Zonder eten zaten leerlingen en
docenten van de Dendron Indiawerkgroep vorig jaar een weekend
opgesloten in de voormalige
Lambertuskerk in Horst voor het
goede doel Helpende Handen
India. Een zware beproeving
voor de leerlingen, maar ze
hadden hun telefoon nog tijdens
deze hongeractie. Dat jongeren
tegenwoordig niet meer zonder
hun telefoon kunnen is bekend.

Vandaar dat de ambassadeurs van de
Dendron India-werkgroep dit jaar de
uitdaging aangaan om een schoolweek
te leven zonder hun telefoon. De
leerlingen zullen hun ervaringen
per dag vastleggen op ouderwetse
notitieblokjes. Hun ervaringen zijn te
volgen via vlogs die op de Facebookpagina van Helpende Handen te vinden
zijn. In de actieweek proberen de
leerlingen zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het Helpende Handen-

project Moeder en kind. Tijdens de
zwangerschap en de bevalling en de
eerste periode na de bevalling lopen
kansarme moeders en kinderen in
India grote gezondheidsrisico’s. Een
goede professionele begeleiding of
behandeling is daarom van groot
belang. In het nieuwe Helpende
Handen-ziekenhuis, bedoeld voor
de meest kansarme mensen, komt
daarom een speciale afdeling voor
moeder en kind.

Kavels hippische zone in trek
Diverse binnen- en buitenlandse paardgerelateerde bedrijven hebben interesse in kavels in de hippische
zone in Kronenberg. Dat meldt gemeente Horst aan de Maas.
De eerste koopovereenkomst
werd in december getekend en op dit
moment is er voor vijf kavels serieuze
interesse. In totaal zijn er in het

gebied tien kavels beschikbaar. De interesse is er niet alleen voor de nieuwbouwkavels in de hippische zone, ook
voor leegstaande agrarische bedrijven

in de buurt van Evertsoord is animo.
Zo zijn er onlangs drie voormalige
agrarische bedrijven verkocht die al
jaren te koop stonden.

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

laat je
zien

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Buurtvereniging Herstraat

Lintje voor Riek JanssenKeijsers
Riek Janssen-Keijsers (73) uit Horst heeft op maandagavond 3 april uit handen van burgemeester Kees van Rooij
een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar werk voor buurtvereniging Herstraat.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Ze kreeg het lintje tijdens de
jaarvergadering van de buurtvereniging in Zaal Cox in Horst. Janssen is al
meer dan veertig jaar de constante en
bindende factor binnen het bestuur
van Buurtvereniging Herstraat. Eerst als
bestuurslid, aansluitend als penningmeester en de laatste 25 jaar als voorzitter. Deze oudste buurtvereniging van
Horst telt ongeveer vijfhonderd leden. De

buurtvereniging organiseert activiteiten
voor de buurt voor jong en oud, behartigt
de belangen van de buurt en buurtbewoners en werkt aan het leefbaar houden
en verbeteren van de wijk. “De taken
van mevrouw Janssen voor de vereniging
zijn veelomvattend en divers en zij is
al vele jaren de spin in het web van de
buurtvereniging. Zij maakt dat iedereen
zich welkom voelt. De band met de

buurtbewoners is voor haar heel belangrijk en ze zal niks nalaten om die band
te versterken. Vooral door haar inspanningen en inzet heeft de buurtvereniging nog steeds bestaansrecht, getuige
het feit dat er bij het 70-jarig bestaan
230 leden kwamen ontbijten”, aldus
Van Rooij. Mevrouw Janssen droeg deze
avond na 25 jaar de voorzittershamer
over aan een nieuwe voorzitter.
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Hegelsom weer verslagen VOORJAAR
door Grashoek
PAASAANBIEDING
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom is er voor de tweede keer dit seizoen niet in geslaagd te
winnen van Grashoek. In de wedstrijd op zondag 2 april, waar een sfeeractie van de fanclub aan vooraf ging, wist
SV Grashoek net als in de thuiswedstrijd Hegelsom met 2-1 te kijk te zetten.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

10% korting
op alle jassen

Graag tot ziens bij:

St. Doolgaardstraat
Jansstraat8 5Horst
077 398 56 51
Gratis
parker en
www.mariettemode.nl
5964
AA Meterik
voor de
deur!
Tel: voor
077-3526885
500 m winkelplezier • parkeren
de deur
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Edelstenen
Tel: 077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

Voorafgaand aan de wedstrijd
werd er een sfeeractie verricht
door Vak-9 om zo de spelers van
het eerst elftal een extra oppepper
te geven voor deze belangrijke
wedstrijd. Grashoek kwam al binnen
de minuut op voorsprong na een
steekbal recht door het midden. Joris
Hagens werd één op één verslagen
en dit betekende de vroege 0-1
in de wedstrijd. Dit betekende dat

Hegelsom het erg lastig zou gaan
krijgen, maar niets bleek minder
waar. Het resterende deel van de
eerste helft was Hegelsom de betere
ploeg. In de 21e minuut viel de 1-1
namens Guido Kauffeld. Hegelsom
kreeg nog grote kansen in de eerste
helft maar wist ze niet te verzilveren.
Dit betekende een ruststand van 1-1.
In de tweede helft werd het
spelbeeld van de wedstrijd geheel

omgegooid. Grashoek dat het de
eerste helft lastig had, verzette
zich en hier had Hegelsom moeite
mee. Alhoewel Liam de Vries een
fantastische actie in petto had wist hij
deze net niet te verzilveren. Grashoek
kwam even later op 1-2 en het
doek was gevallen voor Hegelsom.
Grashoek bleef de betere partij waar
Hegelsom geen grip meer op had.
Eindstand: 1-2.
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Horst

STERK
HZPC Heren 3 kampioen
Door: waterpolovereniging HZPC
In zwembad de Berkel op zaterdag 1 april heeft het Horster Heren 3 waterpoloteam van HZPC al
vroegtijdig het kampioenschap in de derde klasse district zuid binnen gehaald. Door goed teamwerk en
meermaals op de break te zwemmen werden de Roermondenaren volledig verrast en er werd door de
Horster heren vaak gescoord. Het Horster Heren 3 was een maatje te groot voor de mannen uit midden
Limburg, het publiek kreeg waar het voor gekomen was en zag bij het eindsignaal een score van 17-5
op het bord staan. Deze overwinning was goed voor een drietal punten waardoor de Heren 3 uit Horst
met een ruime marge op de ranglijst het kampioenschap binnen haalde en diverse teams uit Limburg
en Brabant in de derde klasse zuid het dit seizoen voor het nakijken hebben. Op zaterdag 8 april kan
iedereen het team komen feliciteren om 20.00 uur in de kantine van de sporthal.

Vastgoedonderhoud
Beglazing
Schilderwerk
077 - 398 42 20

www.vanwellschilders.nl
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Hovoc blijft op niveau
Door: volleybalclub Hovoc
Hovoc HS1 uit Horst heeft zaterdag 1 april het team van volleybalverenging Ledub HS1 uit Budel opgewacht.
Hovoc DS1 reisde naar Beers om het tegen VC Volt/Flip Schoonmaak DS2 op te nemen.
Voor de heren is dan wel de
competitie afgelopen, dat betekende
niet dat ze niet meer aan de bak
hoefden. De kersverse kampioenen
in de derde divisie moesten het
opnemen tegen de hekkensluiter in
de competitie. Ledub had nog alles
te winnen om op niveau te blijven.
Dit was duidelijk merkbaar in de
wedstrijd. Ledub gaf zich nergens
gewonnen en liet merken extra
gemotiveerd te zijn om tegen de
beste van de poule te strijden. Hovoc
werd onder druk gezet met de service
en scoorde moeizaam. Afwisselend
kwamen de teams aan de leiding en
geen van beide wist de overhand te

krijgen. Ledub wist nipt te winnen en
kon terecht met 23-25 de eerste set op
zijn naam schrijven. Toch wat wakker
geschud kruiste Hovoc de degens en
sloeg terug. Betrekkelijk eenvoudig
werden set twee en drie met 25-17
binnen gehaald. Voor de vierde set liet
Hovoc zich onder de voet lopen door de
service en blok van Ledub. De strijdlust
was ver te zoeken en door persoonlijke
fouten was Hovoc de puntenmaker
voor Ledub. Die gingen er gretig op in
en namen snel een moeilijk in te halen
voorsprong. Even leek Hovoc nog te
kunnen stunten, maar droeg de vierde
set af met 18-25. Eén keer eerder was
het voorgekomen dat de Horster heren

voor een vijfde set stonden. Deze werd
betrekkelijk eenvoudig binnen gehaald,
doch het liep wat anders. Het duurde
zeker tot halverwege voordat een
ietwat comfortabele voorsprong werd
gepakt. Langzaam maar zakelijk
werden punt voor punt gepakt en
Ledub kwam niet meer aan spelen toe.
Het niveau bij Hovoc werd gehaald en
met 15-10 werd de wedstrijd alsnog
met winst afgesloten.
De dames zelf strijden voor lijfsbehoud in de derde divisie. Zo ook de
tegenstander VC Volt. Het was een slag
die Hovoc helaas heeft moeten afgeven. Met 25-15, 25-20, 25-17 en 25-11
was VC Volt een maatje te groot.

Hotraco Group is al ruim 40 jaar een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande
bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen. Hotraco Group is hoofdzakelijk actief in de agri-, industrie, en waterbehandelingsector
en richt zich op het creëren van een optimale leef-, werk-, bewaar- en groeiomgeving. Voor mens, dier en gewas.
Hierbij staat techniek ten dienste van het resultaat. Hotraco Group is een organisatie met 200 medewerkers.

Wil jij werken bij een groeiende organisatie waar collega’s
met elkaar gaan voor het beste resultaat?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Operator CNC gestuurde Machines

(m/v)

Als Operator van onze 2 CNC Machines (model Steinhauer Modcenter 163) bewerk je metalen panelen voor onze
schakelkasten (zowel groot als klein). Jij bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze machines en levert
kwalitatief goed werk af.
Taken:
• Het op de juiste en accurate manier instellen van
de machines t.b.v. bewerking van panelen en/of
bedieningskasten;
• het op de juiste en accurate wijze bewerken van de panelen
en/of bedienings-kasten m.b.v. de machines;
• indien nodig handmatig afwerken en reinigen van panelen
en/of bedienings-kasten;
• eventueel afmonteren van schakelkasten en montageplaten;
• zorg dragen voor de algehele orde en netheid op de
afdeling.

Profiel van de geschikte kandidaat:
• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO-opleiding
richting metaalbewerking;
• je hebt bijvoorkeur al ervaring met metaalbewerking
en CNC machines;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• je kunt resultaatgericht werken;
• je kunt accuraat en nauwkeurig werken;
• je hebt een flexibele werkhouding;
• kennis van een CAD-tekenprogramma is een pre.

Elektromonteur Paneelbouw (m/v)
Als Elektromonteur Paneelbouw ben je werkzaam in een team van ongeveer 20 collega’s. Je werkt in een dynamische
omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd werk te doen voor een sterk innoverend en ontwikkelend
marktsegment en waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je bouwt panelen voor zowel de industrie
als de agrarische sector.
Taken en verantwoordelijkheden o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een
schema;
• het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. het paneel;
• het opzetten van panelen;
• componenten plaatsen en coderen;
• bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema;
• eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• paneel gereed melden aan de projectleider of Hoofd
Paneelbouw;
• extra gebruikte materialen doorgeven aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw.

Profiel van de geschikte kandidaat:
• MBO elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• enkele jaren werkervaring in een soortgelijke
functie;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• beheersing van de Engelse taal is een pre.

Wij bieden
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met motivatie mailen naar Hotraco Group BV,
t.a.v. Lian Achten (HR Manager) (hrm@hotraco.com). Meer informatie over Hotraco kunt u vinden
op www.hotraco.com

Hockeymannen
uit Horst verliezen
Door: hockeyclub Horst
De hockeymannen van HCH uit Horst stonden op zondag 2 april voor
een thuiswedstrijd tegen de huidige nummer vijf van het klassement:
Boxmeer. Mede door het zonnige weer en het publiek dat in groten
getale was komen opdagen waren de Horster mannen ervan overtuigd,
dat ze de goede lijn van de afgelopen weken door konden trekken tegen
Boxmeer.
In een fel begin van de wedstrijd
kreeg Horst zowel een vroege groene
kaart als een snelle voorsprong
dankzij een rake strafcorner: 1-0.
Boxmeer raakte hier echter niet
van onder de indruk en bracht snel
de gelijkmaker op het scorebord.
Horst liet zich op felheid aftroeven,
waardoor Boxmeer nog voor rust
haar tweede en derde treffer kon
maken. De Horster mannen wisten
in de rust dus wat hen te doen
stond. Het was echter Boxmeer dat

doorpakte en de 1-4 maakte. Horst
rechtte vervolgens de rug en bracht
na een aantal gemiste kansjes de 2-4
op het scorebord, wederom met een
strafcorner. Hierdoor kreeg Horst weer
hoop in een mooi resultaat. Het was
echter Boxmeer dat tien minuten voor
het eindsignaal voor het slotakkoord
zorgde, door via een counter voor
de 2-5 te tekenen. Volgende week
mogen de Horster hockeymannen
richting het zuiden om het op te
nemen tegen Meerssen.

Overwinning voor
Meterik
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Anders dan de uitslag doet vermoeden was het zondag 2 april geen
makkelijke middag voor het eerste team van RKSV Meterik. Het in
degradatienood verkerende Montagnards was er veel aan gelegen om
punten mee naar Bergen te nemen.
In het eerste half uur kreeg
Meterik enkele goede kansen.
In de tiende minuut volgde een
voorzet van Huub over rechts, Gijs
kopte door, en Dirk kopte net naast
het doel. In de 25e minuut was er
een voorzet over links via Dirk, Quincy
miste de bal maar Dré kon alsnog
op doel schieten. In de 30e minuut
voorzet van Huub over links, doordat
iedereen de bal miste kwam deze
bij Tom terecht, hij schoot net links
naast het doel. Het is even later
diezelfde Tom, die de openingstreffer
scoort. Uit een goed genomen vrije
trap van 18 meter werd de bal goed
in de hoek geschoten. Meterik ging
de rust in met een verdiende 1-0
voorsprong.

Na rust probeerde Montagnards
terug te komen in de wedstrijd.
Dit gebeurde met veel inzet en
passie. Maar ook was te zien waarom
deze ploeg onderaan staat. Er zat te
weinig voetbal in de ploeg. Meterik
kwam niet echt in de problemen en
scoorde uit een goede counter in de
72e minuut de 2-0. Een voorzet van
Dré werd door Piet binnengetikt. In de
78e minuut werd Montagnards nog
eenmaal gevaarlijk, maar met een
voortreffelijke redding van Jarno werd
de aansluitingstreffer voorkomen.
De direct hierop gegeven rode kaart
brak het verzet definitief. In de laatste
minuut liep Meterik nog uit naar 3-0
via een doelpunt van Gijs. Meterik kan
naar boven blijven kijken.

Oxalis pakt winstpunten
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Voor de dames van korfbalvereniging SV Oxalis uit Horst aan de Maas
begon op zondag 2 april de tweede helft van de buitencompetitie.
Daarvoor mochten ze naar Merselo afreizen om het daar op te gaan
nemen tegen de gelijknamige ploeg, Merselo 1.
Het doel van Oxalis 1 is om
volgend jaar, zowel binnen als buiten,
overgangsklasse te gaan spelen en
om dat doel te behalen moesten
er deze zondag punten gepakt
worden. De dames deden wat er van
hen verwacht werd en pakten voordat
de eerste minuut verstreken was al
de voorsprong. Verdedigend wisten
ze de aanvallen van de tegenstander
sterk te vertragen waardoor zij niet
aan het scoren kwamen. Echter, bij
Oxalis wilden de kansen ook moeilijk
er in wat resulteerde in een matige
4-8 ruststand.

