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Oude tijden herleven
met walking football
Wie niet meer meekan met het veteranenteam van de plaatselijke voetbalvereniging had tot voor kort pech en moest voortaan aan de kant toekijken. Bij SV Melderslo
werd daarom gestart met walking football, zodat ook de 55+’ers weer het veld op kunnen. RKSV Wittenhorst volgde en inmiddels zijn de clubs samen met gemeente Horst aan
de Maas en de KNVB bezig met het opzetten van een regionale competitie.

“Ik heb altijd met de veteranen
meegespeeld tot het fysiek echt niet
meer ging”, begint Henk Alards van
SV Melderslo. “Na de veteranen is er
niks meer en moet je noodgedwongen
stoppen.” Ook Lei van den Bekerom
van RKSV Wittenhorst ervaarde hetzelfde probleem. “Je wilt toch gewoon
naar het voetbalveld blijven gaan, want
daar ken je iedereen. En kijken, daar
is niets aan. Ik wilde weer wat doen.”
SV Melderslo was de eerste vereniging
in Horst aan de Maas die begon met
walking football, ofwel wandelvoetbal.

‘Bijna 70 en keifanatiek’
Alards: “We hadden er wel
eens wat over gehoord en dachten:
misschien is dat wel wat voor ons.
Binnen de kortste keren hadden we
een team bij elkaar.” Ook in Horst
wordt inmiddels met zo’n vijftien man
wekelijks getraind. Van den Bekerom:

“Nu ontmoeten we ineens weer
allemaal leden die we al tien jaar niet
meer gezien hebben omdat ze toen
moesten stoppen.”

Leven lang voetbal
Walking football lijkt op gewoon
voetbal, maar het belangrijkste verschil
is dat er niet gerend mag worden. Zo is
de sport minder fysiek en blessuregevoelig zodat het ook geschikt is voor
55+’ers. “De baltechniek is hetzelfde,
maar het spel is minder agressief”, legt
Van den Bekerom uit. Walking football
wordt met zes tegen zes gespeeld op
een veld van 42 bij 21 meter met minigoals zonder keeper ervoor. Sliden mag
niet, de bal moet onder heuphoogte
blijven en er is geen buitenspel. Deze
nieuwe vorm van voetbal is overgewaaid uit Engeland. Alards: “De meeste
van onze spelers zijn 60+’ers. De oudste
is al bijna 70 en nog keifanatiek ook.
De oude tijden herleven echt tijdens de
training en wedstrijdjes.”

Walking football wordt in Horst
aan de Maas onder andere toegejuicht
door de KNVB en gemeente Horst aan
de Maas. Marie-Louise Suijkerbuijk
is verenigingsadviseur en helpt de
voetbalclubs in de gemeente om ook
een wandelvoetbalteam op te starten.
“We vinden het belangrijk dat ouderen erbij blijven horen, ook bij een
vereniging. Op deze manier kunnen
clubs een leven lang voetbal aanbieden.” De KNVB heeft inmiddels Van
den Bekerom en Alards aangesteld
als ambassadeurs van het walking
football in Horst aan de Maas, om zo
nog meer clubs enthousiast te maken.
Ook gemeente Horst aan de Maas vindt
het wandelvoetbal een goede ontwikkeling. “Wandelvoetbal past precies
in ons sportbeleid”, geeft wethouder
Sport Bob Vostermans aan. “We willen
bewegen promoten voor iedereen van
0 tot 100. We merken dat het moeilijk
is om de doelgroep van 6o+ aan het
bewegen te houden en dit initiatief kan

daar heel goed bij helpen.” Behalve
SV Melderslo en RKSV Wittenhorst zijn
ook verschillende andere voetbalclubs
in Horst aan de Maas bezig met het
opzetten van een wandelvoetbalteam.
Samen met de KNVB, Sport aan de Maas
en Fysiopraktijk Westsingel willen de
verenigingen een regionale competitie
op gaan zetten. Tot aan de zomerstop
wordt er getraind en staan er toernooitjes op het programma, zodat alle ver-

enigingen de tijd krijgen om een team
te vormen. Het eerste toernooi vindt
plaats tijdens de Sportweek van Horst
aan de Maas op zaterdag 29 april om
15.30 uur bij RKSV Meterik. Alle 55+’ers
die meer willen weten over walking
football of benieuwd zijn of bij hun
plaatselijke club ook een team wordt
gevormd, kunnen contact opnemen met
Lei van den Bekerom via 06 51 40 86 92
of met Henk Alards via 06 20 82 91 17.
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America

Sleuteloverdracht Kompaswoningen
In America vond donderdag 13 april de officiële sleuteloverdracht plaats
van de Kompaswoningen. Deze kant-en-klare en verplaatsbare huurwoningen zijn de eerste in Horst aan de Maas.
Wanneer ze in hun nieuwe huis
willen trekken? “Het liefste vanavond
al”, lacht Mieke Selten (21). Zojuist
heeft ze samen met haar vriend
Mitch Huijs (25) uit handen van

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Rundje um ut Hundje
alleen in Horst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Wim Hazeu van Wonen Limburg
de sleutel gekregen van hun eigen
Kompaswoning. Terwijl familie
nieuwsgierig het huis bekijkt, laat
het stel weten blij te zijn nu eindelijk
aan de slag te kunnen. “We waren
al langer op zoek naar een woning
en wilden graag in America gaan
wonen”, vertelt Selten. “Via Marco
Hesp van de dorpsraad hoorden we
over de Kompaswoningen. In Weert
stonden al enkele van deze huizen.
Daar ben ik toen gaan kijken en het
idee sprak me erg aan. De woningen
zijn knus en compact, ze geven je een
vakantiehuisgevoel. ”

Starters

Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

“We zijn bijna nooit allebei tegelijk
thuis”, vult haar vriend aan. “Waarom
zou je dan meer betalen voor ruimte
die je toch niet nodig hebt?” De twaalf
Kompaswoningen in America One
zijn verplaatsbare en kant-en-klare
woningen die tijdelijk geplaatst worden. Ze meten ongeveer 9,5 bij 3,5
meter. De huurwoningen zijn bedoeld
voor één of tweepersoonshuishoudens. De woningen zijn bestemd voor
bijvoorbeeld starters of mensen die
snel een huis nodig hebben vanwege
privéomstandigheden. Voor het stel is
het een ideale oplossing. “We studeren allebei nog en hebben geen vaste
baan, een hypotheek is dus voor ons
niet mogelijk. Dit huis was precies wat
we zochten.”

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Oproep heeft niet geholpen

Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Bas Peeters,
Niels van Rens, Teun Stiphout,
Anke Verbeek en Puck Verheijen

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

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

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

“De woningmarkt is volop in beweging”, geeft Wim Hazeu van Wonen
Limburg aan. “Ook de traditionele
woonvormen veranderen. Dat betekent dat we buiten de kaders moeten
denken. In Horst aan de Maas is dit
het eerste project voor tijdelijk wonen.
We zijn trots dat America deze als eerste in deze gemeente heeft, na steden
als Amsterdam en Breda.” De dorpsraad
van America hield in 2015 een eigen
woononderzoek onder de inwoners
van het dorp. “In America hebben
we relatief gezien een grote groep

jongeren tussen de 22 en 30 jaar”,
zegt voorzitter Marco Hesp. “Ze willen
graag hier blijven wonen, maar er zijn
bijna geen woningen voor hen. Deze
Kompaswoningen zijn een gat in de
markt, echt een uitkomst. Er was dan
ook veel belangstelling voor.” Hij wijst
erop dat op een aangrenzend perceel
koopwoningen worden gebouwd.
“Ook dat is positief voor het dorp.”
Tijdens de officiële sleuteloverdracht werd tevens het straatnaambordje van de nieuwe buurt onthuld.
De twaalf woningen zijn gelegen aan

de Grad Poelsstraat, vernoemd naar
een inwoner die veel voor het dorp
heeft betekend. Terwijl de toekomstige
bewoners en hun familie een kopje
koffie gaan in één van de huizen drinken, rijdt een postbode op haar scooter
de straat in. “Kijk, die heeft de nieuwe
wijk al gevonden”, lacht Hesp.
Niet alleen in America komen
tijdelijke woningen te staan. In Meterik
worden vrijdag 21 april acht compacte en verplaatsbare huurwoningen
van Woonovatie officieel in gebruik
genomen.

Supermarkt America dicht
De plaatselijke supermarkt van America deed vorig jaar augustus nog een oproep aan de mensen om meer boodschappen in eigen dorp te doen, omdat
het voortbestaan van de winkel niet meer vanzelfsprekend was. Deze oproep heeft echter niet geholpen: de supermarkt heeft woensdag 19 april haar
deuren gesloten.
De dorpsraad van America
plaatste destijds een oproep in het
dorpsblaadje, waarin aan de inwoners
werd gevraagd om de boodschappen
meer bij lokale ondernemers te
doen. De dorpsraad was namelijk van
mening dat de leefbaarheid van het
dorp in gevaar kwam als de lokale
ondernemingen weg zouden vallen.
Nu de supermarkt toch gaat sluiten,
is de teleurstelling bij de dorpsraad
en de inwoners van America dan ook
groot. Marco Hesp zit in de dorpsraad
van America. “Onverwacht komt het
natuurlijk niet, maar het wordt een
zwaar gemis,” vertelt hij. “Ik kwam
laatst nog iemand tegen die me met
tranen in de ogen vroeg waar ze nu de
boodschappen moest gaan doen.”
De dorpsraad zet zich al langere
tijd in voor het behoud van de
Americaanse ondernemingen, en
zo ook voor de supermarkt. “We
hebben alles gedaan wat we konden,”
vertelt Hesp. “We hebben activiteiten
georganiseerd waar ondernemers
van America zich konden etaleren,
zoals de dorpsbrunch en ‘America
Bruist’ tijdens nieuwjaar. Ook hebben
we regelmatig publicaties geplaatst
en hebben de kinderen uit het dorp

actie gevoerd, maar als de mensen
niet komen, dan komen ze niet. Het
heeft niet mogen baten, helaas.” Hesp
heeft respect voor de ondernemers
van de Americaanse supermarkt:
“Echt, complimenten naar de huidige
ondernemers. Zij hebben altijd hun
stinkende best gedaan en deden altijd
mee in het dorp, onder andere door
verenigingen te steunen.”

’Uiteindelijk redden
we ons wel’
De sluiting van de supermarkt blijft
niet zonder gevolgen. Vooral het sociale
aspect van de supermarkt gaat gemist
worden, volgens Hesp. “De coffeecorner
in de supermarkt sluit bijvoorbeeld ook,
dat was een sociale ontmoetingsplaats.
En het is voortaan ook niet meer ‘even
snel een pak melk halen’,” vertelt
hij. “Daarnaast is het voor senioren
lastig, die worden het hardst getroffen.
Zij stappen niet meer even zomaar
in de auto om naar bijvoorbeeld de
winkel in Sevenum te rijden.”
Toch is nog niet alle hoop verloren.
“Misschien dat de pandeigenaar nog
wel op zoek gaat naar een nieuwe
ondernemer. Ik denk dat er met een

nieuwe formule en een betrokken
ondernemer misschien nog wel
mogelijkheden zijn. Dat beetje hoop
heb ik nog wel,” zegt Hesp. “En als dat
niet zo is, dan nog blijven we leven.
Er zijn genoeg dorpen die geen eigen
supermarkt hebben en daar kan het
ook. We redden ons uiteindelijk wel.”
Ondernemer Rob Zijlstra laat
desgevraagd weten dat half januari
het definitieve besluit werd genomen

om de winkel te sluiten: “Het bleek
gewoon niet meer haalbaar te zijn.
Ik vind het erg jammer voor het
personeel, het gaat toch om negen
man die geen baan meer hebben.
En ook voor de inwoners van het dorp
is het jammer. Met name voor degenen
die afhankelijk zijn van een winkel in
het eigen dorp, omdat ze bijvoorbeeld
geen vervoer hebben. Ik hoop dat er
voor hen een oplossing komt.”

Aanbieding

Efkes Anders

€26,00

3-in-1 lunch voor 2 personen

€13,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Leerlingen van TaalRijk speelden donderdag 13 april voetbal en trefbal tegen leden van het politieteam van
Horst aan de Maas. Doel was om op een positieve manier contact te leggen tussen de leerlingen en de politie.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE
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Voetbalwedstrijd tussen
politie en TaalRijk

.

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

Ruim 180 soorten. Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

KONINGSDAG GEOPEND
van 9.00 tot 17.00 uur
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-20.00 uur

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

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

www.vitellius.nl

Veel van de leerlingen van TaalRijk,
een school voor anderstaligen, zijn
gevlucht uit oorlogsgebieden en
hebben daar veel gezien en meegemaakt. “Zij hebben een compleet
ander beeld van de politie, aangezien
deze in het land van herkomst er

vaak een iets andere werkwijze op
na houdt”, aldus de politie van Horst
aan de Maas. Er is volgens haar geen
betere manier om contact te leggen dan sport, “want naast dat het
gezond is, is het ook gewoon vooral
erg leuk.” De wedstrijden werden in

AL 30 JAAR
UW BETROKKEN
EN DESKUNDIGE
ADVOCAAT

gemengde teams gespeeld. “Er moet
gezegd worden dat er echte talenten
tussen de leerlingen zaten. Iedereen
was hartstikke enthousiast en gaf de
volle 100 procent.” De middag was erg
geslaagd aldus de politie en krijgt zeker
een vervolg.

T: 0478-20 16 04
info@vanhoefadvocatuur.nl
r e s t a u r a n t

www.vanhoefadvocatuur.nl

Aanlevertijden Koningsdag
In verband met Koningsdag, donderdag 27 april, verschijnt HALLO Horst aan de Maas op woensdag 26 april.
De aanlevertijden voor het aanleveren van persberichten en advertenties zijn daarom eenmalig vervroegd.
Persberichten voor plaatsing in de
editie van woensdag 26 april dienen
maandag 24 april voor 12.00 uur bij
ons binnen te zijn.

Deze kunnen worden gemaild naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertenties voor plaatsing in
deze week dienen voor maandag

24 april 17.00 uur aangeleverd
te zijn. Advertenties kunnen
gestuurd worden naar
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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

Crist Coppens
Alleen dinsdag 25 april 2017

Varkenspoulet

hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

HALLO in Verenigde Staten
Anja en Peter Claasen uit Horst zijn met een camper van Chicago naar Seattle gereden. “Het was een
zeer gevarieerde route”, aldus de twee. Ze haalden de camper gloednieuw op bij de fabriek en reden
hem naar een verhuurbedrijf. In de bergen maakten ze een tocht met de stoomtrein van de Durango &
Silverton Narrow Gauge Railroad. Ook hadden ze nog even tijd om met de HALLO op de foto te gaan.

n

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

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
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“Maak dich neet druk euver dingen
die se toch neet kens veranderen.”

