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Geldig van zondag 26 april t/m woensdag 6 mei (m.u.v. de waardebonnen)
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Meterik krijgt eigen heemkundevereniging

‘Er liggen nog zoveel verhalen verborgen’
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Welkoop Sevenum +
Jumbo Phicoop Sevenum
gehele gemeente
Kermiscommissie/
Centrum Management
voor Horst, Hegelsom, Meterik
en Melderslo

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 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
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Meterik krijgt haar eigen
heemkundevereniging. Jac Tacken en
Piet Kuenen zijn samen met een
aantal enthousiaste andere vrijwilligers begonnen met het uitdiepen
van de Meterikse historie.
Heemkunde Meterik wordt in een
digitaal jasje gegoten en alle info
komt samen op een website die te
bezoeken is via verschillende
QR-codes in het dorp.
“De afgelopen jaren merkte ik dat
veel mensen zich interesseren in de
Meterikse geschiedenis”, vertelt
voorzitter Jac Tacken. “Dat is een goed
teken.” Hij plaatste een oproepje in het
dorpskrantje om te kijken wie
geïnteresseerd was in het oprichten van
een heemkundevereniging. “Ik kreeg
veel positieve reacties. Ik had dit
stiekem wel verwacht. Met twaalf
personen zijn we na de oproep samen
gaan zitten. De vraag was: wat willen
we?”
(een plaatje dat je scant met je mobiele
telefoon waarna je wordt doorgeschaHet belangrijkste voor de heemkundevereniging is om de geschiedenis
keld naar een website, red.).”
van Meterik uit te lichten. “Ik vind het
Het is de bedoeling dat de
belangrijk dat je weet waar je woont”,
QR-codes door het dorp verspreid
zegt Tacken. “Dat is zeker ons doel.
worden. Ze worden opgehangen op
We willen geen museum starten, die
historische gebouwen, speciale plekken
zijn hier in de regio genoeg. Ook willen
en andere plaatsen die in de Meterikse
we niet de geschiedenis van de Meterik
geschiedenis een speciaal plekje
in een boek publiceren. Wij kijken naar
hebben. Heemkundelid Piet Kuenen
de toekomst. Dan zien we het digitale
vertelt dat de codes gekoppeld kunnen
tijdperk voor ons, dat er nu ook al is.
worden aan een route. “Dan heb je
Een verhaal stopt nooit. Als we een boek tijdens het wandelen of fietsen ook
hadden gemaakt, kunnen we verhalen
nog eens wat anders te zien. Als je de
niet updaten. Dat kan wel met een web- code scant, kom je op de pagina van
site. En we gaan gebruiken van QR-codes het gebouw of monument dat je hebt

gescand. Daar is dan een tijdlijn op te
zien waar alle info op staat die je hebt
opgevraagd. Die kan altijd vernieuwd
worden.”
De vrijwilligers van Heemkunde
Verenging Meterik hebben al een eerste activiteit in gedachten. “Een voorbeeld is ook een samenwerking met de
basisschool Onder De Wieken. Dat willen we gaan doen bij de opening van
de nieuwe school in het voormalige
klooster. Dan kunnen we herinneringen
van het onderwijs in Meterik terughalen van de school door middel van
een expositie. We zijn in het bezit van
diverse bouwtekeningen van de school,

onder andere uit 1849. Dat is echt een
mooi exemplaar in onze verzameling.
Veel Meterikkers hebben op de basisschool of vroegere lagere school in het
dorp gezeten. Het is altijd leuk om dan
herinneringen van je oude school op te
halen.”
Tacken en Kuenen hopen dat meer
mensen zich gaan aanmelden bij de
heemkundeverenging. “Het is ontzettend interessant om de Meterikse
geschiedenis te onderzoeken”, zegt
Tacken. “Er liggen nog zoveel verhalen
verborgen. Hoe meer vrijwilligers we
hebben, hoe meer verhalen we kunnen
publiceren voor ons publiek.”

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Freedom Ride door Sevenum en Horst

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Team LottoNL-Jumbo organiseert op vrijdag 5 mei de tweede editie van de Freedom Ride. Deze peletontocht met verschillende profs en oud-profs rijdt
ook door Sevenum en Horst.

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.

De toertocht wordt gehouden op
Bevrijdingsdag, omdat het onderwerp
vrijheid centraal staat. De wielrenners
en schaatsers van het team fietsen
gezamenlijk in een pelotonstocht met
wielertoeristen een route van 110
kilometer door Midden- en Noord-Limburg. Profs en oud-profs als Lars Boom,
Robert Gesink, Twan Poels, Joop

Zoetemelk, Jan Janssen en Frans
Maassen doen mee aan de tocht waarbij
in totaal zo’n 750 fietsers meerijden.
De Freedom Ride is een gezamenlijk
initiatief van Team LottoNL-Jumbo, het
vfonds en de Stichting Liberation Route
Europe. Een gedeelte van het parcours
gaat over de internationale bevrijdingsroute ‘Liberation Route Europe’.

De start en finish is bij het Kasteel
Aldenghoor in Haelen in de gemeente
Leudal. Onderweg passeren de
deelnemers plaatsen die zijn gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.
Zo rijdt de pelotonstocht door het
Oorlogsmuseum van Overloon heen.
Vervolgens langs het afweergeschut en
over de startbaan van de Luitenant

Generaal Best Kazerne en er wordt een
korte ceremonie gehouden op Duitse
Oorlogsbegraafplaats bij Ysselsteyn.
In Sevenum rijdt de peletontocht over
de Maasbreeseweg en de Donckstraat
richting Horst. Daar rijden de fietsers via
de Stationsstraat, de Gasthuisstraat,
Herstraat, Jacob Merlostraat en
Venrayseweg richting Venray.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Cateringservice

Jolanda Pouwels

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.

www.cateringservicejolandapouwels.nl

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

Aanbieding

Iets te vieren?
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Kiest u voor kwaliteit?

Schoonheidssalon Si Beleza

Cenzaa Glow treatment
Efkes Anders

Een Vluggertje
voor 2 personen
dealer van

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

€ 69,00

€34,50
€ 20,00

€10,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Teleurstelling over afketsen
station Grubbenvorst
Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg wil de plannen voor het station in Grubbenvorst schrappen
om zo een tekort van 14 miljoen euro in de begroting van de Maaslijn te dichten. “Ontzettend teleurstellend dat de
plannen nu niet meer door lijken te gaan”, aldus wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas.