In de tweede helft besloot Oxalis
om het anders te gaan doen en het
tempo van de wedstrijd wat op te
schroeven. Het lukten de dames niet
meteen om Merselo uit de wedstrijd
te halen wat ervoor zorgde dat het
verschil in de stand vier bleef. In het
laatste kwartier kwam Oxalis los en
werd er gemakkelijker gescoord.
De voorsprong die ze in de eerste
minuut al gepakt hadden, werd
de hele wedstrijd niet uit handen
gegeven en de dames wisten de winstpunten te pakken door te winnen
met 8-15.
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SV Melderslo

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

Noodzakelijke overwinning blijft uit

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

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Voor SV Melderslo stond zondag 2 april de uitwedstijd tegen Rkosv
Achates op het programma. De thuiswedstrijd werd destijds met 1-3
verloren. Om nog aanspraak te kunnen maken op de tweede periodetitel
of zelfs de derde plaats, was een overwinning tegen de mannen uit Ottersum noodzakelijk.
Achates kwam goed uit de startblokken. Rob Driessen moest meteen
aan de bak om een aanval onschadelijk te maken. Een lichte blessure
aan zijn enkel was het gevolg. In het
verdere verloop van de wedstrijd
bleef hij hiervan hinder ondervinden. In de vierde minuut verscheen
Melderslo gevaarlijk voor het doel van
Achates. In eerste instantie werd een
schot van Bart Verheijen geblokkeerd
en belandde voor de voeten van
Jeroen Gubbels. Deze schoot hard en
laag langs het doel. In het vervolg
van de wedstrijd werd Achates steeds
gevaarlijker. In de achttiende minuut
was het dan ook bijna raak. Maar de
kopbal belandde tegen de dwarslat.
Stijn speelde zich vrij en gaf een
voorzet op Stan van de Pas. De kopbal
die hij produceerde ging echter over
het doel. Ook Bram Keiren kreeg nog
een mogelijkheid. Op de rand van het
zestienmetergebied kreeg hij de bal
aangespeeld. De bal belandde op één
van de vele polletjes en Bram schoot
hierdoor langs de bal.

Op slag van rust claimde Achates
een penalty toen de bal tegen de
handen van Rob Driessen geschoten
werd. Dit werd door de scheids gezien
als ‘aangeschoten’. Met een 0-0 stand
gingen beide partijen naar de thee.
In de tweede helft kreeg
Achates al meteen een dot van
een kans, maar wist deze niet te
verzilveren. Melderslo had hierdoor
gewaarschuwd moeten zijn. Echter
nog geen minuut later stond één van
de Ottersumse aanvallers al weer
vrij voor Bas Van Westerveld, 1-0.
Melderslo werd hierdoor gedwongen
om iets aanvallender te spelen.
Echter een goede scoringskans werd
nauwelijks gecreëerd. Achates werd
juist steeds gevaarlijker en kreeg
enkele malen de mogelijkheid om
de 2-0 te scoren. Omdat steeds meer
spelers van Melderslo last kregen van
pijntjes moest er noodgedwongen
gewisseld worden. Ook de ingevallen
Gijs Coenders, Erik Spreeuwenberg
en Paul Vullings konden weinig
uitrichten.

Gelijkspel voor korfbalsters Melderslo
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 2 april hun
eerste veldwedstrijd na de zaalcompetitie. Deze wedstrijd was meteen
een heel belangrijke, namelijk die tegen medekoploper Klimroos 1 uit
Hogeloon.
In de eerste helft van de veldcompetitie werd nog met 9-13 verloren,
dus SV Melderslo had iets goed te
maken op sportpark De Roetwijer in
Hogeloon. SV Melderslo begon niet
scherp aan de wedstrijd. Hoewel de
ploeg veel kansen kreeg in de beginfase, werden deze niet afgerond. Het
was dan ook Klimroos dat op 2-0
voorsprong kwam. Die voorsprong
wist Klimroos, dat juist wel erg zuiver
was, de gehele eerste helft te behouden. In de rust keek SV Melderslo
tegen een 7-5 achterstand aan.
Na rust kwam SV Melderslo terug. Na
gelijke standen van 7-7 en 8-8 kwam
SV Melderslo halverwege de tweede
helft voor het eerst in de wedstrijd

op voorsprong. De ploegen waren
enorm aan elkaar gewaagd, maar in
de slotfase stond SV Melderslo nog
steeds met 10-12 voor. Met nog ruim
vijf minuten te spelen kon echter alles
nog gebeuren, zo bleek. Het werden
zenuwslopende laatste minuten,
waarin Klimroos nog twee doelpunten
wist te maken. Het lukte SV Melderslo
niet meer om nog een keer over
Klimroos heen te gaan en de ploeg
moest terug naar Melderslo met maar
één punt. Gezien het spelbeeld was
12-12 een terechte uitslag, maar wil
SV Melderslo in de race blijven voor
het kampioenschap zal het zich vooral
in de afronding moeten gaan verbeteren de komende wedstrijden.

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.
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’
Zelf kleding maken is hip! Altijd al een
goed passend kledingstuk gewild?
Voor beginners en gevorderden starten
in april en mei nieuwe naaiworkshops
bij Es&Dé. Info:bydelene@ziggo.nl / 06
10 73 10 27.
Opslagbox/werkruimte Horst.
Nieuwe opslagboxen/werkruimtes,
vanaf 25 m2, geïsoleerd. Tel. 06 24 19
24 01, Businesscentrum Horst.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Voor al uw Binnen en Buitenschilderwerk belt u. 06-11350970 077-4750980 een offerte is uiteraard
vrijblijvend.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Woning boedelontruiming. Woning
ontruimen, verhuizing, transport, snel,
correct, eerlijke prijs. Twedde Kans
Kringloop 06 21 23 88 89.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

A3aans Fietsshop Horst Voor een
pitstop ga je naar A3aans Fietsshop
o.a. reparatie, servicebeurt, onderhoud
en verkoop onderdelen/ fietsen.
Bel 06 30 43 19 16.

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.

Grote schuurverkoop met breed
aanbod. O.a. paardengetuig en
kleding, meubels en curiosa.
A.s. zaterdag 8 april van 10:00 tot
16:00 uur, aan de Baarloseweg 28,
in Helden.

Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quiltartikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar, (beginners)
cursus quilten. Meer info via
www.cassandra-creatief.nl of
0478 57 10 45.
Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website.
Bel mij op 06 31 52 45 17.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Bekijk al onze meubels in de webshop!
Witte meubels - eiken boomstamtafels
maatwerk - kussens – tuinmeubels.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Gevonden knuffel (ezeltje) omstreeks
15 maart op de parkeerplaats bij
‘t Gasthoes. Tel. 06 26 78 81 31.
Verloren fietsend van Sevenum
naar Horst een herenleesbril.
Tel. 06 30 00 34 11.
Met spoed huis te huur gevraagd
voor 5 personen en een hond, vanaf
de zomervakantie. Tel. 06 14 39 19 79.
Step merk Nixor gevonden
ter hoogte van Intertoys Horst op
1 april. Ben jij de eigenaar?
Mail naar: martijn@martinisoft.nl
Gevonden op 4 april cadeaubon.
Tel. 06 13 10 43 10.

Computerproblemen. Automation
Support, voor al uw computervragen,
reparaties, onderhoud, internetproblemen, instructie, verkoop nieuwe
pc’s, printers e.d. Wij komen aan huis.
René vd Sanden, 06 40 28 36 49 www.
autosup.nl
Valise Atelier & Natuur.
Iets organiseren voor een groep? Dat
kan in en rond het atelier: schilderen,
bloemstuk maken, bamboe bouwen,
wandeling met creatieve lunch.
Donderdag 25 mei expositie van
cursisten. Info www.valise.nl
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt en leggen. Laminaatcollectie met
v-groef incl. leggen en folie € 24,95
m2. Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
offerte.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schudders/hark/
maaier/kipper/mesttank/weisleep/
bloter/schijveneg/tractor enz. en
vee-/paardentrailer 06 19 07 69 59.
Rijbewijskeuringen senioren.
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum.
Tel. 0478 53 17 48.
Gastouder Lottum/Grubbenvorst.
Wie heeft interesse om beroepsmatig
gastouder te worden in Grubbenvorst
of in Lottum? Gastouderbureau
Roodkapje Horst, tel. 077 374 51 49,
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

CSI de PEELBERGEN TOUR
6 - 9 april

TIS
A
GR TREE
EN

KoelKidsdag in
De Riet
De KoelKids van VVV-Venlo organiseren op woensdag 12 april bij
De Riet in Horst een activiteit. De middag duurt van 15.00 tot 16.45 uur.
Ongeveer tachtig KoelKids
hebben zich al opgegeven voor
de activiteiten, die bestaan uit
trampolinespringen en op het

indoorsoccerveld wordt een parcours
uitgezet. Koelie, de mascotte van
KoelKids en enkele spelers van VVVVenlo zijn ook aanwezig.

Nieuw Paviljoen
Vier dagen lang kunt u
heerlijk vertoeven in
ons paviljoen

Zondag 8 april
Finales
20:30 feestavond

Zondag 9 april
springkussen
15:00 Grote prijs

Travers 5 | 5976 PL
| Kronenberg
| |www.peelbergen.eu
Travers
5 | 5976 PL
Kro
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Regiokampioenschappen
HZPC Synchroteam
Door: zwemvereniging HZPC
Het synchroonzwemteam van HZPC Horst was zondag 2 april in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in
Eindhoven voor de Regiokampioenschappen Zuid.

Alle teams uit Limburg en Brabant
streden hier om de titel voor beste uitvoering op muziek in de verschillende
leeftijdscategorieën. HZPC behaalde ver-

VDL bedrijf:
Standplaats:
Dienstverband:
Opleidingsniveau:
Aantal jaren ervaring:

schillende podiumplaatsen. Zo werd het
combo team twee, duet senioren Roos
Gielen en Mieke Thielen derde, en duet
age 2 Lisa van Hoesel en Niamh Rutten

derde. Verder werden er nog diverse
solo’s, duetten en groepsuitvoeringen
gezwommen, maar deze behaalden
helaas net geen podiumplaats.

VDL Parree
Sevenum
Parttime
MBO
2-5 jaar

VDL Parree in Sevenum heeft een vacature voor:

Receptioniste/telefoniste
De functie

Voor de afdeling Administratie zijn wij op zoek naar een receptioniste/telefoniste met een maximum van
16/20 uur per week.

Je werkzaamheden
•
•
•
•

Aannemen en doorverbinden van de telefoon
Gastvrij ontvangen van bezoekers en verzorgen van koffie, thee, broodjes
Het boeken van uren in het Productiebesturingssysteem
Diverse administratieve werkzaamheden, waaronder facturatie en urenregistratiesysteem

Jouw kwaliteiten
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MBO-opleiding
Je hebt een fijne telefoonstem
Je bent representatief
Je hebt goede contactuele eigenschappen
Je bent flexibel en stressbestendig

Het bedrijf

VDL Parree is een toonaangevend productiebedrijf op het gebied van kunststofspuitgietwerk,
stamp- en perswerk en geassembleerde onderdelen. VDL Parree heeft een moderne spuitgieterij, stamperij,
assemblageafdeling en meetkamer. In haar eigen gereedschapmakerij worden, zowel matrijzen als stempels
vervaardigd. Tot haar afnemers behoren nationale en internationale topbedrijven in o.a. de office-automation,
de automobiel-, bouw- en elektro-branche. Circa 75 gemotiveerde en hoog gekwalificeerde medewerkers
zorgen voor een soepel functionerende organisatie. Dit heeft geresulteerd in het verkrijgen van het certificaat
volgens ISO.TS.
VDL Parree maakt onderdeel uit van de succesvolle VDL Groep. Sinds de oprichting in 1953 is
dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 90 bedrijven, verspreid over 19 landen en meer dan
13.000 medewerkers. De VDL Groep heeft een vlakke organisatie met korte beleidslijnen. Hoewel de Groep
een forse omvang heeft, biedt zij met haar vele vestigingen de voordelen van een klein en flexibel bedrijf.

Heb je interesse?
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar
VDL Parree, Postbus 6815, 5975 ZG te Sevenum. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Berdy Weeber, 077 - 467 70 88, b.weeber@vdlparree.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij VDL Parree en wensen
deze vacature niet in te vullen middels een tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.

Sporting ST verliest
Neerkandia
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Tienray en Swolgen nam het
zondag 2 april op tegen het hooggeplaatste Neerkandia uit Neerkant.
Ondanks dat Neerkandia zo hoog staat en Sporting ST onderaan hadden
ze vertrouwen om een goed resultaat te halen.
Opnieuw werd er begonnen met
het 4-4-2 systeem. Na een rustige
openingsfase was het Joep Lemmen
van Neerkandia, tevens topscoorder
van de competitie, die de bal van
twinitg meter in de kruising wist
te schieten (0-1). In de 20e minuut
was er het eerste kleine kansje voor
Sporting nadat Rik Miltenburg zijn
kopbal makkelijk door de keeper
gevangen zag worden. In de 26e
minuut was het opnieuw Neerkandia
dat aandrong. Een inzet werd in
eerste instantie gestopt door Devin
de Swart, waarna Joep Lemmen in
buitenspelpositie scoorde waardoor
het doelpunt dus werd afgekeurd. Vlak
daarna werd een corner weggebokst
waarna de rebound tegengehouden
kon worden door Devin. De bal was
nog niet uit het spel en belandde
zelfs nog op de lat waarna de aanval
eindigde. Vlak voor de rust opnieuw
een corner van Neerkandia, de bal kon

bij de tweede paal ingetikt worden
door Jannes van Hoorn (0-2). In de
49e minuut werd een correcte sliding
op de bal door Kevin Goldschmidt
bestraft met een penalty, deze wist
Joep Lemmen te benutten (0-3).
Na deze treffer had Sporting een kans
via Ramon Rutten, hij kon helaas niet
scoren en schoot net naast. In de
67e minuut volgde twee corners van
Neerkandia, nadat de eerste nog van
de lijn werd gehaald door Thijs Gerrits,
ging de tweede wederom bij de
tweede paal binnen dit keer door Luc
van de Berkmortel (0-4). In de 87e
minuut werd Kjeld Keltjens in het
zestienmetergebied in de rug geduwd.
De scheids besloot geen penalty
te geven waardoor Sporting zich
benadeeld voelde door het eerdere
penaltymoment. In de laatste minuten
werd door Neerkandia nog op de paal
en lat geschoten maar eindigde het
bij 0-4.

Kansloze nederlaag
SVEB in St. Antonius
Door: Chris Janssen, voetbalvereniging SVEB
Ondanks de ongelukkige nederlaag van vorige week in Arcen, waren
er nog talrijke supporters van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst afgereisd naar DSV uit Sint Antonius op zondag 2 april.
Eigenlijk hadden ze zich die
reis kunnen besparen. SVEB was al
gedecimeerd door enkele schorsingen
en blesurres. Maar twee fitte en toch
wel vaste krachten zaten ook nog op
de bank. Dus het elftal, vol goede wil
overigens, was eigenlijk al bij voorbaat kansloos. De thuisploeg nam de
wedstrijd vanaf het begin in handen
en wilde de wedstrijd dus snel beslissen. Een veldoverwicht was er, maar
echte uitgespeelde kansen kwamen
er vooralsnog niet. In de 25e minuut
viel echter de 1-0 na een wonderlijke
goal van hun linsbuiten. Een schitterende lob over de Kieper van Sveb.
De wedstrijd werd eigenlijk beslist
door het doelpunt in de 35e minuut.

Hun centrumspits mocht vrij en
ongehinderd in koppen: 2-0.
Twee wissels kwamen erin na de
rust bij SVEB, maar het spelbeeld veranderde niet en het was wachten op
meer goals van DSV. Die kwamen er
ook respectievelijk in de 60e, 70e en
88e minuut. SVEB wist geen enkele
kans uit te spelen. Deze wedstrijd,
die vooraf bestempeld werd als niet
belangrijk, werd dus kansloos verloren. De spelers op het veld kon je
niets verwijten, deden hun stinkende
best, maar het kwaliteitsverschil
mede door blesures, schorsingen en
beetje vreemde opstelling, vooral
in de ogen van de supporters, was
gewoon weg te groot.

Sparta’18 verslaat
Merefeldia
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum
speelde zondag 2 april tegen Merefeldia uit Nederweert. Sparta’18 was
er op gebrand deze wedstrijd te winnen, aangezien er in de thuis
wedstrijd tegen Merefeldia verloren werd.
De eerste helft waren er
kleine kansen voor beide partijen,
maar lukte het e ploegen in
eerste instantie niet om te scoren.
Het hobbelige veld speelde hier
ook een belangrijke rol in. Gescoord
werd er pas vlak voor de rust. In de
45e minuut schoot Danny Vullings

een vrije trap binnen. Dit was ook
meteen de winnende treffer, want
gescoord werd er niet meer in de
tweede helft. Sparta’18 kreeg nog
enkele kansen om de wedstrijd
te beslissen, maar faalde hierin.
Wel stapte het na 90 minuten als
terechte winnaar van het veld.
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Veel blessures

Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Nog niet eerder dit seizoen werd Wittenhorst zo geplaagd met blessures
dan zondag 2 april. Niet minder dan zes selectiespelers moesten het laten
afweten. Desondanks slaagde Wittenhorst erin om het sterke Bekkerveld uit
Heerlen met 0-0 te bedwingen. Doordat koploper Meerssen tegen runner-up
Susteren ook gelijk eindigde, bleef in de top dus alles bij het oude.
De start begon voor Wittenhorst
hoopgevend. In de tiende minuut
klopten de oranjemannen tot twee
keer toe flink aan de deur. Een poeier
van Michiel Hanssen spatte op de
vuisten van doelman Pim Gubbels het
veld weer in.