Uit ons midden is een vriend overleden.
Wat blijft zijn de mooie herinneringen.

Dankbaar voor het vele mooie wat wij samen hebben beleefd,
maar met verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen van miene
leeve schat en trotse en leeve pap van Don, Chiel en Lucree.

René Siebers

Hij is overleden in de veel te jonge leeftijd van 52 jaar

Wat zullen we hem missen!
-vriendengroep Pub ’81-

René Siebers
schat van

Marion Siebers - Muyres

lieve René
Vol belangstelling, lief, maar vooral klieren en geintjes uithalen
met iedereen. Zo kennen wij jou en zo zullen we altijd aan
je blijven denken. We gaan je enorm missen.

trotse pap van
Don en Anita
Chiel en Karlijn
Lucree en Jim
Joy

Al je neefjes, nichtjes, achterneefjes en achternichtjes fam. Siebers
Rob en Miranda Jelle Gijs, Janneke en Paul Eef, Marleen en Huub Jort - Anke
Sil Janne, Hilde Julie Claire, Katja en Chris Lotte Jens, Bas en Linda Jan-Bas Ties
Beertje, Jeroen en Marloes Mette Mats, Mieke Tess, Petra en Sander Marijn,
Guus en Kim, Kris, Rick en Pauline, Renée en Ralph, Kali, Bart en Anja Neve
Sam, Koen en Marleen Juultje, Tom en Anne Pim, Noor en Rick, Maartje en
Max Danee, Floor, Joost en Martje, Peter en Patricia, Marieke, Siem, Jip,
Suze en Sven, Eefke en Jannes, Juul en Irene, Pepijn en Roos, Merel

Familie Siebers
Familie Muyres
Venlo, 15 april 2017
Ericaplein 36, 5971 GC Grubbenvorst
René is thuis.
We zijn voor het laatst samen met René op vrijdag 21 april
om 16.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
René hield van bloemen maar zou een donatie voor stichting KiKa op
prijs stellen. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Mochten wij vergeten zijn jullie persoonlijk te berichten,
dan vragen wij hiervoor begrip.

Uw warme medeleven na het overlijden
van onze moeder, oma en oma hondjes

Elisabeth Cox-van Helden
zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies.
Met trots kijken wij als familie terug op een mooi waardige
afscheidsdienst, hoe mam het gewild had.

Lieve René,

Elly en John Hanssen
Esther en Rob, Jeffrey, Rick
Geert
Harrie Cox

Dich hes genaote van ut laeve
Dich hes ok ôs zoevuul gegaeve
Dich hes d’r alles aan gedaon
Dich bliefs vur os unne kanjer
We laote dich nou met pien in os hart gaon!

Peet en Ed, Renate en Eric, Willy en Marc, Ellen en Wim

Schilder nodig? JBSchilderwerken.
Voor al uw Binnen en Buitenschilderwerk belt u. 06-11350970 077-4750980 een offerte is uiteraard
vrijblijvend.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Te koop tulpen € 2,- per bos.
Fam. Klomp Nieuwepeeldijk 35
America tel. 077 464 13 80.

Open dag Gemmy’s
Hondentrimsalon. Zondag 23 april,
13.30 tot 16.30 uur. Olieslagerstraat
54 Sevenum. Goodiebags, schminken,
kleurwedstrijd en nog meer leuke
prijzen te winnen. Kom je ook even
kijken? Tot dan!
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
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Met spoed huis te huur gevraagd
voor 5 personen en een hond, vanaf
de zomervakantie. Tel. 06 14 39 19 79.

11 april 2017
Zoon van
Joris en Lida
Cox-Meijers
Heming 22
5871 AH Broekhuizenvorst



Hoera! We hebben een zoon,
prachtig en gezond!
Kleine handjes, haartjes blond
helemaal compleet
en ruim 6 pond!

Mees
Geboren op 13 april 2017
Patrick Blom
Tineke Blom-Seuren
Broekweg 15a
5961 JG Horst

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

April 2017
Venstraat 46, 5963 AK Hegelsom

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van

Computerhulp Horst aan de Maas
voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website.
Bel mij op 06 31 52 45 17.

Dré Verheijen

Pam, Bas, Tessa, Tom, Willem, Bart, Juul

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.

Daan

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.

Kerel, bedankt veur dien vriendschap.
Marion, Don, Chiel en Lucree
Weej zien d’r veur jullie.

Geboren

Daarom willen wij op deze manier laten weten
dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve woorden
en kaarten ons erg goed hebben gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Hay en Mariet, Leo en Truus, Sraar, Huub en Loes, Frans en Celma
Lottum, april 2017
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 7 mei om 9.00 uur
in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

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

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.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

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

www.theoarts.com

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl
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Willem Gielen wint
scriptieprijs

PvdA wil wietfarm
in Greenport Venlo

Willem Gielen (24) uit America heeft dinsdag 11 april de Jan Brouwers Scriptieprijs voor Maatschappij
wetenschappen gewonnen. Deze prijs verdiende hij met zijn scriptie over de vraag waarom mensen op
sociaaldemocratische partijen stemmen.

PvdA Horst aan de Maas pleit voor de realisatie van een wietfarm in
Greenport Venlo. De lokale partij ziet met dit initiatief onder andere kansen
op het gebied van logistiek, agro en toerisme.

“De jury voor de Jan Brouwer
Scriptieprijs 2017 had het dit jaar
bijzonder gemakkelijk. Want al was ook
deze keer het gemiddelde niveau zeer
hoog, de scriptie van Willem Gielen
sprong er volgens het unanieme
jury-oordeel duidelijk uit.” Zo begint de
Koninklijke Hollandse Maatschappij der
Wetenschappen het juryrapport over de
scriptie van Gielen. Dinsdag 11 april
nam hij de prijs tijdens in ontvangst.
Met deze scriptie heeft hij eerder zijn
studie politicologie aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen afgerond.
In de scriptie heeft hij
onderzocht waarom mensen op

sociaaldemocratische partijen
stemmen. Gielen: “Vanuit
vroeger zijn het mensen uit de
arbeidersklasse die op deze partijen
stemmen. Maar waar het eerst
ging om vooral economische
zaken, zijn nu culturele thema’s,
zoals immigratie en bijvoorbeeld
vrijheden voor homoseksuelen, ook
belangrijk.” Volgens hem besteden
de sociaaldemocratische partijen
hier echter te weinig aandacht aan.
“Het is begrijpelijk omdat ze door een
standpunt in te nemen kiezers kunnen
verliezen. Maar door geen standpunt
in te nemen verliezen ze ook kiezers.”

Gielens scriptie werd voor de prijs
opgegeven door zijn scriptiebegeleider.
“Ik kreeg een berichtje van hem of ik
het goed vond als hij mij opgaf. En dat
ik nu de prijs gewonnen heb is heel
leuk. Ik heb zes maanden, waarvan drie
maanden fulltime, aan mijn scriptie
gewerkt. Ik ben eigenlijk altijd wel
onzeker of ik iets goed doe. En nu had
ik wel het gevoel dat het goed was,
maar dit had ik niet verwacht.” Bij de
prijs hoorde ook een geldbedrag van
2.000 euro. Maar het leukste is volgens
Gielen de waardering. “Het geld
is gewoon mooi meegenomen.”

Momenteel ligt een
initiatiefvoorstel om wietteelt
te gedogen bij de Eerste Kamer.
De Tweede Kamer stemde 21 februari
al in met dit voorstel. Wanneer de
Eerste Kamer ook instemt is PvdA Horst
aan de Maas van mening dat er een
kans ontstaat die deze regio naar zich
toe moet trekken. Zij willen Greenport
Venlo dan ook als wietport op de kaart
zetten. “Een initiatief dat aansluit op
drie van de pijlers die we onder onze
regionale economie hebben zitten:
logistiek, agro en toerisme”, aldus de
PvdA in een bericht op haar Facebookpagina. Volgens fractievoorzitter Roy
Bouten is het plan helemaal afhankelijk
van wat straks landelijk mag.
“Als wietteelt gelegaliseerd wordt, dan
moet dat landelijk geregeld worden.”
De PvdA wil met het voorstel
zeker geen drugsgebruik stimuleren.
“We bevechten wel de hypocrisie in de
verschillende discussies”, stelt de partij.
“Waar we het de normaalste zaak van
de wereld lijken te vinden dat jongeren

met alcohol experimenteren, durven
we het niet aan om bijvoorbeeld het
bezit van twee xtc-pillen te legaliseren.” Bouten ziet de wietfarm dan ook
niet als een doel maar als een middel.
“Het doel is natuurlijk het drugsprobleem aanpakken.” Omdenken,
noemt de PvdA dat in haar bericht
op Facebook. “Als overheid moet je
meebewegen met de samenleving.
Op deze manier voorkom je dat je
dingen verbiedt, maar vergeet te handhaven.” De PvdA is ook van mening
dat gereguleerde wietteelt een kans
voor de agrarische sector is, omdat het
een minder seizoengevoelig product is
en het op grote schaal verbouwen van
wiet nieuwe langdurige banen creëert.
Hoe deze wietfarm er precies
uit moet komen te zien en welke
partijen er bij betrokken moeten
zijn is nog niet duidelijk. Eerst wordt
de beslissing van de Eerste Kamer
afgewacht. Bouten: “Het idee is er nu
uit en we zien wel wat voor reacties er
gaan komen.”

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

(Foto: Hilde de Wolf)

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

Kwaliteit heeft een naam

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Rick van
der Burgt (18). Rick is sinds een half jaar in dienst bij NLW en succesvol gedetacheerd bij 077machining in
Panningen. Dit nadat hij hier eerder al zijn stage, naar volle tevredenheid van Bedrijfsleider Hans Bruijnen,
heeft afgerond. Hans: ‘’Na de stageperiode wilde ik deze enthousiaste jongeman graag behouden binnen het
bedrijf. In samenwerking met de gemeente Peel en Maas, heeft NLW hem toen een contract aangeboden en is
hij gedetacheerd bij 077machining.’’ Rick is begonnen met de basis werkzaamheden binnen de metaalafdeling en is relatief snel doorgegroeid naar de CNC verspanende afdeling. Rick wordt nu intern opgeleid tot
volwaardig CNC verspaner, zowel frezen als draaien. Wij wensen hem veel succes en werkplezier! www.nlw.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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In de avond van 17 april hebben wij afscheid genomen
van ons mam en oma

Mien Wintels - Evers
Vierlingsbeek, 25 februari 1931

Venlo, 17 april 2017

echtgenote van

Mart Wintels †

Hartelijk bedankt
voor de vele felicitaties
ter gelegenheid van ons
Gouden Huwelijk

“alles is good…”
Dankbaar dat ze
een goed en lang leven
heeft gehad is in
Hof te Berkel
in de gezegende leeftijd
van 98 jaar overleden

Wiel en Gerda
Teuwsen-Tengnagel
Slooierweg 3
5962 AX Melderslo

Doortje Zanders - Peeters

De vele gelukwensen die wij
bij onze Gouden Bruiloft
mochten ontvangen,
hebben ons goed gedaan.

echtgenote van
Venray, Antoine Wintels en Toos Wintels-van de Goor
Simon en Karlynne, Olivier
Reinier en Mariette
Sophie en Coen
Maarten
Sambeek, Mans Wintels †
Den Bosch, Hetty Wintels en Jos Titulaer
Floor en Loebe
Willem en Anne-Marie
Margot en Henri
Den Bosch, Rob Wintels en Peter Sanders
Sevenum, Frank Wintels †

Wim Zanders †

Henk en Wies
Rob en Angelique, Sam
Roel en Nancy, Maud

Bijzondere dank aan onze buren
en aan de Koninklijke Harmonie
Horst voor de prachtige serenade.

Jo en Marléne
Laila en Joep, Joëlle, Ize

Antoon en Gerry
Kerkhoff-Kessels

Jeanne en Piet
John en Karlijn
Nicole en Niek, Jelle, Iris,
Robbert en Aniek

Horst

Ger

Correspondentieadres:
Wentholtlaan 1
5801 DB Venray
We nodigen u zaterdag 22 april om 12.00 uur uit
voor de afscheidsdienst in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Voorafgaand aan de dienst is van 11.00 tot 11.30 uur
gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mien te nemen
in rouwcentrum Boschhuizen.

Als je lichaam niet meer kan
en het leven lijden wordt
Zoveel wilde je nog doen
Je had de wil om te leven
Maar niet meer de kracht

Horst, 8 april 2017
Correspondentieadres;
Molenstraat 21a 5975 AE Sevenum

Wij wensen Annelies, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.

echtgenote van

Namens het bestuur en leden van
Postduivenvereniging de Luchtbode Horst

Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14.
Gevraagd rondleider
om in onderling overleg met
collega’s max. 1 of 2 maal per maand
belangstellenden te informeren
over kasteel Huys ter Horst en zijn
bewoners. Informatie en aanmelden
bij Leo Smedts 06 25 15 90 07.
Wereld Tai Chi Dag 2017. Gratis Tai
Chi en Tao lessen op de wereld Tai
Chi Dag Noord Limburg 29 april 2017.
www.toriitotao.nl

zonne
klaar

13 april 2017

Jacqueline en Peter
Dennis, Richard, Yvon
Monique en Pieter
Joyce, Roy, Rick
Karin
Afhangweg 37, 5961 EA Horst
De uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op
woensdag 19 april 2017.

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

Gefeliciteerd!

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen
van het overlijden van ons gewaardeerd lid

Mia Thijssen - van der Sterren

Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend. Info:
www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

22 april 50 jaar getrouwd.

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de aanwezigheid,
de steun en het medeleven na het overlijden van ôs mam.

Jan Driessen

Jac Thijssen

Jan en Thea
Heinemans-Wagemans

We hebben van mam afscheid genomen op Witte Donderdag
13 april in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst
waarna we haar te ruste hebben gelegd bij pap
op het R.K. Kerkhof aan de Deken Creemersstraat.

“Os mam” is rustig in het bijzijn van ons allen ingeslapen.

19 mei 1939

Mede namens
kinderen en kleinkinderen
hartelijke dank aan iedereen.

Lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi van

Gevraagd woningen:
‘t Heike Vastgoed B.V. kan uw woning
direct aankopen. Doordat wij direct
aankopen is er voor u zekerheid. Voor
meer informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
kijk op www.heikevastgoed.nl Bvd.
Rommelmarkt Tegelen.
Zondag 30 april Manege Tegelen
Terrein Heideruiters bij Klein
Zwitserland www.hh-marktkramen.nl

Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergesplanten, klein
fruit en fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe
adres is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
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.
Buitenmeubel. Te koop aangeboden
zo goed als nieuwe loungeset,
twee zit en twee een zit.
Tel. 077 467 23 02.