Vlijtig Liesje in
wandhanger

Impatiens ‘New Guinea’.
50 cm. Per stuk

↕

9.

14.99

99

zondag 7 mei open
van 12.00 tot 17.00 uu

r

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
06 mei 2017

WEEKENDAANBIEDING

Hacheepakket 500 gram vlees,
500 gram uien en zakje kruiden
De Gedeputeerde Staten hebben
deze maand een aantal wijzigingen in
de plannen voor de Maaslijn tussen
Roermond en Venlo voorgesteld.
De provincie startte in 2012 een traject
om de lijn te verbeteren met het oog
op het toegenomen aantal reizigers en
een snellere en betere verbinding met
Duitsland en België. Ook wordt de
Maaslijn geëlektrificeerd en was er het
plan om een station in Grubbenvorst te
realiseren voor een betere bereikbaarheid van het dorp en het naastgelegen
Greenport Venlo.
Vanwege een kleinere bijdrage van
het Rijk en doordat er meer stukken
spoor een elektrische bovenleiding
moeten krijgen dan vooraf gedacht, zit
de provincie met een gat in de begroting van 14 miljoen euro. De plannen
voor nieuwe stations in Grubbenvorst,
Haelen en Baexem worden daarom
geschrapt. Wel blijft het realiseren van
een station in Grubbenvorst onderdeel van de toekomstplannen van de
provincie.

‘Wij gingen er
vol voor’
Hoewel de Provinciale Staten
nog moeten besluiten over het plan
van Mackus, lijken de plannen voor
het station nu echt van de baan,

aldus wethouder Driessen. “Heel erg
jammer”, vindt hij. “Zeker omdat we
al heel ver waren in het proces en
de plannen breed gedragen werden
onder de inwoners. Wij gingen er als
gemeente vol voor en dan is het heel
teleurstellend om te horen dat het
niet door gaat.” Dat de provincie wat
financiële problemen had bij het spoorproject was bekend bij de gemeente.
“Maar dat daardoor de komst van het
station in Grubbenvorst in gevaar zou
komen, hoorden we vorige week pas.”
De gemeente gaat in gesprek met provincie Limburg en hun vervoerspartners
om ook zonder station toch te zorgen
voor een goede ontsluiting van het
gebied rond Grubbenvorst en Greenport
Venlo.

Veel frustratie
Ook bij de inwoners van
Grubbenvorst heerst over het algemeen
teleurstelling. “Er is vooral veel frustratie merkbaar, omdat het een proces
van jaren is geweest”, aldus voorzitter
van Grubbenvorst-Online Kees Cligge.
“Vooral de laatste anderhalf jaar is er
door de werkgroep heel hard aan de
plannen van het station gewerkt.
Als er dan na zo veel inspanning eindelijk overeenstemming is, is het voor
de betrokkenen heel frustrerend om
opeens de mededeling te krijgen dat

het niet meer doorgaat omdat er geen
geld is.”
Cligge woont aan de straat waar
het station zou komen te liggen. “Er
zijn mensen die blij zijn, vooral de
mensen die in de buurt wonen van de
plaats waar het station zou komen.
Zij zouden er ook de meeste last van
ondervinden als het station wel zou
komen.” Een nadeel voor de buurt is
dat het parkje aan de Asterstraat, dat
volgens hen behoorlijk aan het verpauperen is, nu geen nieuwe invulling
krijgt. Cligge: “In de plannen voor het
station zou het park een geïntegreerd
onderdeel worden van de stationsomgeving. De buurtbewoners hebben nu
toch het gevoel met lege handen te
staan.”
In de toekomst komt het station
van Grubbenvorst mogelijk weer op
de agenda, het is nog niet definitief
geschrapt. Cligge: “Maar dat is zo boterzacht, dat voelt eigenlijk meer als een
zoethoudertje. De vraag is: wat krijgen
we er in de toekomst nog voor terug?”
Samen met provincie Limburg organiseert gemeente Horst aan de Maas
op maandag 8 mei een informatiebijeenkomst over de situatie rondom het
station voor omwonenden en andere
geïnteresseerden. Deze avond vindt
plaats in MFC ’t Haeren in Grubbenvorst
om 20.30 uur.

Nieuwbouw

Infoavond Kerkveld 2 Swolgen
De dorpsraad van Swolgen organiseert op woensdag 10 mei een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling
van het nieuwbouwproject Kerkveld 2. Deze begint om 20.00 uur in zaal Wilhelmina in Swolgen.
De dorpsraad heeft in samenwerking met de gemeente en Startpunt
Wonen afgelopen jaren gewerkt aan
het plan waarmee ze de woningbouwbehoefte in het dorp kunnen
gaan invullen. Op Kerkveld 2 gaat
gebouwd worden naar behoefte.

Dat betekent dat er bijvoorbeeld
starterswoningen kunnen komen,
maar ook levensloopbestendige
woningen. Ook probeert de dorpsraad
om er huurwoningen te realiseren.
Tijdens de bijeenkomst geeft
Bart Peelen van gemeente Horst aan

de Maas uitleg over het plan, inclusief
het tijdspad. Ralph Beunen van
Startpunt Wonen geeft een toelichting
over de verschillende typen woningen die gerealiseerd kunnen worden
en over eventueel bouwen in eigen
beheer.

samen € 7,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.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

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

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

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Vrijwilliger van de maand
2

‘Ik voel me zo gewaardeerd’

Van overblijfmoeder op de basisschool tot gids in een museum: vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel
uit van onze samenleving. HALLO Horst aan de Maas portretteert elke maand een vrijwilliger. In deze aflevering
Mia Hoeijmakers uit Lottum.