Hachelijk moment
voor doel
In dezelfde minuut kon hij een
bal van Denny Bongers onschadelijk
maken. Ook Bekkerveld liet zich zien
toen Demsey Dowson een voorzet
losliet die door Sjors Witt op waarde
werd geschat en een corner was het
resultaat. Een hachelijk moment voor
het doel van Bekkerveld ontstond
in de negentiende minuut. Een
corner werd doorgekopt, maar een
inkomende speler van Wittenhorst
miste maar net. In de slotfase speelde

Sjors Witt tot tweemaal toe voor de
reddende engel. Een venijnig schot
tenslotte wist hij onschadelijk te
maken. De ruststand was 0-0.
Na de pauze was er eigenlijk
hetzelfde spelbeeld. Twee ploegen die
voor de overwinning gingen. Dan was
Bekkerveld die met een offensiefje
dit wilde bewerkstelligen en dan was
het Wittenhorst die weer aanspraak
kon maken op een doelpunt. Zo had
Michiel Hanssen namens Wittenhorst
bijna succes, zijn actie werd op het
nippertje geblokkeerd. Bekkerveld
kon in de 61e minuut bijna juichen
toen Jeroen Lemmens de bal vrij kon
uithalen. Gelukkig spatte de bal via de
lat het veld weer in. De goed leidende
scheidsrechter had het laatste woord en
kon tot tevredenheid van beide ploegen voor het einde blazen. Een juiste
uitslag van 0-0 was het resultaat van
een leuke onderhoudende wedstrijd.

Revanche

Degelijke
wedstrijd voor
Set Up

Dobey en Faunaland zijn nu erkend Dierspecialist

Voorkom problemen en
check uw huisdier

Tip!
Check uw huisdier
niet alleen op vlooien en
teken, maar ook op andere
symptomen. Dierspecialist
helpt u met de juiste
producten en het
beste advies.

2e
halve prijs

Royal Canin
honden & kattenvoeding
Diverse varianten.
Inhoud 1.5 t/m 4 kilo.

Dierspecialist
Fytotherapie
Dierspecialist heeft in nauwe samenwerking
met natuurgeneeskundige therapeuten een
serie producten ontwikkeld van de hoogste
kwaliteit met zeer doeltreffende resultaten.

12.95

7.99

3 stuks
Vadibed
kruidenhooi

Met de Pixi heeft u een mooi formaat
kattenbak in huis. De Pixi is verkrijgbaar in
diverse kleuren. Inclusief filter en deurtje.

Verkrijgbaar in de varianten kamille, paardenbloem,
wortel en rozenbottel. Inhoud zak
500 gram. Per stuk 2.49 *combineren mogelijk

Door: volleybalvereniging Set Up
De wedstrijd tegen de kampioen van deze competitie Saturnus DS 2
stond op zaterdag 1 april voor het eerste team van volleybalvereniging Set
Up uit Meerlo op het programma. De meiden van Set Up DS 1 wilden
proberen revanche te nemen voor de dikke nederlaag die ze eerder in het
seizoen in Uden leden. Het werd een degelijke wedstrijd voor Set Up.
Het begin van de set ging gelijk
op en tot 6-5 gaven de ploegen elkaar
niets toe, toen kon de Meerlose ploeg
een gaatje van drie punten slaan
en kwamen ze voor met 10-7. Deze
voorsprong werd vervolgens met
goed verzorgd spel uitgebreid naar
19-13. De servicedruk was goed, en
de servicepass was goed verzorgd
waardoor er gevarieerd kon worden
aangevallen. De Udense dames met
veel meer ervaring kregen ook door
een wat mindere fase van Set Up iets
meer grip op de wedstrijd en konden
terugkomen tot 22-20, maar verder
lieten de meiden van coach Bart
Schmeits het niet komen. Ze wonnen
deze set verdiend met 25 -21. Ook de
tweede set kende een gelijkopgaande
beginfase. Toen waren het de Udense
dames die een gaatje van drie punten
konden en vervolgens wegliepen naar
10-16. De Meerlose meiden vochten
zich terug in de wedstrijd en kwamen
punt voor punt dichterbij tot 18-20.
De slotfase was uitermate spannend
en de stand werd 23-23. Met een paar

goede aanvallen en blokkeringen pakte
Set Up uiteindelijk deze set ook met
25-23.

Service was
goed verzorgd
In de derde set speelden de jonge
Meerlose ploeg heel erg degelijk.
De service was goed verzorgd, de
service pass liep uitstekend naar de
spelverdeelster waardoor er mooie aanvallen opgezet konden worden, daarbij
stond de blokkering van de Meerlose
ploeg goed waardoor Saturnus niet
via hun snelle middenaanval konden
scoren. Zo stond Set Up deze hele set
op een ruime voorsprong en won deze
set overtuigend met 25-18.
In de vierde set keek Set Up vanaf
het begin tegen een achterstand aan.
Met de wetenschap dat de winst
binnen was speelde de Meerlose ploeg
de minste set van de wedstrijd en
mede door wat persoonlijke fouten en
wat concentratie verlies kon Saturnus
deze set binnenslepen met 17-25.

5.00

Pixi
kattentoilet

20%

Voordelig
vlooien en
teken bestrijden

korting

Nu op alle Advantix, Exil Flea Free, Frontline en
Frontline Combo producten.

Uitsluitend
met hoogwaabereid
ingrediëntenrd. ige

per stuk

8.50
Beaphar
Care +

Een hoogwaardige complete voeding, speciaal
afgestemd op het selectieve eetgedrag. Konijn,
konijn junior, konijn senior, cavia en chinchilla.
Inhoud zak 1.5 kilo. Van 10.65/10.99 voor 8.50

10 stuks

Stuzzi
cat gold

5.00

Verkrijgbaar in zachte mousse of stukjes.
Inhoud blikje 85 gram. Per stuk 0.59

Kom langs bij uw Dierspecialist …

Faunaland van Grootel • Hoofdstraat 14a • 5961 EZ HORST

Alle aanbiedingen uit deze advertentie zijn geldig van 3 april t/m 30 april 2017. Wijzigingen in prijs en/of model evenals zetfouten voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt.

Geen doelpunten
in WittenhorstBekkerveld

14
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Wat
zeg je?
Uit GGD-cijfers blijkt dat in Horst aan de
Maas jongeren tussen 13 en 16 jaar beduidend
meer alcohol drinken dan in de rest van
Noord-Limburg en Nederland. Gemeente Horst
aan de Maas kondigde onlangs strenger te
handhaven op alcoholmisbruik onder jongeren. Het merendeel van inwoners van Horst
aan de Maas vindt dat ouders verantwoordelijk zijn dat minderjarigen geen alcohol
drinken. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Alcoholgebruik op jonge leeftijd wordt nog
steeds sociaal geaccepteerd in Horst aan de Maas,
stelt de GGD in haar rapport. Ongeveer de helft
van de ouders vindt het goed wanneer hun minderjarige zoon of dochter thuis of op een feestje
alcohol drinkt. Vreemd, vindt 79 procent van de
ondervraagden. Zij vinden dat ouders er juist op
moeten toezien dat hun minderjarig kind alcohol

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ouders moeten zelf
het goede voorbeeld geven’
6%
Oneens
15%
Neutraal
79%
Eens

Taak van ouders dat
minderjarige geen alcohol
drinkt

averechts. Een groepje uitgaande vrienden of
laat staan. “Al dat indrinken thuis is toch te gek
vriendinnen heeft ook een gezamenlijke verantvoor woorden”, zegt iemand. Een ander voegt
toe: “Wiens taak zou het anders zijn?” Hoewel het woordelijkheid. Daar zou ik op inzetten.”
Hoe kan de gemeente dan het alcoholmismerendeel vindt dat het duidelijk een taak is van
bruik onder jongeren
de ouders, is er ook wel
‘Kunt niet als een politieagent het beste tegengaan?
begrip voor het feit dat
achter ze aanlopen’
Strenger controleren en
het niet altijd makkelijk
is om je puberende zoon
‘Afspraken maken met je kind’ handhaven, zeggen de
inwoners. Ook zou het
of dochter te controleren.
terugbrengen van de
“Ouders hebben zeker
‘Ouders moeten
minimumleeftijd waarop
een zeer bepalende rol
een signaal geven’
jongeren alcohol mogen
in de opvoeding, maar
jongeren gaan op die leeftijd experimenteren om drinken kunnen helpen.
hun eigen identiteit te ontdekken. Daar hoort bij
TipHorstaandeMaas is een
dat je grenzen aftast en soms ook overschrijdt.
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
Het is totale onzin dat ouders dan in het publieke aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
domein op zo’n moment invloed hebben”, vindt
resultaten of aanmelden voor de volgende
deze persoon. Een ander beaamt dit: “Geef de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
jeugd verantwoordelijkheid en bemoeder ze
Reageren?
niet te veel met wat wel en niet mag. Dit werkt
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

Voor het versterken van ons team
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste
allround medewerker (M)
fulltime

Functieomschrijving:
• Wij bieden een afwisselende fulltime baan met veel
variatie aan werkzaamheden in onze champignonkwekerij
met machinale oogst;
• Je bent werkzaam binnen een team van ongeveer 10 mensen.
Functie-eisen:
• Goede, enthousiaste en flexibele inzet, enige ervaring
is een pré;
• Kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren;
• Salaris volgens CAO paddenstoelen met goede voorwaardes.

Enthousiaste
oogst medewerker
machinale oogst (M/V)
parttime
Het is een parttime baan (2 à 3 dagen beschikbaar) voor iemand
met een flexibele inzet, die van aanpakken houdt.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

werken

America Tel. 06-12359686

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar
een zelfstandig werkende

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

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

Heb je interesse of wil je meer informatie bel gerust:

Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl

Met roots in de keukenapparatuur is Jeka Concepts in
ruim 8 jaar uitgegroeid tot een serviceorganisatie die in
België en Nederland operationeel is.
Bij Jeka Concepts gaan we voor kwaliteit en uitstraling.
Door te bouwen aan vertrouwen, te luisteren en goed
samen te werken met onze klanten is Jeka Concepts
toonaangevend als het gaat om service en realisatie
van mooie projecten in binnen- en buitenland.

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

SERVICEMONTEUR
(M/V, FULLTIME)

die denkt in oplossingen, die een uitdaging niet uit de weg
gaat en een werkdag eindigt als de klus is geklaard.
Je werkzaamheden:
• Plaatsen en/of aansluiten apparatuur en meubilair bij
projecten
• Uitvoeren van preventief onderhoud
• Opheffen van storingen
Functie-eisen:
• Mbo werk- en denkniveau
• Ervaring als servicemonteur
• Een flexibele instelling
• Elektronische kennis
• Installatietechnische kennis
• Zelfstandig kunnen werken
• Ondernemend en besluitvaardig
• In bezit van rijbewijs B
• Enthousiaste persoonlijkheid
Ervaring is een pluspunt

Het betreft een vacature op basis van een fulltime
dienstverband. Stuur je gemotiveerde cv
naar: Jeroen@jeka-concepts.be

06
04

opinie 15

Bespreking Poll week 12

Andere culturen leren kennen kan ook in Nederland
Om van elkaar of andermans cultuur te leren hoeven leerlingen van
bijvoorbeeld het Dendron College misschien wel helemaal niet het land uit.
Dat vindt althans 74 procent van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden. Op de middelbare school wordt veel aandacht besteed aan het
thema Internationalisering. Zo is een groepje leerlingen begin deze maand
naar Senegal geweest met Sotos (Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs
Senegal) om zo van elkaars cultuur te leren. In Nederland hebben we tegen-

woordig een multiculturele samenleving en ook hier weten we misschien te
weinig van elkaars achtergrond af. De meerderheid van de stemmers denkt dat
het daarom helemaal niet nodig is om zo ver te reizen. In plaats van naar Afrika
te gaan om daar te leren over Senegal, is het voor middelbare scholieren wellicht wel nuttiger om meer te leren over mensen die in hun eigen buurt wonen,
maar uit een andere cultuur komen. De overige 26 procent ziet wel iets in deze
manier van horizonverbreding.

Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Kent u de ‘zappers’? Dit zijn zogenoemde zwerfafvalpakkers. Mensen die
regelmatig een rondje door hun buurt maken en het zwerfvuil dat zij tegenkomen
opruimen. Omdat ze van een schone omgeving houden en het fijn vinden als ze
het er netjes bijligt. Gemeente Horst aan de Maas deelt nu zwerfafvalkarretjes uit
aan deze zappers, zodat zij het afval dat ze opruimen daarin kunnen doen. Het is
goed dat er zulke mensen zijn. Mensen die oog hebben voor hun omgeving en
die niet te beroerd zijn om rommel op te ruimen wanneer ze het zien. Zo dragen
we met z’n allen een steentje bij aan een schonere wereld.

Er zullen ook mensen zijn die zich afvragen waarom zij andermans rotzooi op
moeten ruimen. Dan is het einde toch zoek? Tenslotte is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Als het steeds voor je wordt opgeruimd, leer je het
nooit. En waar ligt dan de grens? Als je één papiertje opraapt van iemand anders,
dan kun je wel bezig blijven. Straks verwacht iedereen dat jij toch wel hun afval
opruimt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 13) > Rookverbod in wachtrijen pretpark goed idee > eens 91% oneens 9%

Kwaliteit heeft een naam

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.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
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

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

Acer-actieweek!

Enorme keuze voor tuin en terras…

Alle Acers

Japanse esdoorns
Meer dan 50 soorten!
Op stam en als struik.

Dorps
gevoel
Dan zit je in een kerk te
kijken naar je oude
gitaarleraar die een concert
geeft voor een groot publiek.
Naast je staat de zoon van
een basisschoolleraar foto’s
te knippen. Ergens verderop
filmt een vriend van vroeger
en in de band op het podium
zitten nog meer bekenden.
Daarnaast zit nog een
vriendin van je moeder in het
publiek en nog een paar oude
kennissen. Dit kwam ik
zaterdag tijdens de
albumpresentatie van Joep van
Wegberg tegen. Het voelt bijna
als toeval. Zoveel bekenden op
één plek. Maar overal in Horst
aan de Maas kun je dit
tegenkomen. Zo bleek een
bewoner van de Gortmeule een
kennis van mijn moeder en de
voorzitter van VV Hegelsom de
vader van een oud-klasgenote.
Ik noem het maar het
‘dorpsgevoel’. Een gevoel dat
je overal met je dorp
verbonden bent. Zo kun je
iedereen op straat begroeten.
Doe dat maar eens in de grote
stad. Je zult zeker wel even
vreemd aangekeken worden.
In het centrum van Horst
zitten en om de minuut iemand
voorbij zien fietsen die je kent
past hier ook wel bij. Of op het
terras zelf iemand tegenkomen.
En met wat toeval ken je
degene in de bediening ook
nog. Dat is altijd leuk, dat
gevoel van herkenning.
Doordeweeks op de opleiding
heb ik dat gevoel niet. Maar in
het weekend, er op uit in eigen
gemeente. Dan is die
gemeente toch een ‘thuis’,
waar dan ook.
Bas

-20%

Geldig t/m 11-04-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuws
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

BANK VOOR DE KLAS!

Coöperatiefonds
geopend tot 1 mei

Vorige week hebben maar liefst 50 collega’s van onze bank een
gastles verzorgd in 30 groepen van de basisscholen.

De Rabobank draagt graag haar steentje bij aan het maatschappelijke, sociale en culturele leven in onze
regio. Dit doen we onder andere met het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen we initiatieven die
gericht zijn op het bevorderen van de vitaliteit, kwaliteit en leefbaarheid in de regio. Het gaat hierbij om
initiatieven die eenmalige investeringen vragen; investeringen die niet behoren tot de normale exploitatie.
In 2016 waren dat er maar liefst 21!

Ze deden de Cash Quiz met de
kinderen, in het kader van de
Week van het geld. Het doel
hiervan is om kinderen al op
jonge leeftijd verstandig leren
omgaan met geld. Daar kan je
immers niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een mooi voorbeeld is De Muzikantine,
die een cheque van € 7.500,- in ontvangst
mocht nemen. Het bedrag wordt besteed
aan de accommodatie van de Muzikantine in C.C. ’t Gasthoes in Horst. Het moet
een plaats worden waar alle aspecten
van muziek maken beleefd kunnen
worden. Overdag wordt de ruimte
gebruikt voor schoolprojecten, ‘s avonds
voor muzieklessen en als repetitieruimte
voor bands.
Wilt u een project indienen?
Ga dan naar rabobank.nl/horstvenray
en kijk onder ‘sponsoring’. Daar vindt u
alle informatie over het Coöperatiefonds.
Aanvragen die vóór 1 mei zijn ingediend,
worden in het tweede kwartaal van
2017 beoordeeld. Aanvragen kunnen
uitsluitend via de website worden ingediend.