Te koop benedenwoning naast de
supermarkt van Melderslo. Gelijkvloers
en geschikt voor ouderen, gehandicapten en starters. Onderhoudsarm en
netjes afgewerkt € 179.000 kk
www.mijnhuisverkoopikzelf.nl
Melderslo 06 26 76 84 57.

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

g!
jaar
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Ben je op zoek naar opvang voor jouw kinderen?
Wij bieden opvang aan kinderen van 0 jaar t/m groep 8.
Wij werken in horizontale groepen om goed aan te
sluiten op de ontwikkeling van jouw kinderen.
Onze 3+ groep bereidt de kinderen voor op de basisschool.
Het vervoer naar de basisscholen in Horst, Meterik, Tienray en
Melderslo wordt door ons geregeld.
Kijk eens naar onze vernieuwde website en laat je verrassen.
www.HuizeZeldenrust.nl
Venrayseweg 19, 5961 AC, Horst • 06 24 42 02 67
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Wensbussen KronenbergEvertsoord overgedragen
In Kronenberg en Evertsoord wordt gebruik gemaakt van een Wensbus, om zo de bewoners van de dorpen met
weinig mogelijkheden voor openbaar vervoer toch goed vervoer aan te kunnen bieden. Oorspronkelijk was het een
pilot van provincie Limburg, maar sinds eind 2016 is Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord hier verantwoordelijk
voor. Op dinsdag 18 april werden de wensbussen officieel overgedragen aan de nieuwe partner autoverhuur
De Mulder uit Heide.

Te koop: t.e.a.b. Mazda-dakdragers
en Thule-fietsdragers, beide
afsluitbaar. Tel. 077 463 16 86.
Medewerker escaperoom.
Vrijwilligers gevraagd bij de
escaperoom van kasteel Huys ter
Horst. Er zijn diverse functies mogelijk.
Inzetbaarheid altijd in overleg.
Informatie en aanmelden bij
Leon van Rengs, 06 43 93 96 91.
Woning boedel ontruiming.
Boedelontruiming, verhuizen,
transport, klussen in en rond huis.
Twedde Kans Kringloop, Goed eerlijk
en niet duur. 06 21 23 88 89
Ber Heijligers.
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen en repareren van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Ook nieuwe banken en relax fauteuils
met sta-op functie. Inbetweens,
binnenzonwering, overgordijnen,
vloeren.
Te koop of te huur aangeboden
bungalow + patio. Woonopp. 157 m2;
Hoekwoning, perceelopp. 330 m2.
Pr. Bernhardstraat 30 Horst. Rustig
gelegen. Geschikt voor wonen en/
of werken. Te huur voor € 800,=;
vraagprijs € 197.000,= kk
06 27 29 47 67.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Huishoudelijke hulp gezocht!
Voor 1 halve dag per week in Horst.
Dagen en tijden in overleg.
Meer info: 06 26 97 18 17.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Spotgoedkoop dvd’s en blu-rays.
Zondag 23 april is de allerlaatste kans
om nog spotgoedkoop (al vanaf € 2 bij
10 stuks) dvd’s en Blu-Rays te kopen!
Daarna zijn wij definitief gesloten.
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.
Verloren 2 sleutels aan 1 bos
op vrijdagavond 14 april vanaf
de Gasthuisstraat tot aan de
Leertouwerstraat in Horst.
06 42 42 28 49.
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.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking
“Sinds de introductie, destijds door
voormalig gedeputeerde Patrick van der
Broeck, is duidelijk geworden dat deze
voorziening een prima invulling geeft
aan de mobiliteitswens van bewoners
in deze regio’s”, aldus Stichting Welzijn
Kronenberg Evertsoord. Daarom is de
Wensbus Kronenberg Evertsoord bij
het eindigen van de pilot overgegaan
naar een door provincie Limburg
en gemeente Horst aan de Maas
ondersteunde voorziening. Stichting
Welzijn Kronenberg en Evertsoord
heeft een aanvraag ingediend om de
Wensbus voor de komende vijf jaar
te behouden, die door de provincie is
goedgekeurd.
De Wensbus is een voorziening

die bedoeld is als aanvulling op het
openbaar vervoer. De bus rijdt van deur
tot deur, omdat de doelgroep vaak
niet in staat is om het aansluitpunt
van het ov, als dat er al is, te bereiken.
De Wensbus wordt door vrijwilligers
georganiseerd en gereden. Bij de start
van de pilot in februari 2014 was de
Wensbus Kronenberg Evertsoord het
tweede project in de provincie dat
mocht starten. Vanaf dat moment is
deze voorziening intensief gebruikt
voor het vervoer van kinderen, voor
ouderen of anderszins minder mobiele
mensen in Kronenberg en Evertsoord
en voor andere gebruikers voor van de
aansluiting op het openbaar vervoer.
Om de overgang van pilot naar

een formele voorziening te accentueren werden de Wensbussen van
Kronenberg Evertsoord en Merselo
Vredepeel dinsdag 18 april bij de
nieuwe partner Autoverhuur de Mulder
uit Heide officieel overgedragen.
Deze heeft namelijk het beheer en
onderhoud van deze twee bussen voor
de komende 5 jaren op zich genomen
en stelt deze aan de gebruikers ter
beschikking.
Voor de inwoners van Kronenberg
en Evertsoord blijft alles bij het oude.
De enige wijziging op dit moment is
dat de Wensbus vanaf nu elke werkdag eer uur eerder, tussen 08.00 en
12.00 uur, gereserveerd kan worden via
06 25 16 84 66.

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

www.hadecollection.nl

BROMMOBIEL met AM rijbewijs

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Vier generaties compleet
Met de geboorte van Eef van Leeuwen op 6 maart zijn er vier generaties compleet gemaakt.
Eef, haar grote zus Fleur en hun moeder Moniek van Leeuwen-van den Munckhof (32) wonen in
Grubbenvorst. Oma Hanny van den Munckhof-Schouten (59) en overgrootmoeder Mien SchoutenVerdellen (90) wonen allebei in Sevenum. ‘Superoma’ Mien vertelt erg trots te zijn op haar twee
achterkleinkinderen.

Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils.
Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen.
Interieurvering, diverse stof- en Leersoorten.
Ruime keuze. Incl. garantie.
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl en vloerbedekking. Gordijnen en raamdeko.
Piet Mondriaanstraat 1
Deurne
0493 - 34 26 78
www.vanhoutenjanssen.nl
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Stichting Brood op de Plank

Open Bedrijvendag
America

20
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Stichting Brood op de Plank America organiseert zondag 23 april haar
tweejaarlijkse Open Bedrijvendag. Tijdens deze dag kan het publiek een
kijkje nemen achter de schermen van een aantal bedrijven in America.
De bedrijven openen van
11.00 tot 16.00 uur de deuren.
Behalve op de bedrijfslocaties zelf is
er in de Bondszaal in America vanaf
14.00 uur een ondernemersplein
ingericht. Hier staan ook verschillende
ondernemers en vinden modeshows
van Pand 16 plaats. In de Pastoor
Jeukenstraat vindt die middag ook een

oldtimershow plaats.
Verder is vanaf 14.00 uur het
LaefHoês geopend. In de Bondszaal
is muziek en op een aantal locaties
zijn verschillende activiteiten voor
kinderen. Op de Facebookpagina
‘Open Bedrijvendag America 2017’ is
terug te vinden welke bedrijven deze
dag meedoen.

Citaverde College

Easy Hang
winnaar Junior
Ondernemersprijs
De mini-onderneming Easy Hang van Citaverde College uit Horst heeft de
titel Citaverde mini-onderneming van het jaar gewonnen. Naast deze titel
heeft de onderneming ook de Junior Ondernemersprijs Horst aan de Maas
gewonnen.
Easy Hang is een multifunctioneel
hulpmiddel, waarmee onder andere
een telefoon opgehangen kan worden. Vanaf november tot half april
zijn v eertig mbo-leerlingen van het
Citaverde College bezig geweest met
het opzetten van acht mini-onder
nemingen. In de strijd met onder
anderen de Go Phone, de geiteninseminatiebox en Bertjens vleesverkoop
heeft de jury uiteindelijk besloten om
Easy Hang tot winnaar uit te roepen.
Dit omdat dit team het meest complete

plaatje presenteerde. Alle aspecten van
een onderneming, zoals missie, marktonderzoek en financiële onderbouwing
zijn volgens de jury goed uitgewerkt
en doordacht. De onderneming is actief
op Facebook met een bedrijfspagina
en heeft een website waar het product
besteld kan worden. Ook heeft Easy
Hang de Junior Ondernemersprijs Horst
aan de Maas gewonnen. Hiervoor worden zij gehuldigd tijdens de bekendmaking van de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2017.

PERFECT FINISH BV

AH Buitendag in Lottum
Varkensbedrijf Farm Coenders in Lottum opende maandag 17 april de deuren in het kader van de AH
Buitendag. Tijdens de AH Buitendag konden bezoekers een kijkje nemen bij de boeren, telers en
leveranciers van producten van de supermarkt. Bezoekers mochten op Farm Coenders onder meer bij de
varkens in de stal komen en kregen uitleg over het bedrijf.

•

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

Bankieren met hulp van anderen
Door: Christel Wagemans, Adviseur Particulieren
Vindt u het lastig om uw bankzaken helemaal alleen te regelen?
U kunt uw bankzaken (voor een deel) uit handen geven.
Vaak is bankieren met hulp van iemand anders een prima oplossing.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag over de mogelijkheden.
En we betrekken hierbij ook uw partner, familielid of iemand anders
die u erbij kan helpen. Ook geven we informatie en advies over het
voorkomen van misbruik door anderen.

ASBEST?

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

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk
en P. Kool in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
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Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Volmacht
Wilt u uw bankzaken (deels) uit
handen geven? Dan regelt u dit met
een volmacht. Hiermee geeft u
iemand het recht om namens u te
handelen. Het is verstandig om
alleen een volmacht te geven aan
iemand die u goed kent. Iemand in
uw omgeving die u vertrouwt.
Bijvoorbeeld uw partner of een
familielid. Voor bankzaken kunnen
wij u helpen met een volmacht.
Wilt u ook andere zaken goed
regelen? Dan kan een notaris u
helpen bij het opstellen van een
notariële volmacht.

Bijvoorbeeld op het gebied van
geldzaken. In een levenstestament
bepaalt u wie er namens u beslissingen neemt als u dat niet meer kunt.
Bijvoorbeeld als u dement bent.
Vraag een notaris om meer advies.

Zakgeldrekening
Merkt u dat u of uw partner wel eens
vergeet wanneer en waarvoor geld is
betaald? Of doet u of uw partner wel
eens onbewust vreemde aankopen of
schenkingen? Dat kan het gevolg zijn
van beginnende dementie. In plaats
van het blokkeren van alle rekeningen,
kan een aparte zakgeldrekening een
goede oplossing zijn. Op deze
Levenstestament
bankrekening kan een bepaald bedrag
Een levenstestament geeft duidelijk- gestort worden. De eigenaar van de
heid op het moment dat u uw eigen zakgeldrekening kan zo zelfstandig
zaken niet meer kunt regelen. Het is geld uitgeven. Maar niet méér dan het
een combinatie van een notariële
bedrag op de rekening. En de risico’s
volmacht en een overzicht van
van onbedoelde uitgaven worden
persoonlijke wensen.
beperkt.

Neem contact op
Overweegt u om uw bankzaken
door iemand anders laten
regelen? Kijk dan op rabobank.nl/
samenbankieren. Daar vindt u veel
nuttige informatie en tevens de
Brochure ‘Samen Bankieren’.
Natuurlijk kunt u ook contact met
ons opnemen. We zijn 24 uur per
dag en zeven dagen per week
bereikbaar voor uw dagelijkse
bankzaken; via telefonie, chat en
social media. Wij helpen u graag
verder.

www.rabobank.nl/horstvenray
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GEPLUKT Jan Hesen

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.

beste uit. En achteraf bleek dat we
ervaringen meegemaakt hebben die
toch heel mooi waren.”

Thuiswedstrijden

Voor de in Horst geboren en getogen Jan Hesen (61) is tafeltennis de rode draad in zijn leven. Hij heeft alle vroegere locaties van zijn vereniging
Armada meegemaakt, verschillende functies in het bestuur gehad en heeft er zijn vrouw ontmoet. Maar na 50 jaar stopt hij bij de club.
Jan Hesen is in Horst opgegroeid en woont daar momenteel
nog steeds. “Op mijn 18e ben ik in
Nijmegen geschiedenis gaan studeren. Maar daarna ben ik weer naar
Horst gekomen en daar heb ik verder
altijd gewoond.” Na zijn studie kon hij
geen vast werk vinden. Het was begin
jaren tachtig en er waren een kleine
miljoen werklozen. “Ik heb toen maar
een kantoor-innovatiecursus gedaan.
Het was de periode van de opkomst

van de computers. Op de cursus kon je
je computerkennis vergroten.” Door die
cursus kon hij aan de slag bij Xerox in
Venray. “Daar werk ik nu 30 jaar en dat
bevalt goed.”
Toen Hesen 10 jaar was begon hij
met tafeltennis. Hij heeft zo ook de verschillende locaties van tafeltennisvereniging Armada uit Horst meegemaakt.
“Het begon in het Patronaat. Daarna
gingen we naar Gielen. Vervolgens
zaten we op de zolder van ’t Gasthoês,

en sinds 2009 hebben we ons eigen
gebouw aan de Gasthuisstraat in Horst.
En op de huidige locatie zijn we met
zijn allen erg trots.” Naast spelen heeft
hij ook dertig jaar in het bestuur gezeten. Hesen heeft veel mensen leren
kennen in de tafeltenniswereld. “Ik ken
ook veel tegenstanders. Dan hebben
we daar een wedstrijd tegen en dan
voelt het net als een reünie. Een aantal
van mijn beste vrienden ken ik van het
tafeltennis.”