“Is dat onze Bep?” De oudere
mevrouw achter de rollator kijkt
naar het hondje dat om haar

heen danst. “ Ja, dat is onze Bep.
Die is er ook weer bij”, antwoordt Mia
Hoeijmakers. Bep is het hondje van Mia

en vanaf dag één gaat zij samen met
haar mee naar de dagverzorging van
La Providence in Grubbenvorst. “Als ze

er een keertje niet bij is, dan missen
de mensen haar”, lacht Mia. “Zij vinden
het heel leuk om met haar te spelen
of haar op schoot te hebben. Ze hoort
er gewoon bij.” De Lottumse werkt al
12,5 jaar als vrijwilligster bij de dagverzorging. “Sinds de start. Ik werk op
woensdagochtend. Of eigenlijk kan ik
het geen werk noemen, zo leuk vind ik
het om te doen. Ik vind het fijn om met
‘de mensjes’ het geheugen te trainen,
gymnastiek te geven, lingo te doen of
te dansen. Dan stralen ze. Alles waar
zij plezier aan beleven daar geniet ik
ook van. Daarom doe ik dit met hart
en ziel.”
Voordat ze ernstig ziek werd,
werkte Mia op de pg-afdeling (psychogeriatrie, zorg voor ouderen met onder
andere dementie, red.) van een verzorgingshuis in Venray. Noodgedwongen
moest ze een stapje terug te doen.
Maar stilzitten is niets voor de
Lottumse. “Ik wil me nuttig maken en
iets betekenen voor anderen. Ik heb
altijd graag met ouderen gewerkt,
dus dit past helemaal bij mij. Mijn moto
is ‘een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd’ en dat draag ik ook uit.
Onze groep bestaat uit ongeveer tien

personen. Ik vind het fijn om met
hen bezig te zijn, spellen te doen of
een praatje te maken. Er komt ook
zoveel van de mensen uit, we hebben veel plezier. La Providence is een
knusse instelling, er hangt een fijne
sfeer en we hebben een leuk team.
Ik voel me ook echt gewaardeerd.
Ik ben heel blij dat ik dit mag doen.
Als ik een keertje ziek ben en niet
kan komen, dan vind ik dat absoluut
niet leuk.”
Naast haar werk bij La
Providence is Mia ook vrijwilligers bij
de IVN (Intituut voor natuureducatie
en duurzaamheid). Daarvoor inventariseert ze roofvogels, waaronder
uilen. “Nee, thuiszitten en tv-kijken
is niets voor mij. Door vrijwilligerswerk te doen voel je je nuttig.
Al moeten mensen natuurlijk wel
van je op aan kunnen. Vrijwillig
betekent natuurlijk niet vrijblijvend.
Mocht je niets omhanden hebben,
dan kan ik je zeker aanbevelen om
vrijwilligerswerk te doen.”
Kent u ook een vrijwilliger die
het verdient om in het zonnetje
gezet te worden? Mail dan naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
extra groot werkblad

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
met vaatwasproducten
voor een stralende vaat**
+ extra cadeau: het hele jubileumjaar een GRATIS kitchenaid*

* bij aankoop van een keuken ** vraag naar de voorwaarden

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Tijdelijke huisvesting

Geen statushouders meer
in Mikadocomplex Horst
De tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het Mikadocomplex in Horst is bijna
afgerond. Alle bewoners zijn inmiddels verhuisd of staan op het punt om dit te doen.

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

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd

Gemeente Horst aan de Maas
huurde de woningen van Stichting
Dichterbij. In totaal woonde er 68
statushouders tijdelijk in het pand aan
de Van Bornestraat. Deze zijn allemaal
doorgestroomd naar een eigen woning
binnen de gemeente. De eerste groep

van negentien statushouders kwam in
november 2015 naar de twee groepswoningen van Dichterbij, die oorspronkelijk gesloopt zouden worden.
Burgemeester Kees van Rooij
kijkt terug op een bijzondere periode
waarin gemeente Horst aan de Maas in

samenwerking met Vluchtelingenwerk,
het COA, Wonen Limburg en Dichterbij
naar tevredenheid een tijdelijke
huisvestingslocatie heeft gerealiseerd.
“Het was geen alledaagse klus, die we
door een goede samenwerking tot een
succes hebben gemaakt.”

Gps-tracking

Eindconferentie
Galena-project in Horst
De eindconferentie van het Europese Galena-project vond op vrijdag 28 april plaats in Horst. Het centrum van
Horst vormt samen met de steden Bordeaux in Frankrijk en Warschau in Polen een pilot voor logistieke toepassingen van de nieuwe satellieten onder andere op het gebied van gps-tracking van pakketjes.

In Horst voerde het project samen
met het Centrummanagement en Pim.
een proef uit met de satellieten met
behulp van de ondernemers van
Gember, Plus Lucassen en Dwarz.
“De pilot is zo goed verlopen in Horst

dat de projectgroep de eindconferentie
niet in Brussel, Praag of Bordeaux
wilde houden, maar in Horst”, aldus
Eric Brouwers van Pim. De gasten uit
verschillende Europese landen
maakten vrijdag een wandelrondje

door Horst en werden ontvangen op
het gemeentehuis door burgemeester
Kees van Rooij.
De projectgroep zet in op een
vervolg van het project met uitzicht op
een langdurige pilot in Horst.

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

Wij regelen het voor u!

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

laat je
zien

Kerkstraat 17 Horst 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Het leven was mooi
het leven was fijn
maar nu wil ik heel graag
weer bij Rietje zijn.....

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden
van ons biljartlid

Jo Kleuskens
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Op woensdag 26 april 2017
overleed in de leeftijd van 76 jaar

Biljartclub Boëms Jeu

Geboren

Sofie

29 april 2017
Dochter van
Jeroen Rijs en
Els van Enckevort
Veenpluis 4
5975 TN Sevenum

Math Offermans
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van ons lid de heer

echtgenoot van

Riet Offermans - Christiani †

Jo Kleuskens

pap en opa van

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte
met dit grote verlies.