Basisschool de Hommel uit Venray met gastdocenten
Susan Wijnhoven-van Daal en Michel Beckers.

STARTERS INNOVATIEFONDS:
EERSTE FINANCIERING TOEGEKEND
AAN IOTHINGS
fotograaf: Marc Kruse

In februari hebben de eerste bedrijven
een pitch gehouden om in aanmerking te komen voor een lening uit het
Starters Innovatiefonds. Inmiddels is
de eerste financiering toegekend aan
ioThings, een Horster bedrijf dat in
2016 is gestart door vier mensen met
een technische achtergrond.
ioThings ontwikkelt slimme en eenvoudige producten die verbonden kunnen worden met het Internet. Hun eerste product is de
ioTracker, een kleine sleutelhanger die locaties kan aangeven van
personen en dieren, maar ook van voertuigen of machines.
Denk bijvoorbeeld aan een koeriersbedrijf dat op ieder moment
klanten kan informeren over de bezorging van een product.
Of aan het lokaliseren van een hond die is weggelopen.
Op iotracker.nl is alle info te vinden over de sleutelhanger.
Wij wensen de ondernemers veel succes toe met hun bedrijf!
Heeft u ook een goed idee?
Kijk dan op rabobank.nl/horstvenray voor meer informatie.

Rabobank
abobank
Rabobank
Een eitje!
kdossier? Hypotheekdossier?
Een eitje!
Hypotheekdossier?

ersoonlijke Rabobank Hypotheekdossier

nkort een oriëntatiegesprek over een nieuwe woning?

Uw persoonlijke Rabobank Hypotheekdossier

n alvast het Rabobank Hypotheekdossier in. Een eitje!

ensen u fijne Paasdagen.

g?
Binnenkort een oriëntatiegesprek over een nieuwe woning?
bank.nl/hypotheek
e!
Vul dan alvast het Rabobank Hypotheekdossier in. Een eitje!

We wensen u fijne Paasdagen.
aandeel in elkaar

rabobank.nl/hypotheek
Een aandeel in elkaar

GEZOCHT:
LEDEN VOOR DE LEDENRAAD

Een eitje!

Binnen de ledenraad Bedrijven én de ledenraad Particulieren ontstaan twee vacatures. Wilt u het belang van onze klanten en leden
behartigen? Op rabo.nl/horstvenray vindt u de volledige profielschets. Daar kunt u solliciteren tot 15 april.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
06 april 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Oeps!

Onderhoud wegbermen 2017

Ondanks vele controles
toch nog een drukfoutje
geslopen in de nieuwe
weekkalender.
Week 15 begint met
11 april en dat moet zijn
10 april. Excuses aan
iedereen die op 10 april
jarig is.
Overigens mogen
degenen die op 17 april
geboren zijn twee keer
hun verjaardag vieren
volgens deze kalender.

Vanaf 10 april 2017 tot eind mei 2017 wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer Palmen
Infra, onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegbermen in de dorpen en het buitengebied van
America, Broekhuizen, Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Tienray, Evertsoord, Meerlo, Meterik en
Hegelsom.
De wegbermen worden, daar waar ze te
hoog liggen, verlaagd tot maximaal aan de
erfgrens. Ook worden langs de wegkanten
grasbetonstenen aangebracht ter versteviging
van de berm.
De werkzaamheden zijn nodig om de afwatering van de wegen te waarborgen en ter
voorkoming van gevaarlijke wegkanten.
Na het verlagen van de bermen worden deze
opnieuw ingezaaid met gras. Omleidingen
worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak
tot een minimum te beperken, maar het is
onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering van dit
onderhoud enige overlast ontstaat. Wij vragen
hier begrip voor.

Door onvoorziene omstandigheden zoals
het weer, kan de start en duur van uitvoering
wijzigen. De woningen/bedrijven blijven zoveel
mogelijk bereikbaar. De aanwonenden worden
door de aannemer nog nader geïnformeerd
over het tijdelijk verplaatsen van auto’s.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kun je bellen met de opzichter
van de gemeente, de heer Wim Konings,
tel. 06 - 24 88 4461. Voor algemene vragen
over de werkzaamheden kun je bellen met de
Robert Kersten van team Openbare Werken,
tel. (077) 477 97 77.
Meer informatie?
Kijk op de gemeentelijke website
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:
• Reconstructie doorgaande route Broekhuizen
• Onderhoud bermen Lorbaan, America

Op pad met de
PMD-inzamelwagen

Dinsdagochtend, 09.00 uur. Angela rijdt mee met de PMD-inzamelwagen van SUEZ. Zo kan ze
in gesprek met de jongens die het afval inzamelen én met inwoners.
In een van de straten staan twee overvolle
PMD-containers. Piepschuim, een deel van
een schemerlamp, een stoelpoot… Dat hoort
niet in de container thuis. Ze worden daarom
niet geleegd. De medewerker van SUEZ hangt
er een kaartje aan met uitleg. Net als ze weg
willen rijden, komt een mevrouw naar buiten.
Helemaal verbaasd dat haar container niet is
geleegd.
Angela komt snel in actie. Ze stapt uit de wagen
en spreekt de mevrouw aan. Die is stomverbaasd als ze de klep van de container open
doet. Dat heeft ze er niet ingestopt! “Mijn buur-

man gaat verhuizen. Omdat zijn container vol
is, vroeg hij of de rest bij mij in de bak mocht.”
Daar komt de buurman aan. Angela legt uit dat
de PMD-container alleen bedoeld is voor plastic
verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen
en drankpakken. De buurman haalt intussen
alle spullen die geen PMD zijn uit de container
van de buurvrouw. Zo kan haar container toch
worden geleegd. En zijn eigen container?
Die blijft staan. Hij belooft het restafval eruit te
halen en de container met PMD twee weken
later opnieuw aan de straat te zetten. Het restafval stopt hij in een tariefzak. Die wordt later die
dag door de restafvalwagen opgehaald.

Informatieavond Peelvenen Mariapeel
Op 10 april a.s. is er een informatieavond over de ontwikkelingen van het uitvoeringsprogramma Peelvenen Mariapeel.
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de
afgelopen periode en we kijken voorruit naar
wat er nog allemaal gedaan moet worden.
Aan de orde komen onder andere de resultaten
van het vervolgonderzoek van de muggenover-

last en de resultaten van de bouwopnames.
De avond start om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Locatie is het gemeenschapshuis in Griendtsveen, Lavendellaan 26, 5766 PP Griendtsveen.

Oud ijzer: de vereniging
in uw dorp is er blij mee
Sinds jaar en dag halen verenigingen in alle dorpen in de gemeente oud ijzer op. Waarom zou je
vrijwillig met oude fietsen en radiatoren gaan slepen? ‘Simpel, het is voor onze vereniging een
extra inkomstenbron’ aldus Piet Buijssen, penningmeester van judovereniging Jigoro Kano uit
Sevenum.
‘Daarmee kunnen we extra activiteiten organiseren zoals jeugdkampen, wedstrijden en
jubilea. We kunnen nog beter inspelen op de
wensen van onze leden en een waardevolle
vereniging voor het dorp blijven.’
Het mes snijdt dus aan twee kanten. Als inwoner kom je van je afval af en de lokale
vereniging verdient er wat extra mee. ‘Zo zijn
we ook nog een beetje maatschappelijk bezig
en dragen ons steentje bij aan een beter milieu’
vindt Leo Verheijen, penningmeester van de
Harmonie Lottum. Hij vindt het goed als mensen nadenken waar welk afval naartoe moet.
‘Als het ijzer maar naar ons gaat’ voegt hij er lachend aan toe. Richard Wit van de Gemengde
Zangvereniging Egelheim uit Hegelsom beaamt
dit: ‘Bij ons kunnen inwoners zowel oud ijzer

als wit- en bruingoed inleveren. Ondanks de
lage oud ijzerprijs, is de opbrengst zeer welkom
voor onze vereniging.’
In alle dorpen (in Horst alleen de Norbertusparochie) is een vereniging die het oud ijzer
ophaalt. Soms maandelijks en soms één keer
per jaar. ‘We merken dat mensen echt een
jaar lang sparen voor onze actie’ zegt Harry
de Greef van Monte Corona uit Kronenberg/
Evertsoord, ‘Het doet goed te merken dat
dorpsgenoten ons de opbrengst gunnen’.
Wilt u weten welke vereniging wanneer het
ijzer bij u in het dorp ophaalt?
Kijk dan in uw persoonlijke afvalkalender op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl of op de
papieren afvalkalender.

Bekendmakingen
‘Ik ben Angela, afvalcoach bij de gemeente
Horst aan de Maas.
En daar ben ik ‘gröts’ op.
Inwoners van Horst aan
de Maas zijn namelijk de
beste afvalscheiders van
Nederland. Daar mogen
we trots op zijn.
Als afvalcoach leg ik
inwoners uit hoe ons
afvalsysteem in elkaar zit.
En gaat het ergens niet
goed? Dan zoek ik naar
oplossingen.’

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:

Broekhuizen
Oude Vonkelweg 2

Horst
Hertog Reinaldlaan 2
Kerkstraat 92
Herstraat 45
Venrayseweg 143

Grubbenvorst
Pastoorstraat 10

Sevenum
Markt 21

America
Kabroekstraat 12

Horst aan de Maas
Nota grondbeleid gemeente Horst aan de
Maas 2016 vastgesteld
Nota grondprijzen 2017 vastgesteld
Nota reserve bovenwijkse voorzieningen
2017 vastgesteld
Vertrokken naar onbekende bestemming
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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.

Prettig leven, ondernemen en recreëren
Een prettig leefklimaat zorgt ervoor dat we graag in Horst aan de Maas
willen wonen, werken en recreëren. Dit draagt bij aan een beter leefklimaat in de kleine kernen en aan lokale en regionale werkgelegenheid.
Essentie wil dat deze kwaliteit naar de toekomst gewaarborgd is.
De kwaliteit van de leefomgeving in Horst aan de Maas is hoog.
Essentie wil dat ook naar de toekomst
toe minimaal zo houden en waar
mogelijk verbeteren. Natuur is één
van de belangrijkste kwaliteiten van
Horst aan de Maas. Door duurzaam
ruimtegebruik behouden of verster-

ken we het karakter van de gemeente.
Het open cultuurlandschap dat aan de
oostzijde begrensd wordt door de Maas
en aan de westzijde door de Peel en
het ‘landelijke karakter’ van de dorpen
maakt hier deel van uit. De agrarische
en toeristische sector en groengroeperingen worden betrokken bij het

opstellen van beleid en uitvoering tot
behoud van onze natuurlijke omgeving.
Dit zowel in het belang van toeristen
als eigen bedrijven en inwoners.
Er dient een goede balans te zijn
tussen wonen, vrije tijd en economische bedrijvigheid. We kijken met respect naar de kwaliteit van een gebied.
Onze ruimte is immers niet oneindig.
Onze accenten liggen hierbij op de
balans tussen agribusiness, natuurontwikkeling, wonen en recreëren.
De gemeenteraad zal in 2017

het bestemmingsplan buitengebied
vaststellen. Een plan dat de kaders van
de inrichting van ons buitengebied
zal vastleggen. Dit bestemmingsplan
bepaalt waar ruimte is voor wonen,
economisch bedrijvigheid, natuur en
recreatie in ons buitengebied. Een
belangrijk uitgangspunt dus waarbij
wij aan de voorzijde gaan vastleggen waar specifieke ontwikkelingen
mogelijk zijn en waar niet. En hoe deze
ontwikkelingen eruit mogen zien. Zo
praten we over intensieve veehouderij,

en hebben we de visie van betrokken
inwoners over het landschap gehoord
en gezien.
Wil je meedoen? Dat kan. Je bent
welkom om met leden van Essentie
in gesprek te gaan en mee te doen.
Essentie is lokaal en niet gebonden
aan uitgangspunten van landelijke
politieke partijen. De inbreng van
onze leden wordt gebruikt bij onze
standpunten.
Bart Bertrams,
Essentie Horst aan de Maas

Een zonnig weekend in kerk en kas
De zaterdag viel qua zon een beetje tegen na een zonovergoten
vrijdag. In de avonduren werd dat ruimschoots goed gemaakt in de
Lambertuskerk. Voor de gelegenheid omgedoopt tot Joep’s kapel.
Horster verwarmd terras goed toeven.
De zondagochtend begon al vroeg
in de Innovatoren waar het officiële
startschot werd gegeven voor Kom
in de Kas 2017. Er was duidelijk veel
voorwerk verricht. Praatjes werden
gehouden en presentaties gegeven.

Hier vond de cd-release plaats
van Joep van Wegberg. Een mooi
staaltje samenwerking van muzikanten, het bedrijfsleven en de kerk.
Buiten brandden we de kaarsjes
onder het genot van een laatste
nummer. Daarna was het op een

Genieten...

Ook hier was ik weer onder de indruk
van de samenwerking. De ondernemers die later in de dag hun kas open
zouden stellen waren aanwezig, maar
ook mensen uit het onderwijs, de techniek en de politiek. Zij vonden elkaar
in het streven om een kwalitatief goed
product te leveren tegen een eerlijke
prijs, zo energiezuinig geteeld met zo
min mogelijk waterverbruik. De ondernemer onderneemt, scholen bieden

hun kennis en de politiek... tja, die faciliteert, maar loopt soms ook in de weg,
zoals we daar hoorden. En dat laatste
zouden we niet zo moeten voelen,
want uiteindelijk hebben we allemaal
hetzelfde belang: goed voedsel, planten en bloemen, zonder daarbij onze
aarde uit te putten en onze medemens
ditzelfde belang te ontnemen. Laten
we dus muren slechten en onze handen
in elkaar slaan voor een eerlijke land-

en tuinbouw, waar ondernemers kunnen ondernemen, leerlingen kunnen
leren en scholen hun know how kwijt
kunnen. Het gaat al lang niet meer
om steeds meer, maar om slimmer en
verantwoord produceren, en dáár is
de SP een groot voorstander van. Zo
blijft ook ónze rode tomaat goed van
smaak en van uitstekende kwaliteit.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

PALEIS HET LOO EN DE VELUWE
Tentoonstelling ‘Chapeaux! De hoeden van Beatrix’
Na koffie met gebak bij Paleis Het Loo kunt u de tentoonstelling ‘Chapeaux! De hoeden van Beatrix’
bezichtingen. Ook is er nog voldoende tijd om de tuinen te bezichtigen. ’s Middags maken we o.l.v. een
gids een mooie rondrit over de Veluwe. De dagtocht wordt besloten met een prima diner.
Incl. koffie/ appelgebak, entree Paleis Het Loo en Chapeaux tentoonstelling, Oranjelunch,
gids voor rondrit en diner
Data: 2 mei, 15 juni, 12 juli en 15 aug

NIEUW!

€ 79,-

VERRASSINGSDAGTOCHT
NIEUW!
Data: 9 en 31 mei, 15 en
28 juni, 11 en 27 juli

€ 69,-

TUINEN VAN FABIOLA &
BRUSSEL
Data: 20 april en 3 mei

€ 30,-

LIBELLE ZOMERWEEK

Data: 30 mei, 29 juni,
10 en 30 aug.

NIEUW!

€ 75,-

DAGJE ZEELAND,
ZEEHONDENSAFARI EN
ZIERIKZEE
Data: 31 mei, 29 juni,
25 juli, 11 en 22 aug.

€ 77,-

FIETSDAGTOCHT:
OOIJROUTE (CA. 37 KM)
vanaf

Data: 15 t/m 21 mei

CHOCOLADE EN
PLANETARIUM

€ 37,50

Data: 8 juni, 5 juli en
9 aug.

IJSSELVALLEI EN
VELUWS ZANDSCULPTURENFESTIJN
NIEUW!

MUSICAL
THE LION KING

Data: 10 mei, 13 juni,
13 juli, 8 en 30 aug.

Data: 18 juni, 16 juli en
13 aug.

€ 75,-

NIEUW!

Data: 7 juni, 11 en
27 juli, 9 en 24 aug.

€ 29,-

HEIMBACH &
MONSCHAU
Data: 21 juni, 18 juli,
3 en 23 aug.

€ 29,-

GIETHOORN &
ELBURG

€ 69,-

vanaf

€ 125,-

ORCHIDEEËN HOEVE EN
NATIONAAL PARK
DE WEERRIBBEN NIEUW!

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL

Data: 30 mei, 22 juni,
20 juli en 16 aug.

Data: 18 juni, 23 juli,
20 aug. en 17 sep.

€ 79,-

ZIERIKZEE &
DOMBURG

€ 125,-

Data: 27 juni, 19 juli en
8 aug.