Ook zijn vrouw Antoinette heeft hij
door het tafeltennissen ontmoet. “We
zaten allebei in het bestuur. Wel een
beetje saai hè,” lacht hij. “Maar tafeltennis is wel de rode draad in ons
leven.” Samen hebben ze één dochter,
Elske (22). “Zij studeert momenteel
Canada. We waren daar afgelopen
winter op bezoek. Ons leek de winter
eigenlijk niet zo handig omdat we
graag op een terras wilden zitten en
wandelen. Maar dit kwam haar het

Ondanks dat tafeltennis de rode lijn
in zijn leven is heeft Hesen besloten
er mee te stoppen. Zaterdag 22 april is
zijn laatste competitiewedstrijd, thuis
tegen Venlo. “Eenvoudig gezegd krijg
ik geen motivatie meer om te gaan
trainen,” legt hij uit. “En ik wil niet
steeds gefrustreerd achter de tafel
gaan staan omdat ik door het gebrek
aan training niet goed genoeg meer
ben. Ik speelde al een paar jaar met
de gedachte maar werd toch steeds
overgehaald om te blijven.” Maar de
vereniging helemaal loslaten zal hij
niet doen. “Met thuiswedstrijden zal ik
zeker nog wel eens hier te vinden zijn.
Zowel om teamgenoten te zien spelen
als bekenden te zien waar ik zelf tegen
heb moeten spelen.”
De tijd die vrij is gekomen vullen
zal echter geen probleem zijn. “We
hebben nu anderhalf jaar een hond,
een Duitse Staander, en daarmee kan ik
gaan wandelen in het bos. Antoinette
is eigenlijk degene die met de hond
naar cursussen gaat en hem opvoedt,
maar hij moet ook naar mij luisteren.
Daarnaast lees ik graag thrillers en kijk
ik misdaadseries. Ook zijn wij wel ‘passieve sporters’. We houden er wel van
om op tv naar sport te kijken. Ik ben
ook een grote dartsfan. De spanning is
in weinig sporten zo groot als bij darten. Iedere worp is belangrijk. En dat is
bij tafeltennis ook zo. Je moet vaak in
minder dan een seconde beslissen wat
je gaat doen. En daarnaast is snooker
een hobby van Antoinette en mij.
Daarom dat we enkele jaren geleden
in Galway in Ierland zijn geweest en
daar live een snookertoernooi hebben
meegemaakt. We zijn daarna nog vaak
in die plaats geweest.”

PUZZEL

Sudoku

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

5

6

8

3

7

9

2

4

9

7

3

6

2

4

8

1

5

4

2

8

9

1

5

6

7

3

8

9

5

2

7

3

4

6

1

3

1

7

4

9

6

5

8

2

2

6

4

5

8

1

7

3

9

5

8

2

1

6

9

3

4

7

6

3

9

7

4

2

1

5

8

7

4

1

3

5

8

2

9

6

Sponsorloop De Twister
Bij basisschool De Twister in Horst is op donderdag 13 april een sponsorloop georganiseerd. Een
gedeelte van de opbrengst ging naar Stichting Opkikker en het andere gedeelte gaat naar de school
zelf. Romano Henraath vroeg de school om stichting Opkikker, een goed doel dat langdurig zieke kinderen een leuke dag bezorgt, te steunen. Zelf heeft Romano een hartafwijking en zo’n opkikkerdag al
eens mee mogen maken.

10
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Wat
zeg je?
Afgelopen weekend was het Pasen.
Christenen herdenken dan dat Jezus opgestaan is
uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.
Voor velen betekent Pasen echter een extra
dagje vrij en gezellig samenzijn. Er zijn niet
veel mensen die deze dagen naar de kerk gaan.
“Ik ben er wel mee opgevoed en heb dit ook aan
mijn kinderen doorgegeven, maar ik heb duidelijk
een eigen interpretatie. Niet alleen christelijk,
maar meer humanistisch”, zegt deze inwoner.
“Voor mij is Pasen gewoon een leuk feest rondom
het zoeken van paaseieren en gezellig brunchen.
Met tweede pinksterdag en Hemelvaart heb ik
helemaal niks, alleen dat ik dan vrij heb van
studie”, zegt een ander. Een derde voegt toe:
“Het geeft mij een dag van bezinning, waar
familie en vrienden gezellig samenkomen en
samen de dag doorbrengen onder het genot van
een sfeervolle maaltijd.”
Tweede paasdag, Hemelvaart en Pinksteren
zijn over het algemeen verplichte vrije dagen.

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het zijn dagen van bezinning’
In het voorjaar vieren we diverse christelijke feestdagen zoals Hemelvaart en Pinksteren. Of iedereen echter de betekenis weet achter deze
dagen is nog maar de vraag. Zo’n 60 procent van de inwoners van Horst aan de Maas zegt dat deze feestdagen geen religieuze betekenis voor
hen heeft, dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Ja
33%

Weet
niet
4%
Nee
63%

Pasen heeft voor mij een
religieuze betekenis
Zou het niet veel beter zijn wanneer werknemers
zelf beslissen of ze op tweede pinksterdag al
dan niet willen werken? Nee, denkt 40 procent

in de verdrukking”, vindt iemand. Uiteraard zijn
van de inwoners. “Hierdoor ontstaat een
er ook mensen die wel moeten werken tijdens
24-uurs economie. Geen goede ontwikkeling
zulke dagen, denk bijvoorbeeld aan werknemers
voor burgers en werknemers. Rust en het
in de zorg. “Ik werk via een zevendaags rooster.
belang van christelijke feestdagen gaat hierdoor
Feestdagen en vrije dagen zijn voor mij gewone
verloren. Dus geen keuze, maar alle winkels
werkdagen. Op zich
weer sluiten.” Toch zijn
zou het wel een mooi
er ook voorstanders:
“Je kunt iemand toch
“Ik bezoek niet per se de kerk” systeem zijn, dat je zelf
mag bepalen of je op een
niet verplichten vrij te
“Ik ben niet meer religieus”
christelijke of een andere
nemen”, denkt deze
religieuze dag vrij neemt.”
persoon. “Vooral niet bij
“We vieren het
christelijke feestdagen,
als christelijk feest”
deze zijn ontstaan vanuit
TipHorstaandeMaas
het geloof. Ik vraag me
is een samenwerkings
sowieso af waarom
verband tussen
íedereen vrij krijgt dan, de niet-gelovigen
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
(waaronder ik) profiteren lekker mee.” Sommigen Voor meer resultaten of aanmelden voor
storen zich aan het feit dat steeds meer winkels,
de volgende enquête, kijk op
zoals supermarkten, op deze feestdagen toch
www.tiphorstaandemaas.nl
gewoon geopend zijn. “Hierdoor komt het samen
Reageren?
zijn van de mensen en gezinnen steeds meer
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar
perfectionisme zorgen

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar enthousiaste, flexibele personen voor de functies van:

Shovelmachinist (fulltime)

In deze functie verricht je in een team van vier mensen allerlei werkzaamheden

ervoor dat BVB Substrates

zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van substraten en het laden

voorop loopt in het vak.

van vrachtwagens, ondersteund door moderne machines.

laat je
zien

Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteen-

Voor deze functie zoeken we een flexibel iemand met ervaring op een laadschop en

lopende markten zoals

affiniteit met machines. Je hebt gevoel voor techniek en bent vaardig in de omgang

professionele glastuinbouw,

met geautomatiseerde systemen.

natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon-

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met

en fruitteelt.

de heer H. Spreuwenberg.

Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.

Interieurverzorger (m/v)

Dit betreft een functie voor ongeveer 15 uur per week. Je bent vijf avonden per
week beschikbaar vanaf 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met
mevrouw I. Reiniers-Swinkels.

www.bvb-substrates.nl
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij dan uiterlijk
4 mei aanstaande, je sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en) en je
werkervaring.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl | Telefoon: 077 366 93 90
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Bespreking Poll week 14

Ik ruim ook wel eens andermans rotzooi op
Rotzooi op straat? Een meerderheid van de stemmers op onze poll van twee
weken geleden zegt dat hij dit wel eens opruimt. Daarmee volgen ze in de
voetsporen van de 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. De voorstanders zijn niet te beroerd om rommel op te ruimen
wanneer ze het zien. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij aan een scho-

nere wereld, vinden zij.
De overige 15 procent denkt er niet aan om het afval dat andere mensen op
straat gooien, op te gaan ruimen. Daar beginnen ze niet aan. 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.

Maak van ruïnes een plek voor iedereen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Stichting Kasteel Huys ter Horst heeft grote plannen met de ruïne van het
kasteel in Horst. Zo wil de stichting onder meer de toren weer opmetselen
en een beweegbox realiseren, een interactieve sportruimte waarvan de
muren en vloer bestaan uit videoschermen. Het is goed dat er nieuwe
bestemmingen worden gezocht voor de ruïne van het kasteel. Dan gebeurt
er tenminste nog iets met zo’n gebouw. Het is toch fijn wanneer mensen
er gebruik van kunnen maken? En zo wordt het ook nog bewaard voor de
toekomst. Het is zonde wanneer de ruïne verder af zou brokkelen, zodat

er over enkele jaren helemaal niets meer van over is. Er is in de loop der
eeuwen door de verschillende eigenaren al zoveel aan veranderd, dus
waarom zouden de huidige beheerders niet hun stempel op het gebouw
mogen drukken?
Aan de andere kant kun je je afvragen of het niet veel beter is om de tijd
zijn gang te laten gaan. De kasteelruïne is een historisch monument, daar
moet je van afblijven en niet willen moderniseren.
Maak van ruïnes een plek voor iedereen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 15) > Digitale detox is goed voor iedereen > eens 71% oneens 29%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook
kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders
zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Een dag later
Daags na de avond ‘In gesprek met Petra Stienen’ in het Dendron
College in Horst, dwarrelen er allerlei gedachten door mij heen en niet te
versmaden de momenten waarop ik moet gniffelen. Wat is er nog interessanter dan openhartige verhalen van mensen.
In de inleiding schetst Petra een
beeld van haar grote voorbeeld,
Aletta Jacobs, en de lessen die zij
vrouwen leerde: verhef je stem en
werk samen. De strijd voor vrouwenkiesrecht in Nederland werd op die
manier een eeuw geleden gewonnen. Maar hoe staan we er nu voor

in Nederland? Aletta ging destijds uit
van de blanke mens. Nu, 100 jaar later,
ondersteunen Amnesty International en
ontwikkelingsorganisaties de strijdende
vrouwen en mannen voor gelijke
rechten, wereldwijd.
Het interactieve gedeelte van de
avond verliep aan de hand van een

BESTEMMING: IRAN

drietal geformuleerde rechten: de
politieke, economische en seksuele
rechten van vrouwen. Drie thema’s
ingeleid met een filmpje gevolgd door
prikkelende stellingen. Elkaar bevragen
was het uitgangspunt om verschillen in
denken en voelen te ontdekken. Jonge
deelnemers gaven de aanwezigen mee
dat seksueel gedrag van jongens ‘dat
als stoer’ beoordeeld wordt, meisjes
met eenzelfde gedragspatroon weg
zet als ‘slet’.   Bewustwording van de
diep ingebedde vanzelfsprekendheid

van de traditionele rolpatronen is een
eerste stap om te kunnen zien wat er
nog allemaal in de weg staat op weg
naar gelijke kansen voor iedereen.
Ook voor anders georiënteerde
mensen die niet beantwoorden aan
het vrouw- of manbeeld.
Wie er niet bij geweest is, heeft
veel gemist.
Francine Thielen-Tonnaer
(voorzitster Amnesty Horst aan de
Maas), Gebr. van Doornelaan Horst
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SCHUIF JE VOOROORDELEN OPZIJ EN GA MEE DIT LAND VERKENNEN

De kasteelruïne van Huys
ter Horst: you either love it or
you hate it.
Zo’n 15 jaar geleden werd
gestart met het toekomst
bestendig maken van het kasteel
waar sinds het midden van de
negentiende eeuw in plaats van
kasteelheren, muizen de dienst
uitmaakten. Er werd onder meer
besloten om naast de oude
toren, een stalen constructie te
bouwen. De meningen over deze
‘ijzeren’ toren waren op zijn
zachts gezegd verdeeld.
Schande, sprak de ene helft van
de bevolking. Wie haalt het in
zijn hoofd om een eeuwenoud
monument te combineren met
zo’n hypermoderne constructie?
Degenen die de visie van
beheersstichting begrepen,
leken in de minderheid te zijn.
Ik geef toe dat ook ik in het
begin niet begreep waarom de
ruïne niet met rust gelaten kon
worden. Intussen ben ik gewend
aan de toren en vind ik het zelfs
wel iets hebben. Dat de muren
steeds verder opgemetseld
werden en het bijna leek alsof
het kasteel deel uit ging maken
van een nieuwbouwlocatie, daar
was ik wat minder van gechar
meerd. Onlangs maakte de
stichting haar nieuwste plannen
bekend: de toren wordt opnieuw
opgemetseld en er komt een
beweegbox met interactieve
spellen. Huys ter Horst wordt
een spelletjeskamer, de gevan
genis is een attractie. We hadden
er wat discussie over op de
redactie. Een van mijn collega’s
merkte op: “Ze zijn nu toch al
over de grens heen, dus wat
maakt het uit?” Noem mij maar
ouderwets, maar ik zie toch
liever een echte ridder op een
wit paard, dan eentje op een
videoscherm.

presentatieavond
maandag 8 mei
Schouwburg Venray
Aanvang 19.30 uur | Entree gratis
Vooraf aanmelden via maja@reisbureauviceversa.nl

GRENZENLOZE GASTVRIJHEID

GOUDEERLIJK

OEROUDE CULTUUR

OOGSTRELENDE LANDSCHAPPEN

Reisbureau Vice Versa | Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155 | maja@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl

...of ni?
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 april 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Koningsdag

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten

Op Koningsdag (donderdag 27 april) zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten.
Hebt u een dringende melding voor Openbare
Werken, die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan kunt u het storings-

nummer 06 – 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Routebureau Noorden Midden-Limburg

Omruilen
oude
ﬁetsknooppuntenkaart
Elk jaar brengt Routebureau Noord- en
Midden-Limburg een nieuwe ﬁetsknooppuntenkaart uit. Op deze kaart staan alle
wijzigingen die in het jaar daarvoor zijn
doorgevoerd. Fietsers die een oude kaart,
uitgegeven door het Routebureau (jaargang 2010-2016), hebben, kunnen deze
kaart omruilen voor een nieuwe ﬁetskaart
(2017) met € 1,95 korting. De nieuwe kaart
kost dan slechts € 1,00. Dit kan bij alle
VVV-kantoren in de regio en de actie is
heel 2017 geldig. Komt u tijdens uw ﬁetstocht een probleem tegen?
Geef dit dan door via het meldpunt op
www.routebureaulimburg.nl.