Offie
Luna, Quno, Zeno
Brenda en Tino
Aïsha
Peggy en Paul
Vera, Willem, Ilse, Piet

Bestuur en leden Wildbeheereenheid Horst

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze pap en opa

Correspondentieadres:
Van der Horstplein 3, 5961 SR Horst

Jeu Lenssen

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
op maandag 1 mei in crematorium Boschhuizen.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Anny Lenssen-Kursten
kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van miene beste kammeroad,
allerliefste pap en apetrotse opa

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum gedurende 23 jaar,
nemen wij afscheid van

Math Offermans

Leon van Gemert

Wij hebben hem leren kennen als een opgeruimde
medewerker die altijd met veel plezier bij ons
in de horeca gewerkt heeft.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

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.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Voetreflexologie. Klachtgerichte
behandeling met voetreflexzone
massage. www.mayproosten.nl
Computerhulp Horst aan de Maas.
Voor al uw computerproblemen,
computerles (privé of groep) of
nieuwe website! Bel mij op
06 31 52 45 17.
www.groenateliermarian.com
Moederdag, een mooie krans voor
op tafel of aan de deur compleet, of
laat je eigen krans naar eigen smaak
opmaken. Voor meer mogelijkheden
kijk op de site of op facebook.
Breien, haken het nieuwe yoga.
Breimode en Handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 5961 EH
Horst tel. 077 398 19 75. Bezoek onze
winkel of volg ons op facebook.

Petra van Gemert
Melanie en Michel, Yfke, Lois
Kelly en Hans, Siem, Meis
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.
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.

Heerlijke verse asperges.
Ze zijn er weer: heerlijke verse
asperges! Ook geschild. Open ma-vr
10-12u en 13-17u, za 9-17u, zo op
afspraak. Verhaeg Asperges Kranestr
38 Horst tel. 077 398 65 90.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Voor groenteplanten o.a.
komkommer, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Horst-Hegelsom tel. 077 398 35 52.

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

Geboren

Sef
28 april 2017
Zoon van
Johan van Rens
en Mariëlle van Hoof
Den Eigen 43
5975 CA Sevenum

Geboren

Danee

30 april 2017
Dochter en zusje van
Patrick, Francy en Bruce
van den Boogaard
Kerkveld 29
5866 BW Swolgen

Welkom lief ventje!

Geboren op
27 april 2017

Senn
Zoon en broertje van:
Ramon Gooren
en Mariska Lensen
Cas en Sil*
Schutroedeplein 6
5961 BX Horst

Geboren

Lenne

23 april 2017
Dochter en zusje van
Richard Kleuskens en
Mayke Steeghs, Noa en Eli
Sint Jansstraat 36
5964 AD Meterik

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Huurwoning/ruimte gezocht
in Sevenum e.o. een huurwoning
of appartement. Voorkeur met tuin
of nabij groene omgeving.
Alle tips welkom.
mail: huisgezochtsevenum@gmail.com

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Meer dan 15 jaar heeft de heer

Jan Tielen
zich op voortreffelijke wijze ingezet als kerkbestuurder
van parochie St. Jan Evangelist in Meterik.
Namens de parochie spreken we onze dank daarvoor
uit en wensen Door en de familie veel sterkte
en Gods genade toe in deze moeilijke tijd.
Parochiecoördinatoren Meterik

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
felicitaties die wij mochten
ontvangen voor ons
50-jarig huwelijksfeest.

Theo en Nelly
Poels-Raassens
Pr. Bernhardstraat 45
5961 BT Horst

8 mei 2017

Agnes 80
Proficiat van kinderen
en kleinkinderen
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Strengere regels horeca
buitengebied
Om de wildgroei aan kleinschalige horeca in het buitengebied tegen te gaan, wil gemeente Horst aan de Maas
strengere regels opstellen. Zo mag een terras bij een boerenbedrijf bijvoorbeeld tot uiterlijk 19.00 uur geopend zijn.
Eigenaren van kleinschalige
horeca, zoals een boerderijterras,
mogen kleine etenswaren al dan niet
in combinatie met niet-alcoholische
dranken verstrekken. Er mogen geen
complete maaltijden worden geserveerd en er mag geen bier of wijn
worden geschonken. Volgens de
gemeente is dit echter moeilijk te
handhaven omdat sommige initiatieven klein beginnen, maar vervolgens
uitgroeien tot volwaardige terrassen.
Volgens de gemeente zijn er nogal
wat locaties waar het niet is toege-

staan om alcohol te schenken, maar
waar niet altijd wordt gecontroleerd.
“Constateren we echter dat er ergens
kleinschalige horeca wordt gedreven
waar geen vergunning voor is, dan
wordt er uiteraard gehandhaafd”,
zegt een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas. Daarnaast bestaan
er diverse bestemmingsplannen voor
het buitengebied. Zo staat er in het
bestemmingsplan Buitengebied Horst
niets over openingstijden terwijl in
het bestemmingsplan Sevenum staat
dat locaties niet meer dan twintig

uur per week geopend mogen zijn.
De gemeente wil de regels voor kleinschalige horeca nu uniform maken.
De uiterlijke sluitingstijd wordt bepaald
op 19.00 uur. Zo wordt voorkomen dat
er geen feesten ’s avonds plaatsvinden. Alcohol mag geschonken worden
als de locatie voldoet aan de drank- en
horecawetvergunning en als er sprake
is van een onderscheidend initiatief.
Daarbij mag de horeca-inrichting maximaal 30 procent van de al aanwezige
bebouwing meten, met een maximum
van 100 vierkante meter.

Geen maatregelen Hofweg
Gemeente Horst aan de Maas gaat geen aanvullende verkeersmaatregelen nemen op de Hofweg tussen Horst
en America. De SP had hier om gevraagd nadat uit metingen bleek dat ondanks de eerder genomen aanpassingen
aan de weg, de snelheid nog steeds wordt overschreden.

Jan en Nellie van
Helden-van Rens
zijn op 5 mei 2017
50 jaar getrouwd
Julianastraat 45,
5961 BN Horst

Jan en Annie
Hesen-Cox
zijn op 3 mei 2017
50 jaar getrouwd

Voor de vele hartverwarmende
felicitaties en gelukwensen al
dan niet vergezeld van prachtige
of originele kaarten,
bloemen en cadeaus die wij
ter gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest hebben
ontvangen, willen wij u oprecht
bedanken. Ook namens onze
kinderen en kleinkinderen.
Zij hebben zeker bijgedragen
aan een heugelijk bruiloftsfeest.
Grubbenvorst, 30 april 2017.

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

6 mei 2017

Jan en Mie
Loonen-Jacobs
50 jaar getrouwd
Proficiat!
Erick - Sandra
Sanne - Pepijn - Baer

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.