€ 29,-

VOLENDAM &
ZAANSE SCHANS
Data: 20 juni, 26 juli en
17 aug.

€ 29,-

MARKTHAL
ROTTERDAM
Data: 17 juni, 15 juli en
12 aug.

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 25,-
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Van nieuwbouw naar duurzaam
In 2016 heeft de raad het Masterplan Wonen vastgesteld. Eén van de
speerpunten hierin was de herziening van stimuleringsmaatregelen om zo
in de toekomst te komen tot meer courante en duurzame woningen.
Woningen die bovendien aansluiten bij de bevolkingsopbouw.
Dit sluit aan bij twee belang
rijke punten voor het CDA, namelijk
een passende woningvoorraad en
duurzaamheid. Waar we eerder
hebben ingezet op stimulering
van nieuwbouw, kijken we nu
voornamelijk naar het stimuleren
van verduurzaming. Hiermee hopen

we te bereiken dat we niet meer
woningen toevoegen, maar dat we de
kwaliteit van de bestaande woningen
verhogen. Immers ook in Horst aan
de Maas krijgen we te maken met
krimp. Daarnaast is het belangrijk dat
het aanbod van woningen aansluit
bij de vraag. Door het stimuleren van

bijvoorbeeld levensloopbestendigheid
houden we rekening met de vergrijzing
en de woningbehoeften die dat met
zich meebrengt. Ook zetten we in op
het stimuleren van gasloze woningen.
Hiermee willen we de woningvoorraad
in Horst aan de Maas verder
verduurzamen. Naast de genoemde
maatregelen voor koopwoningen is
ook de huurmarkt van groot belang.
Nog steeds bereiken ons signalen
dat het moeilijk is om snel een
(passende) huurwoning te vinden.

Daarom willen we ook inzetten op het
stimuleren van tijdelijke huurwoningen.
Hiermee kunnen we een piek in de
vraag opvangen terwijl we door de
tijdelijkheid tevens inspelen op de
verwachtte toekomstige afname naar
woningen. Dus inzet op passend, inzet
op duurzaam en inzet op huur voor een
toekomstbestendige woningmarkt in
Horst aan de Maas.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

Limburgse natuur is niet vanzelfsprekend
De blauwe lucht, de bries door je haren en de geur van bloesem die je
tegemoet komt verraden het: het is weer lente! Gelukkig heeft Horst aan
de Maas heel veel mogelijkheden om de komende maanden van de
bloeiende natuur te genieten. Het wandelroutenetwerk van de gemeente
bestaat uit ruim 450 kilometer tweezijdig bewegwijzerde wandelpaden en
voor fietsers zijn ook diverse routes uitgezet.
Wie een stuk loopt, rent, of fietst
ziet een heel divers landschap langs
zich heen trekken. In cultureel en
natuurlijk opzicht. Heide, Maas, Peel,
bossen en weilanden wisselen elkaar
af en dat zo dicht bij elkaar. Niet gek

dat veel mensen uit de stad bij ons op
vakantie komen. Toch is ons landschap
niet vanzelfsprekend. Dit moet in stand
worden gehouden Zo wordt er op gelet
dat bijzondere stukken beschermd worden en dat natuurgebieden met elkaar

verbonden blijven voor de bevordering
van de biodiversiteit. De gemeente
heeft hier ook een taak. Zo kan de
gemeente bij nieuwbouw letten op
natuurcompensatie en landschappelijke inpassingen van bouwwerken
regelen. Het is dan ook schrijnend om
te zien als hier weinig aandacht voor
is. Een voorbeeld is helaas zichtbaar in
Meterik. Nabij de Castenrayse Vennen
is het gebied Landgoed de Gortmeule
uit 1600, omringt met hekken en
akkers van een zaaibedrijf die de grond

heeft opgekocht. Het gevolg is dat het
karakteristieke Limburgse landschap verdwijnt. Het is noodzakelijk dat dit soort
schadelijke effecten voor natuur met
bedrijven worden besproken en dat er
samen gekeken wordt naar een oplossing. Voor ons is duurzaam ondernemen
dan ook belangrijk. Almaar compenseren kan een gebied alsnog verwoesten.
D66 heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan, maar we moeten het
samen doen, ook met bedrijven. Bij elke
beslissing nemen we dit mee. Energie

zuinige woningen, innovatieve veehouderij met aandacht voor gezondheid en natuur, ook met het oog op
levendige recreatie voor horeca. Bij
D66 beslissen we niet alleen voor nu,
maar ook voor morgen en toekomstige
generaties. Van plan om naar buiten
te gaan in Horst aan de Maas? GPS
routes zijn te downloaden op
www.landschaphorstaandemaas.nl/
wandelen
Eveline Baas,
D66 Horst aan de Maas

Homohaat? Begin bij jezelf…
We werden afgelopen weekend opgeschrikt door een verschrikkelijk
geval van homohaat. Twee mannen die uit het niets in elkaar worden
geslagen door zes tot acht mannen, omdat ze elkaars hand vasthouden.
Een voorval in dat de discussie over homohaat in Nederland weer actueel maakt.
Wat doet de overheid? Wereldwijd
zien we dat 73 landen wetgeving
hadden die homoseksualiteit tot
een misdrijf maakt. Alleen enkele
Europese landen en Canada h
 ebben
wetten die bescherming tegen
homodiscriminatie regelen. En wat

gebeurt er met die wetgeving? In 2015
werd 1.574 keer aangifte gedaan van
discriminatie en geweld tegen homo’s,
en dat hier uiteindelijk slechts negen
veroordelingen uit voort kwamen.
Hoe kan het dat dit aantal zo laag is?
En hoeveel zaken van homohaat of

andere discriminatie worden niet eens
in een aangifte verwerkt?
Want als we eerlijk naar onszelf
kijken, hoe vaak maken we ‘grappen’
over homoseksualiteit? Scheldwoorden
als homo, maar ook ziektes als kanker
of opmerkingen over iemands uiterlijk,
lijken meer en meer ingeburgerd te
raken in ons scheldvocabulaire. Begint
de oplossing niet bij het zelf uitdragen wat we denken te zijn? Want dat
tolerante land waar iedereen mag
houden van wie hij of zij wil, hand in

hand over straat mag lopen met wie hij
of zij wil, geloven waarin hij of zij wil of
waarin het niet uitmaakt welk geslacht
je hebt, dat zijn we volgens mij niet
meer. En dat worden we pas weer als
we elkaar weer gaan beoordelen op
iemand bijdrage aan de samenleving,
in plaats van seksuele voorkeur, geloof
of geslacht. En iedereen die toch
discrimineert moet keihard worden
aangepakt.
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

We zijn per direct op zoek naar

Zin om op stap te gaan...

het aardbeien l and is

een sprookje sl and vol
met zoet e l ambada’s!
En bezoek in het park de gloednieuwe
attractie: Aardbeiendroom!
Terras en winkel vrij toegankelijk.

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

077 397 02 16

MONTEUR
TECHNISCHE DIENST
Belangrijkste taken:

• reparatie en onderhoud van alle soorten lasmachines;
• het vinden en oplossen van storingen aan lasmachines op
locatie;
• reparatie van lastoortsen en elektrisch gereedschap.

Functie-eisen:

• ervaring als monteur Technische Dienst;
• diploma of aantoonbare ervaring op mbo 4 niveau
Elektrotechniek & Elektronica;
• teamplayer.
Wil jij deel uitmaken van ons team?
Stuur dan een reactie incl. je cv
naar info@ipsbv.nl
Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
info@ipsbv.nl
5975 RR Sevenum
www.ipsbv.nl
077 - 467 34 44

20

jongeren

06
04

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
School
Woonplaats

Kirsten van Asten
13
Dendron College
Meterik

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
Een best wel oud nummer: ‘I wanna be
a hippie’. Het is fijne en leuke muziek
om naar te luisteren. Ik luister het liefst
naar liedjes die een beetje in zijn en
waar je op kan shuffelen. We shuffelen
wel vaker met vriendinnen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Wanneer ik klaar ben met school zou ik
het liefst naar New York willen gaan.
Als ik daar dan ook werk kan vinden,
zou ik er willen blijven wonen. Ik zie
New York vaak voorbij komen in films.
Het lijkt me echt een hele leuke stad
om te wonen.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag salto’s en radslagen

willen kunnen maken. Dat lukt nu nog
niet. Ik ben niet zo heel lenig dus ik
moet nog wel veel oefenen bij gym.
Wat deed je als kind het liefst?
Vooral buiten zijn en buiten spelen.
We gingen vroeger vaak met mijn
vader de tuin in of naar opa en oma.
Zij hadden een boerderij met bijvoorbeeld kippen en schapen. Nu gaan we
er nog steeds wel eens heen. Laatst
gingen we erheen om naar de pas
geboren lammetjes te kijken.
Hoe heb je je beste vriend(in)
ontmoet?
Toen ik in groep 7 zat, hebben we
elkaar ontmoet op de schaatsbaan.
Nu spreken we nog steeds vaak af.
Mijn beste vriendin en ik zitten bij
elkaar in de vriendengroep. De rest
van onze vrienden zijn allemaal wat
ouder dan wij. We zijn samen de twee
jongste. Bovendien zitten we altijd bij
elkaar in de pauze.
Welke superkracht zou je willen

Problemen met
uw kunstgebit?

aan
Kirsten van Asten

hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat je zou kunnen vliegen of dingen
kan laten zweven. Het leukste lijkt me
dan als ik dingen kan laten zweven. Dat
heb ik bij een serie gezien. Die mensen
konden dingen laten zweven en dus
ook mensen laten vliegen.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Toen ik deze vraag hoorde, dacht ik
meteen aan kleren. Ik ben gek op
shoppen. Het liefst koop ik dan kleren
die niet heel anders zijn, maar toch wel
mijn eigen ding.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik dacht echt dat ik te laat was. Om
kwart over acht begint mijn eerste
uur en ik dacht op de wekker te zien
dat het al negen uur was geweest.
Ik was al helemaal in paniek maar ik
dacht gewoon niet goed na omdat ik
net wakker was. Het was blijkbaar nog
maar zeven uur.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Naar de soos, naar de keet of wat
drinken met vriendinnen. Ik vind het
leuk om uit te gaan en om naar de keet
te gaan bij mijn beste vriendin. Meestal
logeer ik van vrijdag op zaterdag bij
vriendinnen en dan gaan we ‘s middags wedstrijd kijken.
Wat is je favoriete hobby?
Ik zit bij Jong Nederland. Daar kletsen
we vooral of we doen spellen als
vlagverovertje. We doen ook veel
meidendingen, want we zijn met
alleen maar meiden in de groep. Dit is
altijd erg gezellig
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Ik zou wel een hond willen zijn.
Mensen hebben die altijd thuis en
honden spelen zo leuk. Zelf hebben
we thuis ook een hond. Ik ga vaak met
hem spelen en wandelen. Het is echt
een maatje. Verder hebben we ook
nog andere huisdieren: kippen, geiten,
konijnen en vissen
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat later mijn werk is en of ik een
goed leven heb. Zelf weet ik nog niet
wat voor beroep ik wil gaan doen.
Het zou handig zijn als ik het wel zou
weten, dan kan ik me daar ook meer
op richten.
Wat is je leukste en stomste vak?
Van de selectievakken vind ik wiskunde
het leukst om te doen. Hier ben ik ook
best goed in. KVB (kunstvakken beeldend, red.) vind ik ook een leuk vak
omdat je heel creatief kan zijn. Mijn
slechtste vak is Frans. Ik snap er niet
veel van en heb er ook geen zin in.
Wat zou je nooit weggooien?
Boeken van vroeger uit groep 1 en 2
vind ik leuk om terug te kijken en herinneringen op te halen. Vakantiefoto’s
op de computer kijk ik ook vaak terug.
Verder hebben we met vriendinnen ook
heel wat foto’s. Dit zijn wel belangrijke
dingen die ik wil houden.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Met afspreken en op school ben ik
altijd precies op tijd. Dit omdat ik word
opgehaald met fietsen en we altijd
op tijd aanfietsen. Tussen de leswisseling vind ik het wel moeilijk om op
tijd te komen. Ik zie dan altijd teveel
mensen die ik ken, waar ik even mee
wil kletsen.

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

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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Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

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

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Boerengekte
Elke zondag om twintig
over acht zit ik met mijn gezin
aan de buis gekluisterd, het is
dan namelijk tijd voor Boer
zoekt Vrouw.
Wekelijks volgen we met
plezier het lief en leed van daten
met boeren. Dit is al een jaren
een ritueel van ons. Al deze
jaren kom ik er schaamteloos
voor uit dat ik elke week het
liefdesleven van boeren aan het
volgen ben. Alleen de laatste
twee jaar is het volgens mij pas
echt sociaal geaccepteerd en hip
om Boer zoekt Vrouw te kijken.
Dit vind ik een heel erg goede
ontwikkeling, want jarenlang
werd het een suf en waardeloos
programma genoemd en dat
doet me pijn in mijn Boer-zoektVrouw-hart. Het brengt me
ontzettend veel vreugde als ik
mijn schoonfamilie hoor zeggen
dat ze op tijd thuis moeten zijn
voor Boer zoekt Vrouw. Eindelijk
zien andere mensen de schoonheid van het programma in.
Afgelopen carnaval zat ik zelfs
met vrienden en de ouders van
die vrienden te kijken. We waren
eigenlijk aan het indrinken,
maar Boer zoekt Vrouw kun je
toch echt niet missen. Zo
verbindend en sfeer verhogend
is het programma. Ik weet niet
precies waarom het liefdesleven
van andere mensen zo leuk is,
misschien komt het doordat de
boeren vaak erg knullig en
onhandig zijn met vrouwen.
Dit zorgt ervoor dat je met
plaatsvervangende schaamte,
naar de toch ook wel aandoenlijke beelden kijkt. We zitten ook
altijd commentaar te leveren op
de boeren, omdat ze vaak zo’n
ongelukkige dingen zeggen en
doen. Vaak vergeet je even dat
het natuurlijk ook super zenuwslopend is om constant camera’s
op je gericht te hebben.
Waarschijnlijk zou ik dan ook de
meest ongemakkelijk dingen
uitkramen. Gelukkig heb ik
verbazingwekkend genoeg
iemand gevonden zonder al die
camera’s.
Puck

06
04

winkel&bedrijf 21

AH Buitendag

Open dag Farm Coenders
De AH Buitendag vindt dit jaar plaats op maandag 17 april, tweede paasdag. Het varkensbedrijf Farm Coenders
uit Lottum is een van de bedrijven die deze dag de deuren opent voor het publiek.
Tijdens de AH Buitendag kunnen
bezoekers een kijkje nemen bij de boeren, telers en leveranciers van producten van de supermarkt. Farm Coenders

is gelegen aan de Losbaan in Lottum en
produceert varkens met het Beter leven
keurmerk met één ster. Tijdens de open
dag mogen bezoekers bij de varkens in

de stal komen. Mensen kunnen terecht
van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.ahbuitendag.nl

Jumbo opent foodcafé
Jumbo Phicoop in Sevenum opent op donderdag 6 april het HEEJ Foodcafé, dat zich bevindt op de plek van de
voormalige drogisterij.
Bij het foodcafé zijn onder
andere belegde broodjes en koffie
en vlaai te krijgen en tijdens
de lunch ook een kop soep.
Het café heeft een oppervlakte

van 120 vierkante meter met
32 zitplaatsen. “De supermarkt
had al een koffiecorner, waar
veel gebruik van werd gemaakt.
De capaciteit was dan ook

regelmatig ontoereikend. Met de
opening van het foodcafé wordt
niet alleen de ruimte, maar ook
het aanbod aanzienlijk uitgebreid”,
aldus Jumbo Phicoop.

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

Nordic walking bij La Providence
Zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst start dit voorjaar met een cursus Nordic Walking voor senioren.
Hiermee wil het centrum een bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven voor senioren.
De cursus start op maandag 1 mei en vindt wekelijks plaats op maandagen van 10.00 tot 11.00 uur.
Nordic walking is een vorm
van wandelen met stokken in de
buitenlucht. Door het gebruik van de
stokken worden er meer spiergroepen
in het lichaam aangezet waardoor
Nordic walking intensiever is dan
gewoon wandelen. De stokken

stimuleren om krachtiger en rechter
op te lopen en geven meer stabiliteit
als je pas wat onzeker is geworden.
Onder begeleiding van
fysiotherapeut Hans Remmen
wordt op 1 mei gestart met een
cursus van acht weken in groepen.

In deze cursus gaan deelnemers
de techniek leren en een start maken
met het opbouwen van de conditie.
Het is de bedoeling dat deelnemers
zelf stokken meenemen, maar er
zijn ook wat stokken op voorraad
te leen.