Een gezonde leefomgeving
voor jonge kinderen
Tijdens de week van het jonge kind is op 12 april een bijeenkomst met als thema “een gezonde omgeving voor het jonge kind” gehouden. Nico Freriks, JOGG regisseur (Jongeren Op
Gezond Gewicht) van de gemeente Horst aan de Maas heeft deze brainstormsessie samen
met kinderopvang ’t Nest georganiseerd.
Opzet van de bijeenkomst was het samenbrengen van professionals die werkzaam zijn met de
doelgroep (kinderen van - 9 maanden tot 4 jaar).
Vanuit diverse beroepsgroepen, consultatiebureau, fysiotherapie, diëtiek, GGD, bibliotheek,
kinderopvang en overige organisaties die zich
richten op kinderen met een achterstand en/of

beperking, werd nagedacht over ieders bijdrage
in het creëren van een gezonde omgeving voor
het jonge kind. Er werden contacten gelegd en
samen is gekeken naar de mogelijkheden om
een bijdrage te leveren aan een gezonde omgeving en gewoontes van jonge kinderen onder het
motto “jong geleerd is oud gedaan”.

Internationale
menwedstrijden Kronenberg
Van 20 tot en met 23 april vinden in de gemeente Horst aan de Maas weer de Internationale
Menwedstrijden plaats. Na vele jaren het terrein nabij de Kasteelse bossen in Horst
te hebben gebruikt, verhuist het evenement nu naar de hippische evenementenzone,
“De Peelbergen” aan de Peelstraat te Kronenberg. Hiertoe worden ter plaatse enkele
(verkeers)maatregelen genomen.
Afsluiting Peelstraat
Vanaf donderdag 20 april is een deel van
de Peelstraat afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid via de Travers en de Kulbergweg.
Openstelling bosgebied
Op zaterdag 22 april 2017 vindt de Marathon
plaats en zal het bosgebied ten zuidoosten
van de terreinen gebruikt worden voor deze
uithoudingsproef. Wandelaars, bezoekers en
toeschouwers moeten er rekening mee houden
dat gedurende het gehele evenement van
20 tot en met 23 april deelnemers in het gebied
aanwezig kunnen zijn.

Bekendmakingen
De professionals
hebben elkaar tijdens
de inspirerende bijeenkomst gevonden en
willen hier graag een
vervolg aan geven zodat
zij samen met de ouders
deze gezonde omgeving
kunnen realiseren.

Sportweek van 20 april t/m 30 april!
Voor uitgebreid programma: zie www.sportaandemaas.nl

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:
Grubbenvorst
Wilhelminastraat 2
Horst
Schoolstraat 86, 85a t/m 86
(reeds verzonden d.d. 13/4)
Stationsstraat 90
Pieter Belsstraat 44
Venrayseweg 104
Klaver 8

Kronenberg
Simonsstraat ongenummerd

Sevenum
Hazenhorstweg 1
De Hackers ong.

Melderslo
Nieuwenhofweg 5

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming Horst aan de Maas
Beleidsnota Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2020

Meterik
Hazenkampweg 25

Verkoop bij inschrijving
•

Het gehele object voormalig gemeentehuis, waarbij het voorste deel gemeentelijk
monument is.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 30 juni 2017 t.a.v. Lisa Elbers.
Daarna worden plannen niet meer meegenomen in de verkoopprocedure.

•

Na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het plan toe te lichten.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan (toekomstig gebruik) zijn bepalend
voor de gunning, met de voorwaarde om niet te gunnen.

•

Alleen schriftelijke biedingen in gesloten enveloppe.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

Voor verkoopvoorwaarden of het plannen van bezichtiging kunt u contact opnemen met
Luc Verkoijen of Lisa Elbers: 077-477 97 77

Grubbenvorst
KWALITEITSPLANTEN

TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN
ZE ZIJN ER WEER: ALLE SOORTEN HANG-, KUIP- EN PERKPLANTEN.

PERKPLANTEN V.A. 0,20, GAZANIA’S 0,50
DAHLIA’S 0,75 ENZ.

KONINGSDAG GEOPEND
10.00 T/M 17.00 UUR

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 t/m 19.00 uur (non-stop) / za. 9.00 t/m 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

TE KOOP
Pastoor Vullingsplein 1

Autobedrijf

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

Lentekorting: 10%
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

Van 13 tot en met april krijgt u 10% korting op het
gehele assortiment (aanbiedingen uitgezonderd).
De Stoffelhoeve | www.stoffelhoeve.nl | 0478-585956

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl

Voormalig gemeentehuis
Grubbenvorst
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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.

Raden van Kinderen
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Op landelijk niveau zijn dat 600.000 kinderen die in gezinnen
leven waar niet of maar net genoeg geld is om van rond te komen.
Een hardnekkig probleem. Sinds
2000 blijft het percentage arme
kinderen met 8 tot 12 procent hoog,
ondanks de aantrekkende economie
en alle inspanningen van gemeenten
en maatschappelijke partners.
Kinderen die opgroeien in
een gezin met weinig geld, staan

vaak aan de zijlijn. Lid zijn van een
sportvereniging of muziekschool is
geen vanzelfsprekendheid. Het niet
kunnen meedoen zorgt vaak voor een
gevoel van uitsluiting, onzekerheid
en schaamte. Volgens ons als PvdA
onacceptabel.
Sinds dit jaar is er gelukkig

structureel 100 miljoen euro extra
beschikbaar voor de bestrijding
van kinderarmoede. Tegelijk is er
afgesproken dat kinderen mee gaan
denken over hoe het geld in hun
gemeente het beste kan worden
ingezet. Een soort Raad van Kinderen,
zij weten precies wat er nodig is om
te zorgen dat echt iedereen mee kan
doen.
Afgelopen week was de aftrap
van Raden, in eerste instantie

in Leiden, Den Haag, Deventer,
Groningen en Breda. Met de opgedane
ervaringen kunnen alle gemeenten
op termijn hun eigen Raden opzetten
en in stand houden. Ook voor
onze gemeente een waardevolle
aanvulling op de bestaande inspraak,
zoals de burger advies raad en de
Jongerengemeenteraad. Samen kunnen
we ook kinderarmoede aanpakken.
Ruud Baltussen,
PvdA Horst aan de Maas

Oprichting comité voor Nationaal ZorgFonds:
Zorg zonder eigen risico
In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt.
Zo simpel is het. Maar er staat een boete van 385 euro op ziek zijn:
het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van
zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden
verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.
Dat moet anders. Wij zeggen:
schaf de zorgverzekeraars af en
zet één Nationaal ZorgFonds op.
Zonder onnodige bureaucratie en
geldverslindende concurrentie.

En zonder eigen risico. Voor dat doel
zet zich een groot aantal organisaties
zich, waaronder de SP, de FNV Zorg en
Welzijn, de Partij voor de Dieren, 50
Plus en Max (ouderenomroep). Naar

aanleiding van dit initiatief wil de SP
Horst aan de Maas een plaatselijk
comité oprichten, waarin we samen
kunnen knokken voor de komst van
dat Nationaal ZorgFonds. Op 10 maart
was er al een informatiebijeenkomst
over het Nationaal ZorgFonds.
Een verslag van die informatieavond
kunt u lezen op de website van de
SP Horst aan de Maas
www.horstaandemaas.sp.nl

Op deze avond heeft zich al een
aantal mensen opgegeven om
lid te worden van het comité. We
willen een zo sterk mogelijk comité
en daarom willen we nog meer
mensen uitnodigen om samen met
ons te strijden voor het Nationaal
ZorgFonds. Iedereen die interesse
heeft kan deelnemen. Wilt u meer
informatie over het comité of wilt u
weten hoe u zich aan kunt melden

als lid van het comité, dan kunt u
contact opnemen met Paul Geurts,
via pgeurts@sp.nl Het comité
organiseert woensdagavond 3 mei
een bijeenkomst waarin met
de mensen die zich aangemeld
hebben voor het comité besproken
wordt hoe het comité aan de slag
gaat.
Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Waar willen we naartoe in 2018?
Vorige week dinsdag lieten alle politieke partijen horen waaraan de
gemeente zou moeten werken in 2018. Het leverde een leuk beeld op van
hoe de verschillende partijen aankijken tegen de toekomst. Enkele punten.
D66 is trots op onze agrarische
sector, de boeren en de ondernemers.
Wel vinden we dat het anders
moet, met name in de intensieve
veehouderij. Want mensen maken
zich steeds meer zorgen over de
gezondheidseffecten van intensieve
veehouderij en deze trend lijkt
niet meer te stoppen. Recente
onderzoeken zijn alarmerend.

D66 vindt dat we anders moeten
denken en meer op innovatie en
kwaliteit gericht ondernemen. Volgens
een partij in de raad is de intensieve
veehouderij geen probleem, want
in buurgemeenten is het erger dan
hier. Andere partijen hadden een
evenwichtiger benadering.
D66 had de gezondheidsaspecten
liefst nu al in de discussie over de

intensieve veehouderij en het bestemmingsplan buitengebied mee willen
nemen. De discussie is spijtig genoeg
doorgeschoven naar het najaar. Een
ander heikel punt was de handhaving.
D66 wil meer budget om meer en
beter te handhaven. Meer BOA’s die
strenger controleren op gebruik van
alcohol door jongeren, met name bij de
horecazaken. We hebben grote zorgen
over het alcohol- en drugsgebruik bij
jongeren. Essentie deelde deze zorg.
Vrijwel alle partijen zijn van mening
dat de regels (bestemmingsplannen en

vergunningen) opgesteld worden om
nagekomen te worden. Punt uit. Daar
moet ook meer aandacht aan besteed
worden. Voor het CDA geldt dat minder.
Dan de landschappelijke inpassing van
bedrijven. Hier is nog een slag te winnen vindt D66. Niet meer regels, maar
wel duidelijke afspraken. Controleren.
Handhaven. D66 vindt mooie inpassing
bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving voor het toerisme en de recreatie.
Als het om duurzaamheid gaat was
er eigenlijk maar één nieuw punt. D66
vraagt onderzoek naar het gebruik van

aardwarmte, zeker gezien de kennis
hier en het heel hoge verbruik aan
gas in onze tuinbouw.
Voor een evenwichtige werkgelegenheid wordt het nu bij alle
partijen duidelijk dat er in Greenport
niet alleen maar in blokkendozen
met kwetsbare logistieke werkgelegenheid moet worden geïnvesteerd,
maar in evenwichtig werk met echte
verbeteringen en spreiding. Er valt
straks wat te kiezen.
Jos Gubbels,
D66 Horst aan de Maas

TUINMEUBELEN
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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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

Sterre Vergeldt
13
Dendron college
Tienray

Welk nummer heb je grijs gedraaid?
‘Galway girl’ van Ed Sheeran. Dit vind
ik een erg leuk nummer, want het
heeft een vrolijk deuntje. Maar dit is
niet het enige nummer van Ed dat
ik leuk vind, ik luister er meerdere
van hem. Ik houd van popmuziek en
vrolijke muziek
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een rondreis door Amerika zou ik wel
willen maken. Mijn broer gaat hier ook
heen met school. Het lijkt me verder
ook een erg mooi land om te zien door
alle landschappen. Misschien als ik later
klaar ben met school kan ik er heen.
Met mijn ouders maak ik nooit zo’n
verre reizen. Wij gaan vaak op vakantie
naar Oostenrijk.

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou beter willen kunnen tekenen.
Dit vind ik erg moeilijk en ben er niet zo
heel goed in. Het leukste vind ik wanneer ik zelf mag kiezen wat ik teken.
Daar wil ik ook meer mee oefenen
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger met vriendinnen
met Barbiepoppen. Vaak speelden we
ook vadertje en moedertje met de
grote poppen. Met die vriendinnen
waar ik vroeger mee ging spelen, ben
ik nog steeds bevriend.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Dat zijn er een paar, dus dat is allemaal
verschillend. Mijn nicht ken ik al super
lang en andere vriendinnen ken ik
vanaf groep twee. Verder heb ik een
vriendinnengroep die ik ken sinds dit
jaar omdat ik nu op de middelbare
school zit. We doen vaak samen leuke
dingen.

jongeren 15

aan
Sterre Vergeldt

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen kunnen vliegen. Dan kan
ik vliegen naar verre landen die beter
zijn dan hier.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Ik zou voor mijn laatste 50 euro kleren
kopen. Zoveel shop ik niet, maar ik
koop wel graag kleren. Het liefst geef
ik dan geld uit aan shirtjes. Mijn stijl is
nooit echt hetzelfde. Ik draag het liefst
veel verschillende kleding.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik dacht vanmorgen terug aan wat ik
deze de week gedaan had. We hebben
met de familie gekart. Dit was heel
gezellig. Ik was vijfde en zevende
geworden. Het karten vond ik erg leuk
en zou ik zeker vaker willen doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Het liefst naar OJC Gaellus. Dat is een
soos in mijn dorp waar vaker activiteiten worden georganiseerd. Ik vind
het leuk wanneer er optredens zijn
van bandjes of wanneer er disco is.
Met vriendinnen gaan we er vaak heen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik mijn kies moest laten trekken
voor mijn beugel. De verdoving deed
erg veel pijn. Gelukkig duurde de pijn
maar even en ben ik over een paar
maanden of half jaar weer van mijn
beugel af.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een blunder maak en iedereen
erbij staat. Het ergste zou ik vinden
als ze dan ook nog zouden lachen.
Gelukkig heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ik heb vast wel een keer iets
stoms gezegd, maar nog nooit een
megagrote blunder gemaakt.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Hoe het is helderziende te zijn en of je
er dan ook veel gebruik van maakt als
je helderziend bent. Ik zou wel willen
weten hoe dat is. Het lijkt me super
handig om helderziend te zijn als ik bijvoorbeeld een toets moet maken. Dan
weet ik gewoon alle antwoorden. Toch
lijkt het me niet altijd prettig omdat je
dan alles van de toekomst al weet. Dan
is er niets meer nieuw voor je.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn vader zegt altijd: geniet van het
leven. Ik denk wel dat hij daar gelijk in
heeft. Dat is namelijk erg belangrijk.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn laptop. Daar staan namelijk alle
foto’s en herinneringen op van bijvoorbeeld vakanties, carnaval en de kermis.
Als ik ergens heen ga met familie of
vrienden maak ik altijd veel foto’s met
mijn mobiel. Dan heb ik altijd veel om
terug te kijken
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Het liefst ben ik op tijd. Dit lukt mij
wel vaak maar niet altijd. Ik vind het
erg belangrijk om op tijd te komen.
Als ik me verslaap dan ga ik nog meer
opschieten om het wel te halen. Ik vind
het wel belangrijk dat ik dan niet ga
stressen want dat helpt ook niet.

Lentekriebels!

Volop kuip- en perkplanten!
Sundaville
hangpot
rood of roze, p/st.
nu van € 14,99:

1199

Geldig t/m 25-04-2017

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Vormgeknipte
coniferen

spiralen, bol op
stam, pon-pon etc.