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

Eind 2014 werd de Hofweg
heringericht. Onder meer de verhoogde plateaus zijn vervangen en
verplaatst. Deze weg is een 60-kilometerzone en ook als zodanig ingericht.
Aanwonenden gaven na de reconstructie al snel aan zich zorgen te maken
over deze maatregelen. Zij waren bang
dat er nog steeds te hard gereden zou
worden. Ook het feit dat de fietsstroken werden versmald zorgden voor
bezorgde reacties. Uit verkeersmetin-

gen is volgens de gemeente gebleken
dat de snelheden op de Howeg voor en
na de genomen maatregelen vergelijkbaar zijn. Zij stelt dat de weggebruiker
verantwoordelijk is om zich aan te
passen aan de maximum snelheid.
Wel heeft zij bij de politie het verzoek
tot handhaving neergelegd.
De gemeente wil geen rode
fietssuggestiestroken plaatsen, zoals
de SP had voorgesteld. Volgens de
gemeente is ervoor gekozen om het

fietsverkeer zoveel mogelijk via de
Nieuwe Peeldijk-Americaanseweg te
leiden. “Het aanbrengen van deze
stroken op de Hofweg doet afbreuk
aan de inspanningen om fietsverkeer
via de Nieuwe Peeldijk te leiden.
Daarnaast kan het aanbrengen van
rode suggestiestroken op de nieuwe
kruising Speulhofsbaan-Oude Peeldijk
voor onveilige situaties zorgen, omdat
de kruising dan minder goed zichtbaar
is”, aldus de gemeente.

SV Kronenberg krijgt onderhoudsbijdrage voor sportpark
SV Kronenberg krijgt een eenmalige onderhoudsbijdrage van gemeente Horst aan de Maas van 40.000 euro om
zo het noodzakelijk onderhoud aan de kleedlokalen en toiletten uit te kunnen voeren.

De kleedlokalen en toiletten van
sportpark De Heesbergen van
SV Kronenberg zijn aan renovatie
toe. Ondanks een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van zo’n 2.000 euro

kan de club deze renovatie niet
zonder meer financiële ondersteuning van de gemeente uitvoeren.
Omdat de vereniging de afgelopen jaren haar reguliere onderhouds-

verplichtingen zo goed mogelijk is
nagekomen en ook zelf de nodige
investeringen heeft gedaan, wil de
gemeente haar eenmalig ondersteunen.

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.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

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

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

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

HALLO in Folkestone
De Horster bands The Sparks en Predilection zijn op met zo’n honderdvijftig fans naar Folkestone in
Engeland geweest voor een tweedaags optreden in het Grand Burstin Hotel. “Tijdens dit mooie weekend hadden de fans ook nog tijd om samen met de band en de HALLO op de foto te gaan”, aldus de
Horster bands.
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Lintjesregen in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas hebben negen inwoners woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Acht mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,

In Melderslo kreeg zowel Dré Vaessen (72) als zijn echtgenote Toos VaessenDonners (69) een lintje. Dré werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
voor onder andere zijn werk als innovatieve agrariër die meedacht over bescherming
van het milieu en vrijwilligerswerk bij de KBO in Melderslo en de dorpsdagvoorziening. Zijn vrouw Toos werd Lid in Orde van Oranje-Nassau. Zij zette zich bijvoorbeeld
in voor Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken, De Zonnebloem afdeling
Melderslo en de plaatselijke KBO.

Hay Emonts (62) uit Horst kreeg een onderscheiding voor zijn inzet als raadslid voor
het CDA in de gemeente Horst aan de Maas. Ook was hij bijna 17 jaar lid van de
commissie Samenleving van de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast zette hij zich in
voor RKsv Wittenhorst, basisschool Meuleveld in Horst, Stichting WinterZon Festival en
Stichting Katholiek Onderwijs Overkwartier.

Koos Hermans-Mooren (76) uit Broekhuizenvorst is al sinds 1963 lid van ZijActief
Broekhuizenvorst, was bestuurslid van Jeugdraad Broekhuizenvorst, poetst al jaren
de kerk in het dorp en zette of zet zich nog steeds in voor de avondwakegroep bij
deze kerk, Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen, De Zorggroep locatie Horst,
Gemengde Zangvereniging Con Brio en de dorpsdagvoorziening van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.

Geert Huijs (56) uit Lottum zet zich al 35 jaar in voor de vrijwillige brandweer.
Hij begon in 1981 als repressief vrijwilliger en werkte zich op van bevelvoerder en
brandmeester naar postcommandant van de vrijwillige brandweer van Lottum.
Ook is hij werkzaam als brandweerinstructeur en mede-initiatiefnemers van de actie
Brandveilig wonen, waarbij mensen geïnformeerd worden over de noodzaak van
rookmelders in huis.

Lintje voor Mientje Drissen-Cremers
Mientje Drissen-Cremers uit Broekhuizenvorst heeft vrijdag 28 april een
koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Kees
van Rooij van Horst aan de Maas voor haar vrijwilligerswerk onder andere
voor mensen in Polen die in armoede leven.
Mientje Drissen-Cremers (63)
ontwikkelt al meer dan 35 jaar
initiatieven om hulp te bieden aan
mensen die in armoede leven in
Polen.

Collecte en vakanties
voor kinderen
Van 1980 tot 1995 was zij lid van
de Stichting Well-Polen. Zij organiseerde onder meer hulptransporten
naar Polen, een jaarlijkse collecte en
vakanties voor kinderen van Poolse
scholen. Vanaf 1991 is zij als tolk en
vertaler actief voor het Polencomité

Bergen, vanaf 2006 tevens als
bestuurslid. “Zij speelt hierdoor een
bijzondere rol in de verbetering van
de band tussen Polen en Nederland
en is voor haar verdiensten ook
benoemd tot ereburger van de Poolse
gemeente Miloslaw”, aldus Van Rooij.
Drissen is daarnaast sinds 2007
vrijwilliger bij de Stichting Historische
Kring Broekhuizen/vorst, waar zij
zich met name bezighoudt met het
bijwerken van de archieven, stamboomonderzoek en archeologisch
onderzoek. Mientje Drissen-Cremers
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

04
05

nieuws 09

de negende werd benoemd tot Ridder.