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

Is een appartement kopen
anders dan een huis kopen?
Door: Dennis Holthuijsen, Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg
Als je een appartement gaat kopen, krijg je met andere regels te
maken dan bij het kopen van een huis. Je woont samen met je buren in
een gebouw en je wordt, of je dat wilt of niet, automatisch lid van de
Vereniging van Eigenaren. Je draagt dus ook samen de verantwoordelijkheid over het gebouw.

De wet verstaat onder een
appartement, of zoals het officieel
heet ‘een appartementsrecht’, een
aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot
het alleengebruik van een bepaald
gedeelte van het gebouw. Dat
gedeelte is je eigen woning. De andere gedeeltes van het gebouw zijn
gemeenschappelijk, daarbij kun je
denken aan de hal, het trappenhuis
en de lift. Maar bijvoorbeeld ook aan
het dak, de riolering en de gevels
van het gebouw.
Om goede afspraken met elkaar
hierover te hebben wordt voor ieder
gebouw een splitsingsakte opgemaakt door de notaris. Daarin staan
de spelregels waaraan iedereen zich

moet houden en staat ook de verdeling van de kosten opgenomen. Bij het
kopen van een appartement is het dan
ook heel belangrijk om naast de onderhoudsstaat van de woning ook te kijken
naar de Vereniging van Eigenaren.
Wordt er regelmatig vergaderd? Is er
voldoende geld in kas om het onderhoud aan het gebouw uit te voeren? Is
er een meerjarenonderhoudsbegroting?
Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar vanuit de praktijk zien wij
dat veel Verenigingen van Eigenaren
helemaal niet of niet voldoende
gereserveerd hebben of zelfs niet met
regelmaat vergaderen. Je spreekt dan
over een slapende Vereniging van
Eigenaren. Een appartement met een
VvE die zijn zaken op orde heeft is naar
verwachting meer waard dan een appartement met een slapende VvE.

De makelaar speelt een belangrijke rol in de voorlichting van
aspirant-kopers. Wij werken met
de VvE-checklist waarin punten zijn
opgenomen waarover een potentiële
koper minimaal geïnformeerd dient
te worden. Hiermee kunnen aspirantkopers zich een goed beeld vormen
over het functioneren van de VvE.
Overweegt u de aankoop van
een appartement, informeer dan
naar de VvE-checklist en laat u
goed adviseren door een aankoopmakelaar, zodat u zeker weet dat
u van een gezonde Vereniging lid
wordt.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Parttime technisch medewerker pluimveehouderij
Vac.nr. P014054

Voor 16 uur per week. Je verzorgt de dieren en verricht onderhoud in
en rondom de stallen. Je bent technisch onderlegd en ervaring in de
pluimveehouderij is een pre.

Junior monteur productiemachines – Vac.nr. P015130

Samen met een andere monteur voer je alle technische werkzaamheden
uit: omstellen, storingen oplossen, onderhoud, etc. Je hebt passie voor
techniek, bent een aanpakker en een teamplayer.

Assistent hovenier regio Venlo – Vac.nr. P015083

Je assisteert de hoveniers in aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in
tuinen van particulieren en overheden. Je hebt affiniteit met het hoveniersvak.

Meewerkend voorman boomkwekerij – Vac.nr. P014872

Je werkt mee in de dagelijkse werkzaamheden, maar bepaalt daarnaast
samen met de bedrijfsleider het beleid en stuurt medewerkers aan. Een
mbo-opleiding en ervaring in de tuinbouw zijn een must.

Teeltchef fruitteelt – Vac.nr. P015073

Je bent verantwoordelijk voor de teelt van zacht fruit op één of meerdere
locaties. Je hebt een afgeronde opleiding richting plantenteelt en ervaring met klimaatcomputers. Ervaring als teeltchef is een pre.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.
www.intermakelaars.com

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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VN De Maasdorpen

Vrouwenrechten

Vogelwandeling in ‘t Sohr

Gespreksavond
met Petra Stienen

De vogelwerkgroep van IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 9 april een vogelwandeling in ’t Sohr,
de klimaatbuffer bij Ooijen-Wanssum. Deze wandeling start om 09.00 uur bij visclub De Schol in Swolgen.

Amnesty Horst aan de Maas en Venray e.o organiseert deze maand
een aantal activiteiten in het kader van vrouwenrechten. Op woensdag
12 april verzorgt publiciste en arabiste Petra Stienen een thema-avond in
het Dendron College.
Tijdens deze avond gaat petra
Stienen met aanwezigen in gesprek
over vrouwenrechten. Stienen is
arabiste en was jaren woonachtig in
de Arabische wereld. Daarnaast is zij
publiciste, lid van de Eerste Kamer en

winnaar van de Aletta Jacobsprijs 2016
voor haar verdienste als verdediger
voor de rechten van vrouwen. De
gespreksavond is van 19.00 tot 21.30
uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst
kan via huub.janssen@versatel.nl

Drums & Roses

Drummer Golden
Earring naar Lottum
Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk komt tijdens een slagwerkoptreden van slagwerkgroep Drums & Roses op zondag 5 november naar
Lottum. Het optreden wordt georganiseerd vanwege het 15-jarig bestaan
van de slagwerkgroep.
Tijdens een middagvullende
masterclass gaat Zuiderwijk het
publiek meenemen in de wereld
van een drummer. Diverse bekende
ritmes van Golden Earring klassiekers
passeren de revue en de drummer
gaat bijzondere anekdotes delen
over de avonturen van zijn band.
Zuiderwijk gaat daarnaast samen
met de leden van Drums & Roses
enkele muziekstukken ten gehore

brengen. Het is niet de eerste keer
dat de wereldberoemde drummer
naar Lottum komt. In 2003 verzorgde
hij op verzoek van Drums & Roses
een interactieve workshop voor een
uitverkochte Harmoniezaal.
De masterclass van Cesar
Zuiderwijk is op 5 november om
14.00 uur in Café-Zaal Harmonie in
Lottum. Voor meer informatie, kijk op
www.drums-roses.nl

’t Sohr is een gebied dat nog
niet zo heel lang geleden opnieuw is
ingericht en zich nog steeds aan het
ontwikkelen is. Ook op vogelgebied
is er steeds meer te zien. De eerste
indrukken zijn veelbelovend en ook
de vogels laten zich graag zien.
Reden voor de vogelwerkgroep om
daar met geïnteresseerden een

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

www.vitellius.nl

wandeling te maken die onder andere
rond het water zal voeren.
Wat er precies te spotten valt is
niet te voorspellen, maar behalve
verschillende soorten ganzen, andere
watervogels en de grote bonte,
groene en zwarte specht zijn ook de
havik, sperwer of blauwe kiekendief
niet uitgesloten. De organisatie

raadt deelnemers aan eventueel
een verrekijker en vogelboek mee
te nemen. Vanuit Horst is het vertrek
gepland om 08.30 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Venrayseweg
bij de Kasteellaan. Neem voor meer
informatie contact op met Jacques
Driessen via 077 382 85 10 of
jdriessenivn@xs4all.nl

HEEFT U NOG WEILAND OF
LANDBOUWGROND TE BEMESTEN?
Wij bieden aan:

diverse soorten
geïnjecteerde mest

en VERGOEDEN u voor:
Geïnjecteerde varkensmest met een gehalte
van min.1 tot max. 2 kg fosfaat/ton: E 7,00/ton
Geïnjecteerde rundvee mest E 5,00/ton
Meer info:

r e s t a u r a n t

Mark van den Biggelaar Tel. 06 - 12 86 61 80
Breevennenweg 5, 5809 EK Leunen

Paasbrunch

€24,50 p.p.
vanaf 6 jaar €15,00 p.p.
tot 5 jaar gratis p.p.

vanaf 12 jaar
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Wij heten u van harte welkom op zondag 16 april a.s. en óók maandag 17 april a.s. om samen
met familie en vrienden, tussen 11:30 en 14:30 te genieten van een uitgebreide Paasbrunch
inclusief onbeperkt koﬃe, thee, vruchtsappen en zuiveldranken. Restaurant de Oude Hoeve
presenteert voor u een groot assortiment van diverse koude gerechten, broodsoorten, salades
en warme gerechten. Alles wordt uitsluitend met verse ingrediënten voor u bereid!
Kijk voor het complete assortiment op www.restaurantdeoudehoeve.nl
Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties …..

Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

en zo 23
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GEPLUKT Joris Middendorp

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.

behaald.” Na zijn opleiding werkte hij
bij diverse horecazaken in de bediening. Enkele jaren later vertrok hij naar
Beverwijk. “Mijn toenmalige vriendin
woonde in deze stad. Haar vader
werkte daar in de installatietechniek
en bouwde er strandhuisjes. Ik heb
een tijdje met hem samengewerkt.”
De volgende stap ging naar de Faeroër
Eilanden, een eilandengroep gelegen
in de Atlantische Oceaan. “Zij kwam er
oorspronkelijk vandaan. De inwoners
daar leven van de visvangst. Ik heb
op dit eiland in de keuken van een
rederij gewerkt. Daar kwamen mannen vanuit de hele wereld. Het was
een hele indrukwekkende plek om
te werken. Waar wij de trein pakken,
nemen ze daar de helikopter. Het was
de bedoeling dat we daar minstens
een jaar zouden blijven. De lokale
inwoners waren echter niet blij dat
het meeste werk uitbesteed werd aan
buitenlanders. Zij verspreidden het
gerucht dat de meesten daar illegaal
waren. Nu hadden wij de pech dat onze
papieren niet helemaal in orde waren.
Dus belandde ik weer in Horst.”

Movember

Met zijn volle baard en snor is hij een opvallende verschijning in Horst. Hij werkt in de horeca en beschouwt zijn
werkplek als zijn tweede huis. Stilzitten kan hij sowieso niet, hij is het liefste altijd op pad. Deze week wordt Joris
Middendorp (27) uit Horst geplukt.
zijn plek. En dat terwijl hij als 15-jarige
eigenlijk banketbakker wilde worden. “Na de basisschool heb ik twee
jaar op het Dendron College gezeten.

Wie wel eens een biertje drinkt
bij De Lange in Horst, zal hem zeker
kennen. Hij werkt er intussen 3,5 jaar
in de bediening en is er helemaal op

Daarna ben ik naar VMBO de Hamert
in Wellerlooi gegaan. Daar heb ik
consumptieve technieken gestudeerd,
en uiteindelijk mijn koksdiploma

PUZZEL

Sudoku
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www.kukeleku.com
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Kempen Media ontwikkelt commerciële concepten om partijen te
verbinden. Zij doet dat o.a. door het uitgeven van twee nieuwsbladen:
HALLO Horst aan de Maas en HALLO Peel en Maas.
Ter ondersteuning van onze commerciële adviseurs zijn wij op zoek naar een

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

Zo’n anderhalf jaar geleden sloot
Middendorp zich aan bij carnavalsvereniging D’n Dreumel. Hij is nu lid van
de Raad van Elf. “Mijn opa Thei Koster
was tot aan zijn dood lid van de vereniging. Carnaval is me dus met de paplepel ingegoten. Het is een superleuke
vereniging. Mensen denken soms dat
het een ouderwetse club is, maar dat
is juist niet zo. Ik vind het geweldig om
te zien hoe de leden zich inzetten voor
de vereniging. Alle activiteiten tijdens
het seizoen zijn leuk, er is voor mij
geen echt hoogtepunt. Al konden we
dit jaar met een groepje vrienden een
bezoekje brengen aan de L1-studio in
Maastricht en dat was toch wel bijzonder.” De Horstenaar doet daarnaast ook
vrijwilligerswerk bij Stereo Sunday, een
muziekevenement in Venlo. “Daar pak
ik een week vrij voor. Ik zeg wel eens:
ik ga op vakantie naar Venlo.”
Sinds begin dit jaar woont Joris
samen met Pip van den Munckhof.
Ze leerden elkaar zo’n anderhalf jaar
geleden kennen. “In de kroeg ja, waar
anders?” lacht Joris. Ze zijn echter geen
stel dat elke avond naast elkaar op
de bank zit. “Nee, we hebben elk ook
onze eigen dingen. Sowieso werk ik
in de avonduren en als ik vrij heb, ga
ik graag op pad. Ik vind het leuk om
ergens te buurten. In Horst is er genoeg
te doen. Het is een mooi dorp, met een
eigen cultuur. Het centrum leeft echt.
Ik heb op andere plekken mooie dingen
beleefd, maar hier zit ik goed en ga ik
niet weg.”

ZON

Kijk voor meer info op

2

Op vakantie
naar Venlo

PAAZ

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

Naast zijn baan in het café, werkt
hij ook bij de herenmodezaak MAN.
Hiervoor poseert hij wel eens voor
reclamecampagnes. Zijn karakteristieke
baard springt daarbij vaak in het oog.
Zijn baard is zijn sieraad, zegt hij. Voor
Movember, een internationale actie in
november tegen prostaat- en teelbalkanker, schoor hij hem twee keer af.
“Ik heb daar aan meegedaan omdat
ik het belangrijk vind dat er aandacht
voor is. Ik wil het weer bespreekbaar
maken. Jongens onder elkaar hebben
het daar niet over. Ik wil juist laten
zien dat het niets is om je voor te
schamen.” Naast zijn baard vallen ook
de tatoeages die op zijn armen prijken
op. Onder meer een anker versiert zijn

onderarm en op zijn duim staat een
smiley. “Tatoeages op handen vind ik
erg mooi, nadeel is dat ze soms wat
agressief over kunnen komen. Een
smiley is juist het tegenovergestelde
van agressie.”

De werktijden zijn in overleg.
Ben jij doelgericht, vriendelijk en in het bezit van een prettige telefoonstem?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur je cv en motivatie naar: vacature@kempen-media.nl

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Voor
al uw tuinplanten
2e Paasdag
geopend
en vakkundig advies
12.00 - 17.00 uur

Grote Keuze uit: struik, klim -en stamrozen

Tuincentrum “De Panneschop”
Grubbenvorsterweg 46
5973 NB Lottum
tel: 077-3661908

rozen
Grote keuze uit: struik-, klim- en stam
Openingstijden:

OBS Weisterbeek ruimt op
Kinderen van de groepen 7 en 8 van Openbare Basisschool Weisterbeek hebben afgelopen week rondom school,
in het centrum van Horst, opgeruimd. Dit in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schone,
opgeruimde omgeving.

www.seurenroses.nl
panneschop@planet.nl

Maandag:
Dinsdag t/m Vrijdag:
13.00 - 17.30 uur 10.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.30 uur

Zaterdag:
9.00 - 16.30 uur

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
zaterdag / vakantiehulp
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Er is veel zwerfafval opgeruimd.
De kinderen waren verbaasd over
wat er allemaal ‘zomaar’ weggegooid
wordt. In de klas hebben de kinderen

geleerd wat zwerfafval voor het milieu
betekent en wat hun eigen rol hier in
is. Ook recycling is aan bod gekomen.
Met deze actie hoopt de school dat de

kinderen hun ervaringen meenemen bij
de ontwikkeling van het eigen gedrag
en dat het iedereen inspireert om afval
voortaan in de prullenbak te gooien.

Paaskienavond Jet on Tour

Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl

Stichting Jet on Tour organiseert op woensdag 12 april in samenwerking met ’t Brugeind in Meerlo een Paaskien-avond. Het kienen duurt van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl

Jet on Tour is opgericht in oktober
2016. Jet (Jeannette van BalkumGerrits) heeft een progressieve vorm
van MS, PPMS. In Nederland wordt de
behandeling die zij nodig heeft om de
lichamelijke achteruitgang te stoppen
en hopelijk zelfs te verbeteren,
niet aangeboden. In het buitenland
is de behandeling wel mogelijk.
Deze behandeling wordt echter niet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.

door een zorgverzekeraar vergoed en
kost veel geld. Ook Jets man Toon is
ziek, hij lijdt aan een ongeneeslijke
vorm van alvleesklierkanker. Samen
hebben zij een zoontje van 11 jaar,
Davy.
In de afgelopen maanden zijn
er tal van acties geweest om het
benodigde bedrag van 95.000 op te
halen. Een van de acties was een

flessenactie, naar het idee van Davy.
Hiermee werd het landelijk nieuws
meerdere keren gehaald. Jet on Tour
ligt op koers maar is er nog niet,
inmiddels is er al bijna 75.000 euro
opgehaald.
De opbrengsten van de
kienkaarten en een groot deel van de
consumpties van de avond gaat naar
de stichting Jet on Tour.