-20%

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

Tijd voor
vlaai
Na heel lang wachten was
het zaterdag eindelijk zo ver.
Ik kreeg te horen of ik was
aangenomen in Utrecht voor
de opleiding journalistiek.
Op vrijdagavond waren mijn
ouders me nog aan het opfokken
dat ik het misschien al iets over
12 te horen zou krijgen. Dit was
niet het geval dus ging ik
zenuwachtig naar bed, om de
volgende ochtend al vroeg te
gaan werken.
De volgende morgen moest
ik al om 06.30 uur op. Ik besloot
even te kijken of ik al bericht
had. Dit leek me onwaarschijn
lijk, omdat het wel heel erg
vroeg was.
Verbazingwekkend genoeg
had ik bericht en mag ik jullie nu
met trots vertellen dat ik ben
aangenomen!
Natuurlijk ging ik dit meteen
aan iedereen vertellen en werd
er besloten dat we vlaai zouden
halen om het te vieren.
Nog nooit heb ik zo vrolijk achter
de kassa gestaan en zelfs de
meest chagrijnige klanten deden
me niks.
Ik moet jullie dus helaas
mededelen dat (als alles goed
gaat) ik volgend jaar Horst aan
de Maas ga verlaten. Natuurlijk
ben ik in het weekend nog wel
hier te vinden, maar doorde
weeks zit ik lekker in Utrecht.
Dit zeg ik nu heel erg blij,
maar het mooie Lottum achterla
ten doet me ook pijn hoor.
Ben toch best wel gehecht
geraakt aan mijn dorpje.
Als jullie dit lezen heb ik mijn
laatste echte schooldag gehad
en mag ik beginnen met leren
voor de eindexamens.
Dus eerst die nog even
knallen, een kamer vinden,
verhuizen en dan ben ik hier
gevlogen. Dit loopt nog niet zo’n
vaart dus kunnen jullie nog
zeker vier maanden van me
genieten.
Ik hoop ook dat alle anderen
mensen zijn aangenomen en
geniet van jullie laatste school
week!
Liefs, Puck
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Handbal op het zand
Handbalclub Wittenhorst geeft op vrijdag 21 april een demonstratie
beach-handbal. Deze vindt vanaf 18.00 uur plaats op het Lambertusplein in
Horst.
De demonstratie is een onderdeel
van de sportweek Horst aan de
Maas. Vanaf 18.00 uur spelen de
jeugdleden beach-handbal tegen
elkaar. Rond 19.30 uur is het de beurt
aan de heren 1. Tussen de wedstrijden
door is er ook de mogelijkheid voor
geïnteresseerden om kennis te maken
met handbal door bijvoorbeeld mee te

doen aan shoot outs: gooien op doel.
HC Wittenhorst is op dit moment aan
het bekijken welke vorm van handbal
ook door andere doelgroepen zoals 55+
gespeeld kan worden. Zo is er walkinghandbal, G-handbal, street handbal en
tchoukball.
Kijk voor meer informatie op
www.hcwittenhorst.nl.

Sporting ST verliest
derby tegen Lottum
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en
Tienray speelde op paaszaterdag 15 april tegen SV Lottum. Sinds 23 november 2014 heeft Sporting niet meer gewonnen van Lottum. Zou het deze
zaterdag wel lukken om de club te verslaan?
Sporting kwam sterk uit de
startblokken en kreeg in de eerste
tien minuten al drie goede kansen
die allemaal werden gemist. Als je
onderaan staat, wil die bal er niet
in. Daarna kwam Lottum beter in de
wedstrijd. Op slag van rust namen
de bezoekers de leiding: 0-1. In de
tweede helft had de thuisploeg wel
een overwicht, maar kwam het niet

tot uitgespeelde kansen. De eindpass
of de voorzet was vaak net niet zuiver
genoeg. Sporting scoorde toch de 1-1,
maar het doelpunt van Rik Miltenburg
telde niet, vanwege een duwfout. Een
strijdende pot, waarin alleen niet het
punt gehaald werd dat zeker verdiend
zou zijn geweest. Maar met deze inzet
en strijd, zullen er dit seizoen echt nog
wel punten gepakt gaan worden.

Golfbaan de Golfhorst in America heeft naast de
golfbaan een gezellig clubhuis/ restaurant, waar
onze gasten terecht kunnen voor een kop koffie,
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Eerste exemplaar jubileumboek
judoclub Sevenum
Het eerste exemplaar van het jubileumboek van judoclub Jigoro Kano uit Sevenum werd donderdag
13 april uitgereikt aan voormalig penningmeester en vrijwilliger Toon Fortuin. Omdat hij veel werk
heeft gestoken in het samenstellen van het boek, dat gaat over het 50-jarig bestaan van de club,
besloot het bestuur om hem het eerste exemplaar te overhandigen. Fortuin heeft onder meer alle
foto’s in gescand en vele uren nagedacht over welke teksten in het boek moesten komen. Ook spoorde
hij (oud-)leden aan om hun verhalen te delen. Op de foto overhandigt voorzitter Peter Maessen het
eerste exemplaar aan Toon Fortuin, onder toeziend oog van bestuurslid Silvester Engelen. Voor meer
informatie over het boek mail naar info@judoclubsevenum.nl
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kreeg dit nogmaals. Twee keer geel is
rood, waardoor Reuver dus met negen
man overbleef. Hegelsom had nog maar
een taak en dat was in deze resterende
minuten twee keer scoren. Helaas voor
Hegelsom werd er niet meer twee keer
gescoord. Wel werd de gelijkmaker nog
op het scorebord genoteerd. Het was
Jordi Janssen die met een vrije trap de
2-2 op zijn schoen had. Eindstand: 2-2.
Neerkandia is er in geslaagd om uit bij
Koningslust met 1-2 te winnen waardoor
het de tweede periode heeft gepakt.
Dit betekent dat Hegelsom bij winst ook
de tweede periode niet in handen had
mogen nemen.

www.golfbaandegolfhorst.nl
te wachten in het tweede bedrijf van de

wedstrijd omdat bij winst en puntverlies van Neerkandia op maandag de
tweede periode gepakt kon worden.
Het duurde even voordat de wedstrijd
op gang kwam, maar het was Reuver
dat de leiding pakte. Na een schot
op doel ging Joris Hagens namens
Hegelsom licht in de fout waardoor de
1-0 op het scorebord genoteerd werd.
Dit betekende dat Hegelsom er alles aan
moest gaan doen om zichzelf weer de
wedstrijd in te knokken. Beide teams
kregen goede kansen, maar deze
werden niet afgemaakt. Toch was het

Hegelsom stond dus een erg lastige taak

wedstrijd. Reuver kreeg in de tweede
www.golfbaandegolfhorst.nl
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Rik Huijs van Hegelsom geraakt werd

Raamweg 8, 5966waardoor
RM America
077-4649070
een sprankje hoop aan de
Raamweg 8, 5966kantRM
America
077-4649070
van Hegelsom ontstond. Deze hoop
werd groter nadat Guido Kauffeld de
2-1 binnenkopte. Reuver was bang dat
het de voorsprong zou verliezen en
begon tijd te rekken. De keeper trapte
de bal ver uit en de scheidsrechter gaf
hem een gele kaart. Even later deed de
rechtsback hetzelfde, hij had al geel en
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Hippisch Festijn Kronenberg Meterik wint
Bij Equestrian Centre De Peelbergen en de omliggende hippische zone in Kronenberg wordt van donderdag 4 tot
zondag 7 mei het Hippisch Festijn georganiseerd door stichting SGW Noord-Limburg.

verdiend van Arcen
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op deze koude paaszaterdag 15 april was het eerste team van
voetbalvereniging RKSV Meterik in Arcen uiteindelijk heer en meester en
won zeer verdiend met 1-5 van DEV.

Tijdens het evenement staat
paardensport in de breedste zin
van het woord centraal. Op het
programma staan cross country,
dressuur, springen, shows,
kinderboerderij en -activiteiten,

strodorp met winkeltjes en
eetgelegenheden en meer. Er is
ruimte voor ruiters van beginners tot
internationaal niveau, met een CIC*,
CCI* en een pony CCI*. Van 4 tot en
met 7 mei wordt gestreden in diverse

klassen. Van regiokampioenschap tot
internationaal. Ook aan de jongste en
onervaren crossruiters is gedacht door
een crosstraining en eventingderby.
Voor meer informatie, kijk op
www.hippischfestijnlimburg.nl

In het eerste half uur was het
een gelijk opgaande wedstrijd met
matig voetbal en waarin beide teams
weinig kansen kregen. Tom Verbong
bracht man van de wedstrijd Dirk van
Rengs in stelling, maar zijn inzet was
nog te zwak en de Arcen-verdediging
kon gemakkelijk redding brengen.
DEV schoot vervolgens vanuit een
corner net naast. Meterik ging in het
laatste kwartier vol in de aanval.
Teun Jakobs kopte een prima corner
van Piet Steeghs in de kruising, maar
de DEV-keeper tikte de bal over de
lat. Uit de volgende corner moest een
DEV-speler op de lijn redding brengen.
De 0-1 kwam er toch. Na een mooie
aanval via Huub Kleuskens en Tom
Verbong kon Dirk gemakkelijk scoren.
Piet Steeghs bracht na een prima
actie Dré Peeters in stelling, maar
deze schoot voorlangs. Na de thee
was Meterik even niet bij de les en
Edwin Besic maakte dankbaar gebruik
van de geboden ruimte en schoot

knap de 1-1 in de kruising. De attent
keepende Jarno Mooren kwam een
vingerlengte te kort om redding te
brengen. Meterik trok het initiatief
weer naar zich toe. Dirk gaf een gave
voorzet op Tom Verbong en deze kon
gemakkelijk de 1-2 binnen koppen. DEV werd nog maar één keer
gevaarlijk met een voorzetschot op
de bovenkant van de lat. Vervolgens
maakte Meterik goed gebruik van
de ruimte. Gijs van Rengs bracht Dirk
in stelling en deze kon eenvoudig de
1-3 binnen tikken. Dirk gaf een fraaie
voorzet op de goed ingevallen Stijn
Jacobs en deze schoot de 1-4 binnen. Grensrechter en toeschouwers
constateerden dat het buitenspel was,
maar de scheids wees resoluut naar
de middenstip. Stijn had de smaak
te pakken en kopte nog een voorzet
van Quincy Rubie, maar net naast.
Dirk zette de kers op de taart en
kopte uit een voorzet van Teun Jakobs
beheerst de 1-5 binnen.

Sparta’18 verspeelt tweede p
 eriode
Door: voetbalclub Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum had maandag 17 april in de inhaalwedstrijd uit
tegen Sportclub Leeuwen in Roermond een overwinning nodig om de tweede periode te pakken.
Helaas lukte dit de mannen uit
Sevenum niet. In de beginfase kreeg
Sparta’18 enkele grote kansen, echter
verzuimde de ploeg om te scoren.
Dit lukte Sportclub Leeuwen in de

41e minuut wel. Vlak voor rust werd
het 1-0. Een afstandsschot viel via
de kluts voor de voeten van een
vrijstaande speler die de bal voorbij
doelman Yannick Vullings schoof.

De tweede helft ging Sparta’18 hard
op zoek naar de gelijkmaker, maar
dit leidde niet direct tot grote kansen. Deze waren er ook niet voor de
thuisploeg, echter kwamen zij wel tot

De Nederlandse Expert Groep is een sterke retailorganisatie met circa 140 speciaalzaken in home-elektronica.
De zelfstandige ondernemers zijn met hun winkels aangesloten bij Expert en werken volgens een succesvolle
formule die steunt op de formulepijlers: Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij.
Speciaalzaken met een sterke mix van A-merken productaanbod, concurrerende prijsstelling, uitstekende
service en promotionele activiteiten en vakkundige en vriendelijke medewerkers. Om de service en dienstverlening
te faciliteren zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

VERKOPER

voor 38 uur per week (M/V)

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper, het liefst met
ervaring in de branche, maar als je een BBL opleiding volgt, dan
kan je ook solliciteren, die zich thuis voelt in de elektronica en
specifiek witgoed. Je bent verantwoordelijk voor de witgoed
afdeling wat betreft presentatie, beschikbaarheid assortiment en
prijzen. Klant contact, ook telefonisch, onderhouden bij offertes,
orders en after sales. Je plaatst bestellingen bij leveranciers,
verwerkt onze webwinkel orders en maakt deze verzendklaar.
Je voert gesprekken met vertegenwoordigers waarbij
assortiment en inkoop aan de orde komen. Goederen ontvangst
controleren en orders checken en leveringsafspraken maken
met klanten. Je gaat indien nodig mee met het bezorgen van
Witgoed apparatuur. Je bent representatief, servicegericht,
klantvriendelijk, je hebt een commerciële instelling en vindt het
leuk om in een team te werken en resultaat te boeken.

Wij bieden je een prima salaris met uitstekende
arbeidsvoorwaarden. We geven je de kans
om door te groeien. We bieden je diverse
opleidingsmogelijkheden, zodat je een Expert
kunt worden in je vakgebied.
Maar het allerbelangrijkste is, dat je bij ons een
goede werksfeer vindt, waar je je snel thuis zult
voelen. Kortom Expert Coenders te Horst is een
winkel waar het leuk werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar
Expert Coenders, Kerkstraat 11, 5961 GC Horst
of stuur een email naar emiel@expertcoenders.nl
voor informatie ga naar Expert Coenders

WWW.EXPERT.NL

scoren. In de 64e minuut scoorde een
speler van Sportclub Leeuwen nadat
hij de bal met de hand meenam.
Dit werd door de scheidsrechter niet
waargenomen. Helemaal frustrerend
voor de Sevenummers was dat hieraan
voorafgaand voor de derde keer in de
wedstrijd hands werd gemaakt in het
beruchte zestienmetergebied door

een Sportclub Leeuwen-speler. Tot
verbazing van alles en iedereen zag de
leidsman vandaag veel over het hoofd.
In de 90e minuut, toen de wedstrijd al
gespeeld was, zette Sportclub Leeuwen
nog de 3-0 op het scorebord. Voor
Sparta’18 rest nu nog het veilig stellen
van de tweede plaats en mogelijk het
winnen van de derde periode.
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Korfbalsters SV Melderslo
winnen opnieuw
Door: korfbalclub SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo speelden afgelopen donderdag
13 april tegen Rietvogels uit Riethoven. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark Den Droevendaal in Riethoven. De vorige confrontatie tussen
de ploegen werd ruim gewonnen door SV Melderslo.
Al vanaf het eerste fluitsignaal
was duidelijk dat het geen makkelijke
wedstrijd ging worden. Rietvogels
is een werkploeg, die niet terugdeinst voor het fysieke. Met een
scheidsrechter die er wat dat fysieke
betreft af en toe helemaal naast zat
en de enorm slechte afronding van
SV Melderslo was het een moeilijk
beginfase. De Melderslose korfbalsters keken dan ook al veel te
snel tegen een achterstand van 5-1
aan. Na een time-out ging het roer
echter om. SV Melderslo werd ook
feller in de duels en scherper in de
afronding. Bij rust was de ploeg al

teruggekomen tot een stand van 7-6.
Na rust was SV Melderslo duidelijk
beter dan Rietvogels. Het scoren ging
opeens veel makkelijker, en hoewel ook Rietvogels nog doelpunten
wist te maken, was SV Melderslo in
de tweede helft de betere ploeg.
Het team hield het hoofd koel
bij vreemde beslissingen van de
scheidsrechter en ging niet mee in de
frustratie van de tegenstander. Mede
hierdoor, en door de scherpte in de
afronding die in de tweede helft terug
was, werd de wedstrijd gewonnen
met 16-19 en gingen de twee punten
dus verdiend mee naar Melderslo.