Huub Jeucken (69) uit Broekhuizen is als vrijwilliger actief voor voetbalvereniging
SVEB in diverse functies, onder meer bestuurslid, onderhoud groen op en rond velden
en coördinatie vrijwilligers groen en coördinatie onderhoud en beheer gebouwen en
facilitaire zaken. Hij verzorgt nog steeds de entreeheffing bij thuiswedstrijden en de
tweewekelijkse loterij. Daarnaast is hij voorzitter van de ‘Vrienden van de Fanfare’
St. Nicolaas Broekhuizen.

In America kreeg Lei Keijsers (65) een onderscheiding. Hij heeft zich ingezet voor
verschillende voetbalclubs en –instanties, waaronder AVV America, SV Melderslo, KNVB
Jeugdvoetbaldagen in Horst en de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland. Ook
heeft hij meer dan twintig jaar de boekhouding en financiën van Toneelvereniging
De Vrije Spelers in America bijgehouden.

Ruud Meijers (69) uit Grubbenvorst werd onderscheiden voor onder andere zijn
werk voor de dorpsraad van Grubbenvorst. Daarnaast zette hij zich in als voorzitter
van Judovereniging Samourai Grubbenvorst. Ook is hij voorzitter van Stichting Jeugd
Judocompetitie Limburg.

Miep Philipsen-Keijsers (69) uit Horst kreeg een lintje voor onder andere haar werk
als voorzitter van Kantkring ’t Klöske. Ook is zij al meer dan 20 jaar lid van diverse
werkgroepen van IVN De Maasdorpen en IVN district Limburg. Daarnaast was zij
vrijwilliger bij de Kasteeltuinen Arcen en doet ze nu nog vrijwilligerswerk bij de
Zonnebloem afdeling Horst en Stichting SamenUitBus.

info avond:

woensdag
10 mei
19.00 uur
info middag:

maandag
15 mei
14.00 uur

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

Nieuws
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Rabobank Clubkas
Campagne bijna van start
Vorig jaar organiseerde Rabobank Horst Venray voor het eerst de Clubkas Campagne, waarmee we het
verenigingsleven in onze regio ondersteunen. Met 327 clubs en zo’n 44.000 uitgebrachte stemmen was dit
een groot succes.
Achter de schermen zijn we druk bezig met de organisatie van de Clubkas
Campagne 2017. De aftrap zal opnieuw plaatsvinden met twee avonden
voor verenigingen en stichtingen, waarschijnlijk in juni. Zodra er meer
bekend is over de data, laten we dit aan u weten.
In het najaar mogen alle particuliere leden van onze bank hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs. Bent u nog geen lid van de bank,
kijk dan op onze website voor meer informatie en om u aan te melden.
U doet straks toch ook mee?

Bankbattle 2017

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

TIJDELIJKE SLUITING
GELDAUTOMATEN AMERICA,
GRUBBENVORST EN SEVENUM
Sinds 2016 neemt het aantal plofkraken toe en gebruiken
criminelen in toenemende mate zware explosieven om een
geldautomaat te kraken. . Ook de automaten van de Rabobank
worden getroffen door deze vorm van criminaliteit.
Wij hebben de risico’s van onze geldautomaten daarom opnieuw
in kaart gebracht. Op drie van de dertien locaties hebben we te
maken met boven- of nevenwoningen. Het risico op eventueel
persoonlijk letsel is op deze locaties verhoogd en we willen niet dat
de bewoners dat risico lopen. Daarom voelden wij ons afgelopen
vrijdag genoodzaakt om de geldautomaten in America, Sevenum
en Grubbenvorst tijdelijk, maar wel per direct te sluiten.
Alternatieven
Op dit moment buigen wij ons over passende alternatieven voor
de drie locaties. Klanten kunnen terecht bij een van onze andere
tien locaties. Een overzicht daarvan is te vinden op onze website
rabobank.nl/horstvenray onder ‘vestigingen en automaten’.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via (077) 389 84 00
of via e-mail naar particulieren.horstvenray@rabobank.nl

Woensdag 17 mei is het weer Bankbattle-day!
Dan gaan 32 groepen van de basisscholen op
zoek naar de geheime kluiscode.
Daarvoor is veel tactiek, strategie en klassikaal
samenwerken vereist. De winnaars van de 3 poules
ontvangen een echte karikatuurtekening van de
hele klas. Hoe leuk is dat!

Een hypotheekadvies nodig?
Een hypotheekadvies nodig?

We wensen alle groepen veel succes toe op 17 mei.

Heb jij Patrick
Heb jij Patrick
al gebeld?
al gebeld?

Oriënteren
kost niets.
Oriënteren
kost niets.

Telefoonnummer
06 13 43 21 23
Telefoonnummer
06 13 43 21 23

RUNDJE UM UT HUNDJE
Op zaterdag 29 april heeft voor de derde keer het hardloopevenement Rundje um ut hundje plaatsgevonden. Rabobank Horst
Venray ondersteunt dit evenement, omdat het bijdraagt aan
een gezonde levensstijl. Het past bij de Gezondste Regio 2025.
Dat het Rundje ook écht leeft
onder jongeren én ouderen
in de regio, is wel duidelijk.
Dat bleek wel uit het grote
aantal deelnemers en de
massa publiek die er op af is
gekomen. Het volgende hardloopevenement staat ook al
op de kalender: de Venrayse
Singelloop op 1 oktober.
Inschrijven kan via de website
venraysesingelloop.nl

Het lopersteam van Rabobank Horst Venray
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Megalandterrein

Munckhof verzorgt vervoer
Pinkpop
Munckhof Horst gaat het vervoer verzorgen tijdens Pinkpop in Landgraaf dat plaatsvindt van zaterdag 3 tot
en met zondag 5 juni. Munckhof organiseert het pendelvervoer van alle bezoekers tussen NS station Landgraaf,
de campings en het festivalterrein.
Begin juni bezoeken tienduizenden muziekliefhebbers het
Megalandterrein in Landgraaf voor
de 48e editie van Pinkpop. Munckhof
gaat het vervoer organiseren van
bezoekers van het station en de
parkeerterreinen, naar één van de drie
campings of naar het evenementen-

terrein. Het vervoer wordt afgestemd
op de dienstregeling van het openbaar
vervoer.
Munckhof heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het
gebied van evenementenvervoer.
Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof licht toe: “We hebben veel

ervaring met evenementenvervoer.
Zo hebben we dit verzorgd tijdens de
EK Atletiek in 2016, de KLM Open en
verzorgen we dagelijks het treinvervangend vervoer voor de Nederlandse
Spoorwegen. Dat we een festival als
Pinkpop aan dit lijstje mogen toevoegen is geweldig.”