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

Wil je als vrijwilliger werken in een leuk team en een gezellige
omgeving, kom dan naar onze vrijwilligersmarkt.
Op zondag 9 april tussen 11.00 en 13.00 uur staan wij klaar om meer
uitleg te geven over de diverse vrijwillligers werkzaamheden.
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie/thee met vlaai.
Wij hebben o.a. vacatures voor:

Gastheren/gastvrouwen Metselaars en timmerlieden
Suppoosten/rondleiders Allround medewerkers onderhoud
Medewerker landbouw Medewerkers kinderactiviteiten
Ambachtslieden of mensen die bereid zijn een ambacht te leren
en demonstreren (klompenmaker, mandenvlechter,
stropoppenmaker, leerbewerker/zadelmaker, stroopstoker, bakker)

Kun je niet naar onze markt komen dan kun je meer informatie over
de diverse vacatures vinden op de website www.delocht.nl
onder het kopje vrijwilligers.

Vrije Spelers speelt komedie
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America speelde zaterdag 1 april de première van haar nieuwe
toneelstuk Hets, Knodder en Knets!. Deze komedie speelt zich af in de Peel waar pater Jan een zieke
pastoor komt vervangen. De voorstelling wordt nog gespeeld op zaterdag 8, zondag 9 en maandag
10 april in gemeenschapshuis de Bondszaal in America.
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HALLO RECENSEERT
Joep’s Kapel is méér dan
muziek
Het album Joep’s Kapel van Joep van Wegberg kwam maandag 3 april uit. Daarmee verscheen niet enkel een
nieuw stukje muziek op de markt, maar ook, en misschien zelfs vooral, een stukje Joep. Joep’s Kapel is een
rustgevende rivier gevuld met zijn gedachten en dromen.
“Hij onderzoekt
zijn persoonlijke
geloofsovertuiging
en beschrijft deze
in dialectliedjes
over alledaagse
onderwerpen.” Zo
omschrijft Joep zijn
Joep’s Kapel. Samen
met producer Wouter
Budé, toetsenist Mike
Roelofs en bassiste
Sophie van Schaik
heeft hij dit album
professioneel kunnen
opnemen. Hiervoor
heeft hij twee
crowdfundingconcerten in de kelder van
de Lambertuskerk in
Horst gehouden.
Joep heeft de
nummers in het
dialect ingezongen.
Een keuze die goed
uitpakt, het maakt de muziek zachter
van toon en klinkt oprechter. Inspiratie
put Joep uit de Amerikaanse gospel en
soulmuziek. Het album opent met het
nummer Ozze leven Hiêr, een rustig
maar opgewekt nummer dat zich met
blazers, drums en basgitaar langzaam
opwerkt naar een naar fijne orgel- en
gitaarsolo. Na dit nummer volgt Kaatje.
Een feel-good liedje, eentje met een
vrolijkheid die onmiskenbaar is voor

mensen die Joep kennen, maar ook
met een tintje melancholiek. Over een
volwassen vrouw met de speelsheid
van een kind. Ongetwijfeld zit hier ook
een stukje Joep in.
Op het hele album is Joeps
muzikaliteit goed te horen, van mooie
akkoorden tot gitaarsolo’s. En dat dit
Joeps eigen verhalen zijn betaalt zich
uit. Het hele album heeft een oprechte
en ‘echte’ sound. Verrassend is wel dat
van de technisch ingewikkelde gitaar-

solo’s die Joep
eigen is weinig
terug te horen is
op het album. Maar
dit deert niet. Juist
door de eenvoudige maar intelligente muziekstukjes weet hij de
gevoelige snaar te
raken. Bij Oêt en
bukske pakt Joep
zelfs de ukelele op.
Deze sluit naadloos
aan op het gevoel
dat bij het liedje
past. Een bijna
ouderwets vrolijk
liedje. Wederom
met de Joep zo
eigen glimlach.
De laatste
twee nummers
eindigt Joep’s
Kapel echter in
mineur. Een vooral melancholische
klank overheerst en weet ook tot de
luisteraar door te dringen. Duidelijk
wordt dan ook dat Joep ook maar een
mens is. Iemand die ook zijn fair share
aan ingrijpende gebeurtenissen heeft
gehad. Waar in de voorgaande nummers waarschijnlijk de Joep van het
heden sprak, vrolijk, dankbaar en altijd
verzonken in gedachten, hoor je nu ook
dat dit niet altijd zo is geweest.

Expositie vrouwenrechten
In samenwerking met TU Delft Studium Generale en het Haags gemeentearchief reist Amnesty International
Nederland door met een tentoonstelling over de rechten van vrouwen anno nu. De expositie is tot en met
zaterdag 8 mei te zien in de bibliotheek in Horst.
De tentoonstelling verkent de
huidige positie van vrouwen in de
wereld. Door middel van projecten
waarvoor Amnesty International actie
voert worden verhalen van vrouwen

uit landen als China, Iran, Mexico of
Ierland vertelde die strijden voor het
recht op informatie, onderwijs, vrijheid
en het recht om over zichzelf te
beschikken. De tentoonstelling stelt ook

vragen bij de situatie in de westerse
wereld. Met de vraag of de gelijke
rechten van vrouwen in deze cultuur
wel zo goed verzekerd worden als
mensen geneigd zijn te denken.

kom op 1e en 2e paasdag paaseieren zoeken
• speeltuin & Kinderboerderij
• Pannenkoeken eten
• 1e en 2e PAASdag
PAASbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Aanmelden bloemrijke akkerranden
Vanaf half april start Stichting Landschap Horst aan de Maas weer met
de jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden.
Particulieren en bedrijven die
een strook van 3 tot 6 meter of een
overhoek ter beschikking willen
stellen kunnen zich aanmelden via
info@landschaphorstaandemaas.nl of

www.landschaphorstaandemaas.nl/
projecten/bloemrijke-akkerranden.
Voor meer informatie, bel met Ton
Hoeijmakers via 077 398 25 52 of
Louis van de Goor via 077 467 19 90.

Expositie kantsie
raden in Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek in Horst vindt tot zaterdag 29 april de
expositie Geheim Genoegen plaats. Hier worden exclusieve sieraden van
kant, gemaakt door kunstenares Gerrie Vermeulen tentoongesteld.
De kant in deze sieraden is
ontworpen door Gerrie Vermeulen
en in haar opdracht vervaardigd
door Museum de Kantfabriek.
Vermeulen studeerde Juweelkunst
aan Academie Beeldende Kunst in
Sint-Truiden en Monumental art aan
Academie Haspengouw in Sint-Truiden.

De Kantfabriek is de enige locatie
in Nederland waar nog machinaal
kant wordt geproduceerd. Door het
herintroduceren van het ambacht van
technisch patroneur is het museum ook
de enige locatie in Europa waar nieuwe
kantpatronen op kleine schaal kunnen
worden vervaardigd.

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

GRATIS
uw weiland en/of
bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80
Crist Coppens
Alleen dinsdag 11 april 2017

Half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

HT
C
O
GEZ

SCHOLIEREN

voor diverse verzorgwerkzaamheden
voor de blauwe bessen tijdens weekenden en vakanties.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Pascal Eijking,
eijkingblueberries@gmail.com

super vers, super gezond
Meerlosebaan 1c, Grubbenvorst
Tel. 06 - 51 98 23 54

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Eenakter over dementie
In het Parochiehuis in Sevenum wordt donderdag 20 en vrijdag 21 april de eenakter ‘De geur van kamperfoelie’
uitgevoerd. De voorstelling begint op donderdag om 20.15 uur en vrijdag om 19.30 uur.
Deze avond is bedoeld voor
alle mensen die geïnteresseerd zijn
of die zelf te maken hebben met
dementie. Bezoekers krijgen een
kort toneelstukje te zien en daarna
kunnen er nog vragen of ervaringen

uitgewisseld worden. De bijeenkomst
wordt in samenwerking met de
Zonnebloem en de K.B.O. Sevenum
georganiseerd.
Aanmelden voor deze avond kan
via 077 467 12 76 (alleen op maandag-

morgen tussen 09.00 en 11.30 uur),
info@parochie-sevenum.nl of door een
briefje bij het Parochiehuis af te geven
met daarop vermeld naam, telefoonnummer en op welke dag men naar de
voorstelling wil komen.

Kinderkledingbeurs Grubbenvorst
In Zaal de Vonkel in Grubbenvorst wordt op zaterdag 8 april een kinderkledingbeurs met het thema voorjaar gehouden.
Op de beurs wordt zomerse
kinderkleding vanaf maat 86
verkocht. Personen die kleding
hebben om te verkopen kunnen

die op vrijdag 7 april inbrengen van
19.30 tot 20.30 uur.
De beurs wordt een dag later,
op zaterdag 8 april, gehouden van

10.00 tot 11.30 uur.
Voor meer informatie, zie
www.kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com

PAAZ bij Kukeleku Horst
De voorstelling PAAZ staat zondag 9 april op het programma bij Kukeleku in Horst. Deze voorstelling begint om
20.00 uur en vindt plaats in het Gasthoês in Horst.
PAAZ is een solovoorstelling vol
humor, die de donkere kant van
de psychiatrie echter niet schuwt.
De uitvoering is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Myrthe
van der Meer. De voorstelling gaat
over Emma, die van de ene op de
andere dag opgenomen wordt op

de psychiatrische afdeling van een
ziekenhuis, de paaz. Ze weet één
ding zeker: hier is een fout gemaakt.
Ze heeft namelijk een leuke baan,
een geweldige vriend en een goed
leven, dus dat ze dood wil kan dan
toch geen probleem zijn? Het is het
begin van Emma’s zoektocht door de

absurde wereld van de psychiatrie.
Een zoektocht naar de uitgang, maar
vooral naar zichzelf. Om 19.15 uur
wordt een inleiding gehouden door
ambassadeurs van Samen Sterk zonder
Stigma.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Palmpasen in De Locht
Kinderen mogen palmhaantjes maken tijdens Palmzondag 9 april in Museum De Locht in Melderslo. Deze dag is
er ook een vrijwilligersmarkt bij het museum.
Kinderen kunnen palmhaantjes
maken van deeg en laten bakken in de
bakoven van het museum. Ook mogen
ze ‘palmhöltjes’, ook wel palmstokjes
genoemd, versieren. Het gaat om een
eeuwenoude traditie die herinnert aan
de intocht van Jezus in Jerusalem op
de zondag voor Pasen. Het haantje zou
verwijzen naar het verraad van Petrus.
Volgens anderen moet de verklaring
van de gewoonte om rond Pasen, het
begin van de lente, broodhaantjes op

een stokje te prikken gezocht worden
in de oud-Germaanse mythologie. In
die mythologie speelt de Yggdrasyl, de
levensboom, een belangrijke rol. Deze
boom die we bij oudere huizen in gietijzer nog aantreffen boven de voordeur
wordt bevolkt door allerlei wezens. Eén
daarvan is een haantje: Gullinkambi
of Goudkam. Hij woont boven in de
levensboom en overziet van daaruit
alles wat er gebeurt. Dit haantje vinden
we in onze tijd nog terug als haantje op

de kerktoren en ook als haantje boven
op een palmstokje.
Deze dag is ook de smid actief
en worden er biologische groenten
verkocht via de traditionele veilingklok.
Muziekgroep Vurdewind maakt deze
zondag muziek. De vrijwilligersmarkt,
waarbij uitleg wordt gegeven over de
verschillende vrijwilligerswerkzaamheden in het museum, duurt van 11.00
tot 13.00 uur. Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

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

* Gedurende de maanden maart en april. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Creatieve ambachtsdagen
Bij Museum de Kantfabriek in Horst werden op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april de
Creatieve Ambachtsdagen gehouden. Dit weekend stond het ambacht van patroneur centraal met onder
andere demonstraties van het vak.
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Kinderworkshop

Geluksband kant
klossen
Museum de Kantfabriek in Horst organiseert op woensdagmiddag
19 april van 14.00 tot 16.00 uur een kinderworkshop waarbij deelnemers
een geluksband kunnen kantklossen.
Onder begeleiding leren kinderen
van 6 tot 12 jaar een eenvoudig
patroon te kantklossen. Het eind
resultaat, een kleurrijk bandje van
kant, nemen ze mee naar huis.

Door verschillende kleuren draad
te gebruiken kun je een bijzonder
effect creëren. Met de techniek die de
kinderen tijdens de workshop leren
kunnen zij thuis verder aan de slag.

g
r
e
b
s
y
u
Cr pzondag
HALLO in Disneyland Parijs
Een weekend naar Disneyland Parijs, dat was de grootste wens van Reza Arts uit Horst. Op haar
tiende verjaardag kwam de wens uit. Samen met haar moeder Nancy is ze het magische avontuur
aangegaan. “Wat heeft ze genoten”, vertelt Nancy. “En natuurlijk was er ook nog even tijd om samen
met de HALLO op de foto te gaan.”

koo il
9 A-p1r7,00 uur
12,00

12 APRIL

Gerry weber fashionday
Spoorstraat 1 • Tienray
www.modehuiscruysberg.nl

Waardebon t.w.v. €7,50

Bon geldig tot 15-04, één bon per klant/aankoop.
Voor meer informatie, zie www.stoffelhoeve.nl

Henk Deters & De Naozommerband in Sevenum
Henk Deters uit Ysselsteyn treedt op dinsdag 11 april samen met zijn muzikanten op in gemeenschapshuis
De Wingerd in Sevenum. Het optreden begint om 20.00 uur.
Na zes uitverkochte voorstellingen
in de gemeente Venray trekt Henk
Deters uit Ysselsteyn met zijn muzikanten verder de provincie in. Henk maakt

een combinatie van oud en nieuw
werk. De teksten zijn altijd zelf geschreven en de muziek ontstaat meestal
vanuit de samenwerking met Maurice

Koonings. Henk zingt in het dialect over
alledaagse thema’s.
Voor meer informatie, kijk op
www.henkamuseert.nl

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Portretten uit de Peel

Vertoning docu Lenssen
in Sevenum
Documentairemaker Wiek Lenssen presenteert op maandag 10 april zijn documentaire Portretten uit de Peel bij
Film- en Videoclub ’t Lenske. De avond vindt plaats bij De Wingerd in Sevenum en begint om 19.30 uur.

Open repetitie
St. Caecilia
Muziekvereniging St. Caecilia uit America bestaat dit jaar 100 jaar. In
het kader daarvan vindt op vrijdag 7 april een openbare repetitie plaats.
De repetitie vindt vanaf
19.45 uur plaats in de Bondszaal.
Geïnteresseerden kunnen die avond
een kijkje in de keuken van de
fanfare nemen en onder andere

meer te weten komen over hoe een
muziekstuk wordt ingestudeerd, wat
de rol van de dirigent is en welke
instrumenten er allemaal worden
bespeeld.

Kerken zetten zorgmaatjesnetwerk op
Een aantal kerken in Horst en Venray heeft het initiatief genomen om
een zorgmaatjesnetwerk op te zetten.