Sparta ’18 maakt sportpark rolstoelvriendelijker
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum heeft op zaterdag 8 april
een symbolische cheque ontvangen van de Zwaluwen Jeugd Actie,
onderdeel van de KNVB. Sparta ’18 had eerder al de subsidie ontvangen
om het sportpark beter toegankelijk te maken voor minder valide mensen.
Jaarlijks organiseert de KNVB het
Zwaluwen Jeugd toernooi. Met dit
toernooi wordt geld opgehaald voor
onderzoek naar spierziektes bij kinderen. Daarnaast heeft iedere amateurvoetbalclub de mogelijkheid om nog
een sponsoractie te organiseren voor
ditzelfde doel. Dit wordt georganiseerd door de Zwaluwen Jeugd Actie.
Een deel van de opbrengst van het
toernooi en de actie wordt door de

KNVB ter beschikking gesteld als
subsidie voor clubs die hun sportpark
beter toegankelijk willen maken voor
minder validen. Sparta ’18 heeft deze
subsidie afgelopen jaar aangevraagd
en ook ontvangen. Hiervan zijn
zijwanden geplaatst zodat rolstoelgebruikers uit de wind kunnen zitten
en is een automatische deuropener
geplaatst. Zaterdag 8 april kregen ze
deze cheque officieel overhandigd.

Punten voor Hovoc
Door: volleybalvereniging Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst reisde zaterdag 15 april naar Eindhoven om het
tegen Hajraa DS1 op te nemen. Het was erop of eronder.
Hovoc moest en zou winnen om
nog kans te maken om PD-wedstrijden
te spelen. Vol goede moed vertrokken
de Horster dames richting de studentenvereniging Hajraa in Eindhoven. Na
een gefocuste warming-up begonnen
de dames aan de eerste set. Een set
waarbij Hovoc goed met Hajraa mee
kon, maar niks extra’s kon bieden om
hen voorbij te gaan. De eerste set was
het ook aan Hajraa om die binnen te
halen en Hovoc verloor met 20-25.
Vanaf toen werd de knop omgezet en
Hovoc groeide met elk punt. Het geloof

werd weer terug gevonden en puntje
voor puntje kwam de winst van de
set dichterbij. Met het support van het
publiek dat nog een extra duwtje gaf,
wonnen de Horster dames de tweede
set met 25-19. ”En dit nu doordrukken!”,
waren de aanmoedigende woorden
van beide coaches Bjorn en Kjell. En dat
deed Hovoc. Er werd goed verdedigd
en aan het net werd overtuigender
gespeeld dan de eerste set. En dit spel
werd beloond met een overtuigende
winst van de derde set met 25-18.
Set vier pakte Hovoc al snel genoeg

een ruime voorsprong en wist dit vast
te houden. Hajraa kreeg geen ruimte
om zich te herpakken en Hovoc pakte
genadeloos de vierde set met 25-13.
Met vier punten op zak vertrok Hovoc
richting Horst. Op het moment staan de
Horster dames op de tiende plek wat
zou betekenen dat zij op 6 mei mogen
gaan strijden om in de derde divisie te
blijven. Maar voor het zover is, moet
Hovoc in spanning afwachten wat Sittard
en Saturnus (plaats 11 en 12 in de competitie) komend weekend gaan maken,
want daar hangt nu alles vanaf.

Venray scoort niet tegen
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De inhaalwedstrijd tussen SV Venray en Wittenhorst stond op paasmaandag 17 april op het programma.
Niet zomaar een wedstrijd. Naast de streekderby had Wittenhorst de taak om de tweede plek vast te leggen.
Trainer Jan Lauers kon wederom niet beschikken over een drietal basispelers. Will Spreeuwenberg, Willem Heijnen
en Chris Jakobs moesten wegens blessures aan de kant blijven.
Vanaf het begin was het duidelijk
dat beide teams aftasten hoog in het
vaandel hadden staan. Er werd maar
flauwtjes gespeeld, geen derbysfeer,
weinig initiatieven. Pas na 20 minuten
kon Wittenhorst als eerste de stelling
loslaten. Michiel Hanssen kon via een
vrije trap Rob Zanders in stelling brengen. De kopstoot verdween over het
doel. Aan Venray-zijde was het Armend
Shala die zich een vrije baan wist te
creëren, het schot ging langs. Ook de
tweede voorzet, nu van Denny Bongers
op het hoofd van Michiel Hanssen, ging
over. Vlak voor de pauze kon de aangespeelde Denny Bongers niet voldoende
uithalen en een bekende solo van

Frank Peeters eindigde in schoonheid.
Ruststand dus 0-0.
Direct na de thee had Armend
Shala voor de gastheren het eerste
antwoord. Zijn inzet verdween net
naast. Wittenhorst bleef het spel
domineren. Een voorbeeld was de
actie van Denny Bongers die zich goed
vrijspeelde, het schot dat volgde spatte
uiteen tegen de paal. Er zat dus meer
in. Deze voorbode kwam tot uiting in
de 69e minuut. Op rechts kon invaller
Bram Rubie opstomen en de bal fraai
voorzetten op de inkomende Rob
Zanders. Het gevolg was dat Rob met
een bekeken bal de doelman kansloos
liet: 0-1. Nu was SV Venray aan zet.

Maar slechts op een scrimmage na kon
Venray niet overtuigen. Wittenhorst
nam het weer over en had via diverse
mogelijkheden kansen op een ruimere
voorsprong. Een mooie aanval over drie
schijven eindigde via een kopbal net
over.
In de slotminuut zorgde doelman
Jordy Strumpen voor het negatieve
slotakkoord. Bij een afgeslagen
Wittenhorstaanval maakte hij een
onnodige overtreding. De scheidsrechter constateerde dit en kon niks
anders doen dan een rode kaart te
geven. Het duel was hiermee gespeeld
en Wittenhorst kon hiermee koploper
Meerssen enigszins volgen.
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Dendronleerlingen trainen voor
Rundje um ’t Hundje

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
CVmet
metmotivatiebrief
motivatiebriefvoor
voor151 april
mei 2017
Stuur je
2017 naar:
naar:
Stuur je CV met motivatiebrief voor 15 april 2017 naar:

Ook leerlingen van het Dendron College in Horst doen mee met de hardloopwedstrijd Rundje um
’t Hundje in Horst. Op donderdag 13 april werd er op de middelbare school getraind onder leiding van
een professioneel hardlooptrainer. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 29 april.

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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Verkeersexamen
voor basisschoolleerlingen
Voor 460 leerlingen van de basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas vond afgelopen weken het verkeersexamen plaats. Deze werd georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Horst aan de Maas.
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Egbert Derix in Cambrinus
Cambrinus staat zondag 23 april in het teken van Wandern, een
liederencyclus die Egbert Derix schreef en die onlangs in het Concertgebouw in Amsterdam voor op cd werd opgenomen.
Zowel de teksten als de muziek
op Wandern zijn gemaakt door
Egbert Derix. Deze zijn grotendeels
gebaseerd op gedichten van zijn
vader, journalist en schrijver Jan
Derix, die Egbert in het Duits heeft
vertaald en op muziek heeft gezet.
Naast de muziek tekende Egbert
ook voor een aantal nieuwe eigen
gedichten. Wandern wordt gezongen
door bariton Sef Thissen. Hier is een

samenkomst van dichtkunst, zang,
piano, compositie en improvisatie
te horen. Sef Thissen heeft eerder
naam gemaakt in de klassieke
zangkunst als solist en organisator
van de Viva Classic concerten en
optredens in binnen- en buitenland
waaronder een concert met de
Wiener Kammersymphonie in Wenen.
De aanvang van het concert is om
16.00 uur.

Maandelijkse vogelmarkt
in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
zondag 23 april haar maandelijkse vogelmarkt.
De markt vindt plaats in
zaal ’t Brugeind in Meerlo en
duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kunnen
Het examen bestond uit
een schriftelijk en praktisch
verkeersexamen. Op diverse plaatsen
in weren fietsroutes uitgezet die
leerlingen moesten volgen. Vrijwilligers
van VVN en leerlingen van het

Dendron College keurden de fietsen
en beoordeelden het verkeersgedrag
op verschillende punten op de route.
Na de herexamens zijn alle kinderen
geslaagd.
Volgens VVN zijn kinderen

kwetsbaar in het verkeer. “De
voorbereiding van en deelname aan
het examen zijn een goede manier om
ze te helpen met de verkeersregels
en het toepassen van die regels in de
dagelijkse praktijk”, stelt VNN.

KB Prijzenjacht in Kronenberg
KB Events Kronenberg organiseert op vrijdag 21 april de tweede editie van het kienevenement KB Prijzenjacht.
Dit vindt plaats in De Torrekoel om 20.00 uur.
Voorheen had de Zomerfeesten
in Kronenberg een kienavond.
Toen dit ophield te bestaan, heeft
KB Events het evenement in een
nieuw en meer eigentijds jasje

gestoken, zonder het traditionele
kienen daarbij uit het oog te
verliezen. Het kienen is nog
steeds het hoofdingrediënt, maar
daaromheen zijn er tussenrondes

met andere spellen en een finale
met gouden enveloppen. De deuren
van De Torrekoel openen om
19.00 uur en aanmelden kan tot
19.50 uur.

Documentaire Ruud Lenssen

Wandern op Reindonk
Wandern, de documentaire van Horstenaar Ruud Lenssen, wordt in
het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 april diverse malen op
Omroep Reindonk uitgezonden.
Wandern is een muzikaal
document waarin pianist-componist
Egbert Derix uit Horst wordt gevolgd
terwijl hij de laatste hand legt aan zijn
nieuwe liedcyclus. De teksten hiervoor
baseert hij op nooit eerder uitgebrachte gedichten die zijn overleden
vader schreef in de jaren ’50. Door die

22 & 23 APRIL 2017
PLANTENCENTRUM VAN DEN BEUKEN

ZATERDAG

22 APRIL

ST. JANSSTRAAT 43 METERIK

Feestavond en catering verzorgd door cafe t Hukske Meterik.
De feestavond is bbq incl drank van 18 uur tot 24 uur.

Uiterlijk vrijdag voor 15 uur opgeven via t Hukske.

vogelliefhebbers zowel vogels
kopen als verkopen. Daarnaast
kan men hier terecht voor
vogelbenodigdheden.

€ 30,-

11.00 - 18.00 UUR

Er nemen 40 bedrijven deel.

ZONDAG

VERDER IS ER EEN KERMIS MET
DIV SPRINGKUSSENS EN ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

23 APRIL

ZATERDAGAVOND FEESTAVOND IN DE TENT

11.00 - 18.00 UUR

MET LOPEND BUFFET, LIVE MUZIEK EN EEN SPECTACULAIRE VUURSPUWACT!

gedichten te vertalen naar muziek probeert Derix het contact met zijn vader
hernieuwen. De documentaire wordt
op zaterdag om 17.20 uur uitgezonden
en daarna elk uur. De laatste uitzending is om 00.20 uur. Op zondag wordt
de film vier keer vertoond, om 07.20,
08.20, 11.20 en 12.20 uur.

AANBIEDING

2e
matras
nu

€1,-

Hoofdstraat 62 Meerlo tel. (0478) 69 12 78

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
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Olga Commandeur

Activiteitenmiddag
in wijk Hof te Berkel
Het wijkcomité Hof te Berkel organiseert maandag 24 april de opa-,
oma- en kleinkindmiddag. Voorafgaand aan deze activiteit wordt deel
twee van de beweeg- en speelstraat in Hof te Berkel geopend. Aan het
begin van de middag komt Olga Commandeur om vrijwilligers te leren
hoe ouderen verantwoord kunnen bewegen.
Tijdens de opa-, oma- en kleinkindmiddag kunnen kleinkinderen
opa’s en oma’s mee nemen of juist
opa’s en oma’s hun kleinkinderen.
Voorafgaand wordt deel twee van
de beweeg- en speelstraat geopend.
Deze beweeg- en speelstraat is door
wijkbewoners bedacht. Betonbakken
in de wijk worden gevuld met groen
naar ontwerp van Wiel Jenniskens.
Er komen seniorenbanken en een
belevingspad waar verschillende
ondergronden in zitten zodat mensen hun balans kunnen oefenen.

Daarnaast komt er nog een speeltoestel voor kleine kinderen. De bewoners hebben zelf de bakken plantklaar
gemaakt en gaan ook zelf de planten
erin zetten.
Aan het begin van de middag
komt Olga Commandeur, bekend van
Nederland in Beweging, de vrijwilligers van Hof te Berkel verder opleiden om verantwoord met ouderen te
bewegen op de beweegtoestellen in
de wijk. Om 14.00 uur geeft ze een
demonstratie over hoe meedoen aan
een beweeggroep eruit kan zien.

Motorzegening in Grubbenvorst
In Grubbenvorst is op zondag 23 april de 31e editie van de motorzegening. Deze vindt plaats na de mis van
13.30 uur op de kiosk op het Pastoor Vullinghsplein.
De ene rijder komt voor de gezelligheid, en de ander hoopt toch op
een engeltje op zijn of haar schouder.

Oud en nieuw, van Chopper en bobber
tot racer tot trike, alles is er te vinden.
Vanaf het kiosk word bikermuziek

gespeeld door dj TikTak. Pastoor
Verheggen uit Meerlo verzorgt de zegening vanaf de kiosk.