Energiestraat

L!nQ Event Group en Werkplek
uitzendorganisatie verhuizen
L!nQ Event Group in Hegelsom en Werkplek uitzendorganisatie in Horst verhuizen binnenkort samen naar de
Energiestraat in Horst.
Zowel L!nQ Event Group, bestaande uit onder andere L!nQ Crew
Services en Locker Company, als
Werkplek uitzendorganisatie zijn
dankzij groei van de bedrijven
genoodzaakt om te verhuizen.
“De locatie biedt voor beide

bedrijven een mooie mogelijkheid
om verder te groeien”, aldus Paul
van Rengs van L!nQ Event Group.
“Dankzij de centrale ligging dicht bij
de snelweg is het voor beide bedrijven een ideale uitvalsbasis.” Ook had
L!nQ Event Group meer ruimte nodig

op kantoor, omdat het in bedrijf nu
met zeven mensen in een klein
kantoor zit. Werkplek is daarnaast
uitgegroeid tot een team van acht
personen. ”De nieuwe plek geeft een
stabiele fundering om verder te
groeien”, aldus Leo Cox.

De Nederlandse radijskwekerijen Cornelissen Fresh Food B.V. uit
Melderslo, Coolbergen B.V. uit Oude-Tonge en de Italiaanse radijskwekerij
Ortolanda gaan officieel verder als Ortolanda. De bedrijven werkten al
langer samen en gaan nu verder onder één naam.
Voor de samenwerking is een
nieuwe huisstijl ontwikkeld. In de
huisstijl zijn de belangrijkste elementen terug te zien door de kleuren
rood en groen, die behalve aan
een rode radijs met frisgroen blad
doen denken, ook de kleuren van
de Italiaanse vlag symboliseren.
Radijskwekerijen Cornelissen Fresh
Food B.V. uit Melderslo en Coolbergen
B.V. uit Oude-Tonge richtten in het jaar
2000 de radijskwekerij Ortolanda op

in Borgo Grappa te Italië. Vanaf 1 mei
zijn de drie bedrijven samengegaan
onder één naam: Ortolanda. Met de
verschillende soorten bosradijs, losse
radijs, verpakkingen, sorteringen en
technieken, is Ortolanda de grootste
jaarrond radijsproducent. Op de drie
locaties wordt er in totaal jaarrond
400 hectare radijs geteeld; een duurzame teelt door het telen op zonneenergie en een minimaal verbruik
aan gas.

Open dag op
De Vrije Akker
Zelfoogsttuin De Vrije Akker opent zondag 21 mei het hek voor een
open dag van 14.00 tot 16.00 uur op Witveldweg 2 in Grubbenvorst.
De open dag staat in het teken
van het voorjaar op De Vrije Akker.
Er zijn hapjes van de eerste oogst,
een rondleiding door de kassen en

over het veld, broodjes bakken boven
een vuurtje en men kan vilten of zelf
zaaien. Voor meer informatie, kijk op
www.devrijeakker.nl

bespreekbaar maken”

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Sollicitatietip:
optimaliseer je LinkedIn-profiel
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Net een opleiding afgerond en op zoek naar een baan of wil je een
ander carrièrepad inslaan? Dan wil je er natuurlijk alles aan doen om op
te vallen. Een van de hulpmiddelen in je banenjacht is je LinkedIn-profiel.
Hoe optimaler je profiel, hoe groter de kans dat je eruit gepikt wordt.
Zeven tips om tot een perfect LinkedIn-profiel te komen.

1. Zorg voor een opvallende
headline
LinkedIn pakt automatisch je huidige
functie en bedrijf als kopregel voor
je profiel. Maar als je even geen
baan hebt of wilt opvallen tussen
alle andere ‘communicatieadviseurs’,
is het raadzaam om je kopregel te
personaliseren.
2. Gebruik een professionele foto
Hoewel het een inkopper lijkt, zie je
nog te vaak onprofessionele foto’s op
LinkedIn. Zorg voor een rustige achtergrond. Pak een foto waar je alleen
op staat en vermijd kroegfoto’s.
3. Schrijf een samenvatting
Schrijf in maximaal drie alinea’s wat
jou bijzonder maakt: dit is dé plek
voor een online pitch. Wat motiveert
je, waarom ben je enthousiast over
je branche of baan, wat maakt jou

Samenwerking
radijskwekerijen

“Doodgewone zaken

Oh, zit dat zo!

anders? Recruiters die op sleutelwoorden zoeken, vinden je profielpagina
eerder als je een samenvatting hebt
geschreven.
4. Gebruik beelden en linkjes
Vul je werkervaring aan met foto’s,
video’s en linkjes naar je werk.
Zo krijgen toekomstige werkgevers
een nog beter beeld van wat je hen
te bieden hebt.
5. Herschik je vaardigheden
Op LinkedIn kunnen anderen op jouw
profiel aangeven welke vaardigheden jij
volgens hen bezit. Standaard staan de
meestgenoemde vaardigheden bovenaan. Maar ben je bezig met een carrièreswitch, dan kan het handig zijn om
een minder genoemde maar wel meer
toepasselijke skill bovenaan te zetten.
6. Vul je profiel helemaal in
Een compleet profiel vertelt natuurlijk
meer. Maar het is ook handig om ‘m
volledig in te vullen om de simpele
reden dat LinkedIn je dan hoger in
zoekresultaten plaatst.

winkel&bedrijf 11

7. Toon betrokkenheid
Volg groepen over je vakgebied,
ga daar in gesprek met branchegenoten en laat zien dat je actief
betrokken bent. Mag je op gesprek
komen? Gebruik LinkedIn dan ook ter
voorbereiding. Wie heb je tegenover
je, wat is zijn of haar achtergrond?
Welke achtergrond hebben werknemers die een vergelijkbare functie
doen? En welke updates heeft het
bedrijf onlangs geplaatst?
Meer lezen over sociale media,
personal branding of andere
communicatie-onderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