Lenssen is geboren en opgegroeid
in Horst en woont in Swolgen. Hij heeft
de hele wereld over gereisd voor zijn
documentaires. In zijn laatste documentaire Portretten uit de Peel gaat
Lenssen samen met fotograaf Jacques

Peeters op pad. Aan de hand van diens
foto’s gaan beiden op zoek naar de
geportretteerden en hun verwanten.
De foto’s vertellen de geschiedenis van
de Peel en haar inwoners. Op 10 april
wordt eerst de documentaire vertoond

waarna Lenssen vertelt hoe deze tot
stand is gekomen en hoe een amateur
te werk moet gaan als hij zelf een
documentaire wil maken. Neem voor
meer informatie contact op met
info.lenske@gmail.com

Ze zijn regelmatig in het nieuws,
kwetsbare mensen met een klein
netwerk, die door veranderingen
rondom de zorg in de maatschappij
tussen wal en schip dreigen te
raken. Je vindt ze overal in de
samenleving, maar in eerste instantie
denken we vooral aan ouderen
en mensen met een beperking, of
chronisch zieke mensen en mensen
met psychiatrische problematiek.
Voor deze mensen willen de kerken

in Horst en Venray een zogenoemd
zorgmaatjesnetwerk op gaan zetten:
een netwerk van mensen die in een
zorgafhankelijke situatie zitten en
mensen die bereid zijn om tijd voor
hen vrij te maken. De kerk komt
graag in contact met mensen die
zorgmaatje willen worden.
Voor meer informatie, mail met
diaconie.pkn-venray@difra.nl of bel
met Nens van der Wijngaand via
06 23 05 48 75.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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

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

BUURTZORG HORST AAN DE MAAS ZOEKT:

• VERPLEEGKUNDIGEN NIVEAU 4/5
• VERZORGENDEN-IG
Ysselsteyn

Buurtzorg Horst aan de Maas zoekt collega’s voor 2 teams:
• Reguliere team:
verpleegkundige niveau 4/5
voor cliënten met een somatische hulpvraag in de thuissituatie
• Psychogeriatrisch team 2:
verpleegkundige niveau 4/5 of een verzorgende IG
voor cliënten met dementie in de thuissituatie
Ben jij die enthousiaste collega die:
• Het leuk vindt om zelfstandig zijn/ haar vak uit te oefenen
• Samen wil werken in een zelfsturend team
• Flexibel inzetbaar is (uren in overleg)
Voor meer informatie en solliciteren ga je naar:
werkenbij.buurtzorgnederland.com
Of neem rechtstreeks contact op met het betreffende team:
Reguliere team
06 - 10 05 32 26

PG-team 2
06 - 23 01 41 80

www.buurtzorgnederland.com

Commercieel
Commercieel medewerker
medewerker binnendienst
binnendienst
Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in kantoormeubilair en verkoopt haar producten
Huislijn een
Kantoormeubelen
B.V. is eeningroothandel
in kantoormeubilair
en verkoopt
haar producten
middels
uitgebreid dealernetwerk
Nederland en
België. Het ontwerpen
& ontwikkelen
van
middels
een uitgebreid
dealernetwerk
in Nederland
en België.
Het ondergebracht
ontwerpen & ontwikkelen
van
de producten
vindt plaats
in Nieuw-Bergen.
De productie
is veelal
bij internationale
prijslijst
de
producten
vindt
plaats
in
Nieuw-Bergen.
De
productie
is
veelal
ondergebracht
bij
internationale
partners
(o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Turkije).
prijslijst
partners
(o.a.eninzijn
Duitsland,
en Turkije).
Wij groeien
daaromFrankrijk,
per directItalië
op zoek
naar een Commercieel medewerker binnendienst.
Wij groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst.

tuinenterrasysselsteyn.nl

Autobedrijf

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

Functieomschrijving
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks het aanspreekpunt voor de bestaande
Als
commercieel
medewerker
binnendienst
benen
je brengt
dagelijks
de bestaandevoor
klanten.
Je adviseert
ze over prijzen,
levertijden
offhet
ertesaanspreekpunt
uit. Ook ben jevoor
verantwoordelijk
klanten.
Je adviseertin
zehet
over
prijzen,alsmede
levertijden
brengt
offertes uit. Ook
ben je verantwoordelijk
voor
de
orderverwerking
systeem
alleen
daaruit
voortkomende
administratieve
handelingen.
de
orderverwerking
inmet
het systeem
alsmede alle daaruit voortkomende administratieve handelingen.
Je werkt
nauw samen
het verkoop-team.
Je werkt nauw samen met het verkoop-team.
Jouw profiel
el en denkniveau
•Jouw
MBOprofi
werkMBO werken denkniveau
•• Ervaring
in een
vergelijkbare functie
Ervaring in een
•• Beheersing
van vergelijkbare
Nederlandse functie
en Engelse taal in woord en geschrift
Beheersing
van Nederlandse
en Engelse taal in woord en geschrift
•• Goede
communicatieve
vaardigheden
Goede communicatieve
•• Klantgericht,
enthousiastvaardigheden
en flexibel
Klantgericht, enthousiast
en en
flexibel
•• Stressbestendig,
zelfstandig
nauwkeurig
Stressbestendig, zelfstandig
en nauwkeurig
•• Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
•• Hands-on-mentaliteit,
accuraat,
betrouwbaar en collegiaal
Bezit van rijbewijs-B
• Bezit van rijbewijs-B
Wat bieden wij jou
Wat
bieden
wij jou
• Fulltime
functie
voor 40 uur per week
•• Fulltime
functie
voor 40 uur per
weekmet uitzicht op lang dienstverband
Uitdagende
en afwisselende
functie
•• Uitdagende
en
afwisselende
functie met collega’s
uitzicht op lang dienstverband
Een prettige werksfeer met enthousiaste
•• Een
prettige
werksfeer
met enthousiaste
collega’s
Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
Huislijn
Kantoormeubelen
t.a.v. mevrouw
C. EgelmeersB.V.
t.a.v.
mevrouw C.De
Egelmeers
Industrieterrein
Flammert 1214
Industrieterrein
De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen
5854
NC
Nieuw-Bergen
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
Of per e-mail naar c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
vacature_commercieel.indd 1
vacature_commercieel.indd 1

24-12-15 14:19
24-12-15 14:19
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Lake KB Challenge
Triatlonners en zwemmers die afgelopen zomer veel in het zwemmeer van de Kasteelse Bossen in
Horst te vinden waren, zijn het zwemseizoen op vrijdag 31 gestart met een zogenoemde ‘Lake KB
Challenge’. Eén van de initiatiefneemsters, Maud Peuten: “Na redelijk zonnig weer in de week van tevoren
hebben we onze eerste duik gemaakt in het meer. Het was een geweldige challenge, want het water was
maar 13 graden. Koud, maar eigenlijk goed te doen. We konden in maart al naar buiten, heerlijk.”

Rob van der Beele

Maestro van Melderslo
Rob van der Beele heeft op zaterdag 1 april de wedstrijd Maestro van
Melderslo gewonnen. Van acht bekende Melderslonaren heeft hij het beste
fanfare Eendracht gedirigeerd.
De acht kandidaten, allemaal
zonder echte muziekachtergrond,
hebben in een aantal weken tijd net
als bij het tv-programma Maestro
leren dirigeren. Tijdens de show op
zaterdag 1 april mochten zij allemaal
één nummer dirigeren bij fanfare
Eendracht. De drie beste kandidaten

volgens de jury en de beste kandidaat
volgens het publiek mochten na de
pauze nog een nummer dirigeren.
Dat waren behalve Rob van der Beele
ook Yvonne Douven, Karol Mielnik en
Hay Kleuskens. Rob van der Beele won
de avond met het nummer African
Symphony.

Reijnders Schilderwerken is een vooruitstrevend schildersbedrijf
in Venray, Venlo en Boxmeer. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers
op gebied van vastgoedonderhoud. Wij staan garant voor
de perfecte staat van vastgoedobjecten.

ALLROUND SCHILDER
fulltime

Over de functie:

• Je werkt met werkopdrachten, maar
beslist zelf over de meest doelgerichte
aanpak en uitvoeringswijze.
• Je kunt werkzaamheden begeleiden van
één of twee andere medewerkers.
• Je werkt aan alle soorten objecten
en verricht alle voorkomende soorten
schilderwerk.
• Je voert materialen, gereedschappen,
hulpconstructies en afval aan en af, in lijn
met veiligheidsvoorschriften.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit
van werkzaamheden.

Herken jij je in onze bedrijfscultuur?

• We houden van duidelijkheid.
• Wij staan voor vakmanschap. Onze medewerkers zijn trots op hun werk.
• Bij alles wat we doen, staat kwaliteit
voorop. We gaan altijd voor het allerbeste
resultaat.
• Wij zijn altijd bezig met de laatste
ontwikkelingen in ons vakgebied.
• We weten waar we voor staan. We werken
met en voor elkaar.

Cambrinus

Brooks Williams &
Lightning Express
De uit Georgia afkomstige Brooks Williams staat op zondag 9 april met
zijn band op het podium van café Cambrinus in Horst. Het concert begint om
16.00 uur.
Brooks Williams is een bluesy
singer-songwriter, met inmiddels
al een twintigtal albums op zijn
naam. “Hij maakte solo al indruk met
zijn bluesy sound en fingerpicking
gitaarstijl, maar dankzij de toevoeging
van bandleden Andy Seward op

bas en Keith Angel op drums wordt
Williams automatisch heel veel
kanten op geduwd”, aldus Cambrinus.
De drums van Angel hebben
invloeden uit de hele wereld, en
Seward produceert een Noordelijke
soulsound.

Deze functie vereist:
•
•
•
•
•

Schilderkennis op MBO 3-niveau
Kennis van relevante verftechnieken
Kennis van relevante wet- en regelgeving
Rijbewijs B
In bezit van VCA
(bereid om te halen)
• Hoogwerker certiﬁcaat
(bereid om te halen)
• RepairCare certiﬁcaat
(bereid om te halen)

Wat bieden we jou?

• Salariëring en secundaire voorwaarden
volgens de schilder CAO
• Een gemotiveerd team met vakmensen
• Ruimte om je te ontwikkelen

Ben jij de schilder die wij zoeken?

Stuur dan je CV en sollicitatiebrief vóór 17 april 2017 naar
info@reijndersschilderwerken.nl Voor vragen, neem contact
op met Elly Smits via 0478 582 635.

Reijnders Schilderwerken
Venray • Venlo • Boxmeer

www.reijndersschilderwerken.nl
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Agenda t/m 13 april 2017
do
06
04
vr
07
04

za
08
04

Interactieve ouderavond

Try out-concert Predilection

Voorstelling Hets, Knodder en Knets!

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Vur Oow
Locatie: Citaverde College Hegelsom

Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Buun Horst

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Bokschallenge voor het goede doel
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Energetic Training Horst

zo
09
04

Bixiewedstrijd
Organisatie: ruiter- en ponyclub De Paardenvrienden
Locatie: ruiterterrein America

wo
12
04

KoelKidsdag
Tijd: 15.00-16.45 uur
Organisatie: VVV-Venlo
Locatie: sport- en partycenter De Riet Horst

Voorstelling Veren voor de Heren

Vogelwandeling in ’t Sohr

Gespreksavond vrouwenrechten

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging Mimus
Locatie: Parochiehuis Tienray

Tijd: 09.00-11.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: parkeerplaats Visclub de Schol Swolgen

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Amnesty Horst aan de Maas Venray e.o.
Locatie: Dendron College Horst

Openbare repetitie

Kinderkledingbeurs

Paaskienavond Jet on Tour

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Muziekvereniging St. Caecilia
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: Zaal De Vonkel Grubbenvorst

Tijd: 19.00–22.00 uur
Organisatie: Stichting Jet on Tour
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Pre-prilpop Fest

Palmhaantjes bakken

Lezing over Limburgse kunst

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde Horst

Bokschallenge voor het goede doel

Themadag: Cars & Coffee

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Energetic Training Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Aan de Brug America

Optreden Brooks Williams &
Lightning Express

Rommelmarkt

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: fanfare Monte Corona
Locatie: multifunctionele accommodatie De Torrekoel
Kronenberg

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Torrekoel Kronenberg

Voorstelling Verboden voor kinderen

Voorstelling Verboden voor kinderen

Première documentaire Wandern

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: kindertoneelvereniging Setokids
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: kindertoneelvereniging Setokids
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Voorstelling Veren voor de Heren

Voorstelling Veren voor de Heren

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging Mimus
Locatie: gemeenschapshuis Parochiehuis Tienray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging Mimus
Locatie: gemeenschapshuis Parochiehuis Tienray

Live on stage: Ska-band Spawn

Voorstelling PAAZ

Café De Verbeelding

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: cultureel centrum ’t Gasthoês Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Voorstelling Hets, Knodder en Knets!

Voorstelling Hets, Knodder en Knets!

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: gemeenschapshuis Bondszaal America

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelvereniging De Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal America

Livemuziek
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café ’t Pleintje Tienray

INRUILEN?

Wij geven inruilkorting voor jouw oude
!
fiets! Dit kan wel oplopen tot € 750,-

Elegance E+0

- E-Bike met krachtige
middenmotor van Yamaha
- Lage brede instap
- Luxe uitgevoerd (Comfortabele
handvaten en geveerde voorvork
en zadelpen)
Giant Store Venlo
Venloseweg 104-106 5931 GV Tegelen-Venlo
077 - 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl

ma
10
04

do
13
04

Lezing prikkelverwerking
Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Portretten uit de Peel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Film- en Videoclub ’t Lenske
Locatie: gemeenschapshuis De Wingerd Sevenum

Elegance E+ 0:
van € 2.999,met maximale inruilko
rting

€ 2.250,-

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Medische Religie
zorg
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
www.horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 13 april 2017
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Kort voor 1900 kwam schilder
Rob Graafland (1875-1940) naar
Maastricht. Als docent aan het
Stadstekeninstituut en initiator van
de Zondagsschool voor Decoratieve
Kunsten stond hij aan de basis van de
opbloei van de beeldende kunsten
in Limburg. In deze lezing wordt
de ontwikkeling geschetst van de
beeldende kunst in Limburg in de
periode 1900-1965, te beginnen
met de voorzichtige start van de
leerlingen van Graafland in de periode

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
boeteviering
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30

ANBISE
09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
		

Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
17.30

Meterik

zaterdag
		

afslank- detox- hypno coaching
15% korting op een hypnosesessie

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

Hotel Asteria Venray
10% korting op de
zondagsbrunch met live cooking
in het restaurant

Blauwebessenland
Heilige mis

19.00

E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

Swolgen

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

10.30
19.00

Sevenum

5% korting op alle aankopen

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

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

Tienray
18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

E 5 korting op een knip- of
kleurbehandeling / 10% korting op
verzorgings- en stylingproducten

Parkhotel Horst

Hostellerie De Maasduinen
10% korting op een diner
voor 2 personen

HUIS van de STREEK
5% korting op het hele assortiment

IJssalon De Zeuten Inval

Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty

10% korting op een zonnebril

20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Center Parcs Het Meerdal

Intratuin Venray

E 12,50 korting op
avondje bowlen

DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Duet Kappers

Paramedische
Voetzorg Horst
20% korting op alle voetproducten

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Camps Optiek

10% korting op het hele
assortiment

10% korting op hardloopschoenen
(inclusief voetanalyse t.w.v. E 30,-),
hardloopkleding en sport-bh’s.
Bij aankoop van wandelschoenen
gratis Falke sokken t.w.v. E 17,95

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Pakje!

Het LoopCentrum

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Koffie voor E 1

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

5% korting op de rekening

Die 2 Brüder von Venlo

kerkdienst
kerkdienst

opgeleide kunstenaars als Ger Lataster,
Pieter Defesche, Jef Diederen en
Frans Nols, die Limburg verruilden
voor Amsterdam en als Amsterdamse
Limburgers bekend stonden, worden
besproken.
Monique Dickhaut is kunst
historicus. Bijna vijfentwintig jaar
was zij directeur en conservator van
Museum aan het Vrijthof in Maastricht.
Sinds 2014 werkt zij aan een
proefschrift over kunst en kunstdebat
in Limburg in de periode 1945-1965.

19.15

Lottum
Heilige mis

1900-1925, de bloeiperiode van het
Limburgse reveil in de jaren 19251940 en de wederopbouwperiode
na de Tweede Wereldoorlog (19451965), die wordt gekenmerkt door
ambivalente gevoelens ten aanzien
van de veranderende tijd. Aan bod
komen Limburgse kunstenaars als
Rob Graafland, Henri Jonas, Charles
Eyck, Joep Nicolas en Edmond
Bellefroid, die voor de Tweede
Wereldoorlog hun grootste triomfen
vierden. Maar ook na de oorlog

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Kronenberg

zondag

Lezing over Limburgse kunst
vanaf 1900
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 12 april een lezing over de beeldende kunst in Limburg vanaf
1900. Inleider is Monique Dickhaut uit Maastricht. De lezing begint om 20.00 uur in De Leste Geulde in Horst.

Griendtsveen
Heilige mis

LGOG Kring Ter Horst

10.30

Broekhuizenvorst

zondag

service 31

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif
De eerste maand van een
knipabonnement voor E 17,50 en
gratis kleurservicekaart

10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Ruitersport Equidrôme
Ontbijt voor E 4,50

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs
Korting op een wekelijks
aangeboden product

Stichting Botanische Tuin
Jochumhof
E 1 korting op de entree

Taurus World of Adventure
50% korting op de
bowlingbaanhuur

Theater De Garage
20% korting op entree

Wauw speciaal voor jou

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Logeerhuis Kapstok

Driegangenmenu voor E 10

Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Eclicker

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede
gerecht

The Zen Company

Eetcafé Ald Vors

Museum de Kantfabriek

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Goed Haar en Visagie

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

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

My-LifeSlim

Zorgboerderij “Boer” Hans

E 6,50 korting op de intake

10% korting

Evangelische Gemeente Doxa
zaterdag

kerkdienst

17.30

10% korting op de eerste
behandeling

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

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions
15% korting op zonnecosmetica

Voordeelpas

Tummers

S
G
N
I
N
OPE
!
S
R
E
L
L
A
KN
GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

GRATIS BEZORGD!

599,-

395,-

1099,-

WASMACHINE / LSPECIAL8

ULTRA HD 4K TV / UE55KU6020

Energieklasse A+++ t 8 KG vulgewicht t 1400 toeren t Silent System voor een stil wasproces
t Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie t Voorzien van speciale stoomprogramma’s

t

t

t

645,-

55 inch (139 cm) beeldformaat t Smart TV t 4K UHD resolutie t 1300 PQI (Picture Quality Index)
HDR Pro zorgt voor een echte bioscoopervaring t Flat design t 2 USB- en 3 HDMI-ingangen

NIEUW IN HORST!
N
7 DAGE K
E
E
W
R
E
P
!
D
N
E
P
O
GE
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