Achttiende editie truckrun
Voor de achttiende keer wordt op zondag 23 april de Truckrun Horst georganiseerd voor mensen met een
beperking uit Horst aan de Maas, Venray, Venlo en omgeving. Net als voorgaande jaren start men deze dag op
zondagmorgen om 09.00 uur met het opstellen van ruim driehonderd trucks op industrieterrein Hoogveld in Horst.
In de feesthal wordt een grote
tombolaloterij georganiseerd. Voor de
kinderen is er een schminkteam
present en is er een springkussen.
De hele dag door zorgt de huis-dj voor
muziek. Wethouder Paul Driessen van
gemeente Horst aan de Maas spreekt
omstreeks 12.40 uur de menigte toe
en om ongeveer 12.45 uur wordt de
Truckrun in beweging gezet. Vanaf dat
moment gaat de ruim 55 kilometer
durende run door de vele kerkdorpen

in de gemeentes Horst aan Maas en
Venray trekken.
De Truckrun vertrekt vanaf
Energiestraat 4 richting Stationsstraat
naar Hegelsom. De verwachtte terugkomst op het industrieterrein Hoogveld
Horst is omstreeks 16.15 uur. Vanaf
16.30 uur zijn er optredens van onder
andere zangeres Anja Hoeijmakers uit
Horst en zangtrio de Cornetto ’s uit
Melderslo. Tussendoor wordt de muziek
verzorgt door een dj. Rond 18.00 uur

wordt de dag afgesloten.
De gehele route van de truckrun is
te vinden op www.truckrun.nl Indien
mensen het konvooi van de Truckrun
vanaf 12.45 uur tegenkomen, moeten
zij rekening houden met een wachttijd van ongeveer 30 minuten, omdat
het verkeer ter plekke stilgelegd wordt
door de politie en verkeersregelaars.
Ook wordt bewoners gevraagd hun
auto deze middag niet langs de route
te parkeren.

Solistenconcours
Horst aan de Maas

Kinderconcert Harmonie Horst

Het jaarlijkse Solistenconcours in Meterik vond zaterdag 8 april en
zondag 9 april plaats. 170 jonge muzikanten uit Horst aan de Maas lieten
hier hun beste kunnen horen op hun instrument.

De harmonie presenteert zich deze
ochtend en nodigt potentiële muzikanten

Door een jury werden slagwerkers en blazers beoordeeld. Iedere
solist kreeg een eigen juryrapport
met daarin een klein verslag en het
behaalde aantal punten. Per divisie
waren er bekers voor de eerste,
tweede en derde plaats. Daarnaast
waren er nog drie wisselbekers te
verdienen.
De Jeu Veekens wisseltrofee
voor de beste slagwerker ging

naar Bas Vloet van de Koninklijke
Harmonie van Horst. De wisselbeker voor beste blazer uit de
vierde, vijfde en jeugddivisie werd
gewonnen door Pim Hesen van
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen.
De Meister Rongen wisseltrofee werd
gewonnen door Bregje Deckers van
Muziekvereniging St. Caecilia America,
tevens de vereniging waar Meister
Rongen de eerste voorzitter van was.

De Koninklijke Harmonie Horst organiseert op zondag 23 april een kinderconcert. Het optreden begint om
10.30 uur in Danserij en Feesterij Froxx in Horst.
uit. De jeugdharmonie, de slagwerkgroep, blokfluiters en de samenspelgroep

treden op. Kinderen kunnen zelf ook op
verschillende instrumenten spelen.

Wandeling door ’t Ham
IVN Helden organiseert zondag 23 april een wandeling door natuurgebied ‘t Ham in Horst. Deze vertrekt om
08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Hesselenweg in Horst.
Ooit bestond ’t Ham uit typerende
kleine hooi- en graslanden die werden
omzoomd door houtwallen. Deze zijn
inmiddels grotendeels verdwenen.
In de toekomst zal dit karakteristieke
landschap weer in ere hersteld worden
waardoor de variatie in vogelsoorten

weer toeneemt. Het landschapspad
is zoals een landschapspad bedoeld
is: niet rechttoe rechtaan, ongelijk en
modderig wanneer het flink geregend
heeft. ’t Ham wordt begraasd door
runderen. Midden in het gebied staat
een uitkijkpunt waar wandelaars een

overzicht krijgen van het open landschap en de meanderende Groote
Molenbeek. Vogelkenner van IVN
Maasdorpen Henny Grouls neemt de
deelnemers mee op pad. Neem voor
meer informatie contact op met Ria
Nabben 06 45 39 83 06.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functies:

Over Nijsen Granico
Nijsen Granico produceert
al 75 jaar varkensvoeders
van topkwaliteit. Het unieke
Food-for-Feed-concept zorgt
voor uitzonderlijk smakelijke
diervoeders en vormt zo
mede de basis voor een
hoog rendement voor onze
afnemers.
Nijsen Granico is tevens
producent van Broodmelange, een vloeibaar
zeer smakelijk en
energierijke grondstof voor
bedrijven die werken met
brijvoer. De organisatie
is gevestigd te Veulen
(gemeente Venray) en heeft
ruim 100 werknemers in
dienst.

Oproepkracht
Operator Feed M/V
vrachtwagenchauffeur M/V Wat ga je doen?
Als oproepkracht vrachtwagenchauffeur verzorg je voor
ons transporten in hoofdzaak ter vervanging van onze vaste
chauffeurs (vakantie/verlof) maar ook tijdens piekperioden.
De functie betreft enkeldaagse ritten in Nederland.
De werkzaamheden starten veelal (vroeg) in de ochtend en
eindigen in de loop van de middag. De werkdagen en uren
worden in overleg vastgesteld.

Als Operator Feed ben jij verantwoordelijk voor het beoordelen en
nemen van monsters van binnenkomende grondstoffen bij afwezigheid
van de kwaliteitscontroleur alsmede de beoordeling van het eindproduct.
Jij zorgt voort een juiste bediening van de computergestuurde maal-,
meng- en persinstallatie en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Tot jouw taak behoort ook de signalering van verbetervoorstellen
ten aanzien van werkmethoden, kostenbesparingen, vervanging,
onderhoud, etc.. In de uitvoering van je werkzaamheden overleg je en
stem je zaken af met het Hoofd Productie.

Wat vragen wij?

Wat vragen wij?

Wat ga je doen?

• In het bezit van Rijbewijs CE en code 95;
• Enkele jaren recente werkervaring in de transport;
• Je bent op zoek naar een ‘bijbaan’ (vutters zijn ook van
harte welkom), je bent beschikbaar op ﬂexibele basis;
• Enkele kernbegrippen: zelfstandig, ﬂexibel,
stressbestendig, initiatief durven nemen, communicatief
vaardig en klantgericht;
• Woonachtig in de regio Venray en omstreken.

Belangstelling?

• MBO werk- en denkniveau;
• Relevante werkervaring bij voorkeur in de mengvoederbranche;
• Enkele kernbegrippen: kunnen werken in teamverband, zelfstandig
en nauwkeuring kunnen werken, ﬂexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht;
• Bereidheid tot het werken in een ploegendienst;
• Enige heftruckervaring is gewenst;
• Woonachtig in de regio Venray en omstreken.

Heb je interesse in één van deze functies? Neem dan contact op met Peter Smets.
Hij is telefonisch bereikbaar op 0478-552909 of per email p.smets@nijsen-granico.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wij zijn op zoek naar

Monteurs / Assembleurs
en een

Werkvoorbereider
Passie en inzet vinden wij belangrijker dan ervaring. Heb je interesse,
neem dan contact op voor meer informa�e
informaae betreﬀende
betreffende de verschillende vacatures.
Of stuur uw CV naar marco@claasson.nl

Merlinpop in Meerlo
Op eerste paasdag, zondag 16 april, vond in Meerlo Merlinpop plaats. Het was de 29e editie van dit
muziekfestival. In en rondom jongerensoos OJC Merlin traden diverse acts op.

Ysselsteyn

Muziek in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 23 april diverse activiteiten. Het museum is deze dag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
De smid is deze zondag actief
en er zijn muziekoptredens van de
Vereniging Huismuziek Nijmegen
en de mondharmonicagroep
Samenklank. Kinderen kunnen van
eenvoudige materialen een uiltje

maken dat na afloop mee naar huis
genomen mag worden. Tevens zijn
er voor hen oude spelen en een
museumspeurtocht. Bezoekers kunnen
ook de wisselexpositie Onderweg,
van karrenspoor tot A73 bekijken.

tuinenterrasysselsteyn.nl

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

Tijdens de meivakantie is er van
maandag 24 tot en met vrijdag 28 april
elke dag van 14.00 tot 16.00 een
speciale activiteit voor de kinderen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Wandelvierdaagse Grubbenvorst
Grubbenvorst maakt zich op voor de zesde editie van wandelvierdaagse De-4, die gehouden wordt van woensdag 17 tot zaterdag 20 mei.
Vorig jaar wandelden 750 deelnemers vier dagen lang door het buitengebied van Grubbenvorst en Lottum.
De wandelaars kunnen kiezen voor
afstanden van 5, 10 of 15 kilometer op
de drie avonden en op de slotdag kan

ook een route van 25 kilometer worden
gelopen. Grubbenvorst kent inmiddels
drie landgoederen en deze worden
allemaal op de verschillende wandeldagen aangedaan. Op zaterdag 20 mei
eindigt De-4 op de Via Flora en vindt

aansluitend het Vierdaagse feest op het
Pastoor Vullinghsplein plaats.
De inschrijving van de wandel
vierdaagse is geopend.
Dit kan via het inschrijfformulier op
www.gewoengrubbevors.nl

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

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Prilpop in Sevenum
Pasen wordt in Sevenum traditioneel gevierd met Prilpop. Het muziekfestival vond plaats van
vrijdag 14 tot en met maandag 17 april in en rondom OJC Walhalla. Het programma van Prilpop wordt
samengesteld uit opgaves van bands en dj’s. Dit jaar waren er dat meer dan 250.
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Agenda t/m 27 april 2017
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Menwedstrijden

Lentebeurs

Optreden Egbert Derix

Locatie: hippisch terrein De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: plantencentrum Van den Beuken Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Os Kruuspunt Meterik

zo
23
04

za
22
04

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

ma
24
04

Sportweek Horst aan de Maas
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Dorpsraadvergadering

Menwedstrijden

Opa-, oma- en kleinkindmiddag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Locatie: hippisch terrein De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: wijkcomité Hof te Berkel
Locatie: Hof te Berkel Horst

Eenakter dementie

vr
21
04

Sportweek Horst aan de Maas

Vogelmarkt

di
25
04
wo
26
04

Sportweek Horst aan de Maas

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Parochiehuis Sevenum

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: zaal ’t Brugeind Meerlo

Koningsspelen

Demonstratie smeden

Tijd: vanaf 08.30 uur
Locatie: Basisscholen Horst aan de Maas

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

Sportweek Horst aan de Maas

Natuurmarkt

Fiets versieren

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Imkervereniging Horst e.o.
Locatie: ’t Zoemhukske Horst

Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Oranjecomité Grubbenvorst
Locatie: Fibe&Co Grubbenvorst

Menwedstrijden

Kinderconcert

Koningsnacht

Locatie: hippisch terrein De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: Danserij en Feesterij Froxx Horst

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: café De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Demonstratie beach-handbal

Open bedrijvendag

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting Brood op de Plank
Locatie: Bondszaal America

KB Prijzenjacht

Lentebeurs

Fietsenmarkt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: KB Events
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: plantencentrum Van den Beuken Meterik

Tijd: 08.00-17.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub Oranje
Locatie: Mèrthal Horst

Croestaler Schneefest

Truckrun

Sportweek Horst aan de Maas

Locatie: café Croes Moeke Sevenum

Tijd: 12.45-18.00 uur
Locatie: Horst aan de Maas

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Sportweek Horst aan de Maas

Peelmuseum geopend

Oranjefeest

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum Ameria

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: centrum Hegelsom

Menwedstrijden

Oldtimershow

Locatie: hippisch terrein De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Pastoor Jeukenstraat en Kerkplein America

Koningsdag met activiteiten en
kindermarkt

Workshop graffiti

Motorzegening

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting His Hope
Locatie: Toon Hendriksstraat 1 Horst

Tijd: na de mis van 13.30 uur
Locatie: kiosk Pastoor Vullinghsplein Grubbenvorst

do
27
04

Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Sportweek Horst aan de Maas
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Lambertusplein Horst

Oranjetocht
Tijd: vanaf 07.30 uur
Organisatie: Toer- en Wielerclub Oranje
Startlocatie: Mèrthal Horst

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Jongeren Gilde Sevenum
Locatie: Sevenum

Koningsdagfeest
Locatie: café Croes Moeke Sevenum

KIES UW TYPE ACCU!
• Krachtige Yamaha middenmotor
• Eenvoudig te bedienen e-bike
• persoonlijke accukeuze tot 500WH

Klikgebit en Kunstgebit

Jubileum
voordeel

400,-

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen

korting
op de gehele
entour E+ serie

U kunt bij ons terecht voor:

www.bekro.nl

> 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

VAN € 2.399,-

€ 1.999

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
GIANT STORE VENLO
Venloseweg 104-106 - 5931 GV Tegelen-Venlo - 077 -- 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

20
04

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
21 t/m 27 april 2017
Tandartspraktijk 2 J’s
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

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

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

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

bouwland

injecteren

Bel: 06 18 11 64 80

09.00

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

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

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

Blauwebessenland

Meterik

E 1 korting op jam

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

19.00

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

Het principe is zoals altijd:
“Wie het eerst komt
wie het eerst maalt”
en “op= op”.
Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Familie Schattevoet

HALLO voordeelpas
ANBISE

Heilige mis

Door nieuwe aanplant
is het aanbod van asperges
dit jaar beperkt.
We hopen niettemin
op uw klandizie!

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

19.15

Lottum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

GRATIS
uw weiland en/of

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Laat nu

09.45

Grubbenvorst

service 23

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Bootcamp Power
50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Die 2 Brüder von Venlo
DMS-Service
10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

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

Duet Kappers

De Schuilplaats

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

5% korting op de rekening

Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

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

kerkdienst
kerkdienst

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

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW, NU OOK IN

HORST!
Onze nieuwe, moderne winkel in Horst is gevestigd op de Hoofdstraat 25

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

NIET GOED, GELD
TERUG GARANTIE

599,GRATIS BEZORGD!

DESKUNDIG &
PERSOONLIJK ADVIES

GRATIS BEZORGING
& INSTALLATIE *

WASMACHINE
WAN28090

WARMTEPOMPDROGER
HDLX70310

t

Energieklasse A+++-10%
Vulgewicht 6 kg
t Startuitstel
t Resttijdindicatie
t Koolborstelloze motor met 10
jaar garantie via Bosch

t

t

t

395,-

Energieklasse A+
Vulgewicht 7 kg
t Startuitstel
t Resttijdindicatie
t 69 dB
t De trommel voorkomt kreuken

449,GRATIS BEZORGD!

395,-

* Gratis installatie van vrijstaande producten boven de € 475,-. Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

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