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

Een Consendoos:
alles goed geregeld!
Situatie (namen zijn ﬁctief): Funs en Britt zijn in gemeenschap van
goederen gehuwd. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren,
Timo en Linda. Timo woont in Amerika en Linda woont in Amsterdam.
Funs en Britt hebben een behoorlijk vermogen; alle zaken zijn altijd
door Funs geregeld. Funs heeft momenteel gezondheidsproblemen
en kan niet meer alles regelen. Britt maakt zich zorgen hoe dat
verder moet; zij heeft zich nooit met de administratie en ﬁnanciën
bemoeid en is bang dat er iets met Funs gebeurt. Op de kinderen
terugvallen is ook lastig, aangezien ze zo ver weg wonen. Britt heeft
bij een vriendin de Consendoos gezien en is enthousiast. Ze vraagt
zich af of het misschien iets voor hun is.
Vraag: wat is een Consendoos?
De Consendoos is een persoonlijke map, waarin het levenswerk
wordt bewaard; alle relevantie informatie omtrent de persoonlijke
situatie is verzameld c.q. in kaart gebracht. Niet alleen de zakelijke
dingen, zoals bezittingen/schulden en verzekeringen/belastingen,
enzovoorts worden in kaart gebracht. Ook de persoonlijke wensen
worden opgenomen in de Consendoos. Denk hierbij aan wensen
rondom donorregistratie, uitvaart, persoonlijke boodschappen die
men wil achterlaten, enzovoorts. Hiermee is in één oogopslag de
situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de nabestaanden.
Het opstellen van een Consendoos zorgt voor overzicht en rust; er
is namelijk een overzichtelijk draaiboek voor als er iets gebeurt.
Bovendien kunnen alle belangrijke papieren c.q. zaken eenvoudig
en snel teruggevonden worden. Kortom, alles is goed en tijdig
geregeld en overzichtelijk gebundeld, voor uzelf maar zeker ook
voor uw naasten.
Meer weten over de Consendoos of over de dienstverlening van
Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van onze
“Kofﬁepraat”.

Handelstraat 17, Horst
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De Gortmeule

Lentewandeling
met IVN
De tweede wandeling in de reeks seizoenswandelingen van IVN
De Maasdorpen is de lentewandeling in de Castenrayse vennen op zondag
7 mei. De wandeling begint deze ochtend om 10.00 uur bij boerderij
De Gortmeule in Horst.
Het thema voor deze voorjaarswandeling is vogels en voorjaarsplanten in de Pès. Tijdens de eerder
dit jaar gemaakte winterwandeling
werd vooral aandacht besteed aan
het landschap. De verschillende
landschapstypen hebben ieder hun
eigen, meer of minder specifieke
flora en fauna.

Voorjaarsplanten
en vogels
Deze keer richt IVN zich vooral
op de voorjaarsplanten en de
vogels. Welke planten er te zien
zijn en welke dieren deelnemers
kunnen waarnemen is natuurlijk
sterk afhankelijk van het jaargetijde
en het weer. Dit voorjaar loopt de
natuur enkele weken voor en IVN
De Maasdorpen verwacht de bloei-

ende Waterviolier en Slangenwortel,
specifiek voor dit moerasgebied, te
zullen aantreffen. De vogels in het
Elzenbroekbos zijn waarschijnlijk
niet meer zo gemakkelijk te spotten,
omdat de bomen en struiken al ver
zijn uitgelopen.

Verrekijker
en laarzen
Een verrekijker kan volgens de
organisatie van de wandeling van
pas komen tijdens deze wandeling. Als het veel regent kan het
in gedeeltes van het natuurgebied
erg drassig en minder gemakkelijk begaanbaar worden. In dat
geval worden hoge wandelschoenen
of regenlaarzen aangeraden.
De wandeling is 5 tot 6 kilometer
lang.

‘Loodgieter’ is een vak. Maar op een leuke
manier ‘loodgieter’ zijn is de uitdaging!
Logtens Installatietechniek is een enthousiast bedrijf dat
w-installatiewerk uitvoert op het gebied van nieuwbouw,
verbouwing, gas en water, service en onderhoud cv- en
warmtepomp-installaties. Wij werken vooral in de regio Horst
aan de Maas en zijn met spoed op zoek naar:

LOODGIETER/
W-MONTEUR

(m/v)

• Verantwoordelijkheid
• Afwisseling
• Uitdaging
• Goed salaris
• Vaste aanstelling
• Collega’s waar je mee kunt samenwerken
Zijn dit woorden die je aanspreken én ben je loodgieter
neem dan eens contact op met:
Rob Logtens (Tel. 06 - 13 30 99 02) of
mail ons op info@logtensinstallatietechniek.nl
Graag nodigen wij je dan uit voor een oriënterend gesprek.

Ersweg 3a, 5975 RM Sevenum Tel. 077 - 467 21 30
info@logtensinstallatietechniek.nl
www.logtensinstallatietechniek.nl
verwarming

gas-water

sanitair

service & onderhoud

airco

Vrijwilligers gehuldigd
De vrijwilligers van De Maaltijdservice werden onlangs tijdens de jaarlijkse feestavond gehuldigd
in Zaal Roelanzia in Ysselsteyn. Op de foto staan de volgende vrijwilligers: Sjaak van Nisselroy (Helden)
20 jaar, Jan Jenniskens (Venray) 10 jaar, Harrie Cox (Ysselsteyn) 15 jaar, Antoon Drabbels (Heide)
15 jaar, Joos Janssen (Venray) 10 jaar, Mart Baltissen (Venray) 30 jaar, Willie Douwes (Venray) 25 jaar,
Sjaak Sijben (Horst) 15 jaar, Sraar Wijnhoven (Blitterswijck) 25 jaar en het echtpaar Nel en Ton Steegs
(Horst) 25 jaar. Jan Janssen (Venray) 15 jaar, staat niet op de foto.
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GEPLUKT Wout Hermans

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.

Waarschijnlijk kom je er nooit
helemaal achter trouwens. En dat is
misschien ook niet zo erg.”

Familietraditie

Hij noemt zichzelf een ‘betrokken buitenstaander’ in Broekhuizenvorst. Met het verenigingsleven in het dorp
heeft hij niet zoveel, maar het historisch erfgoed van zijn woonplaats boeit hem des te meer. Deze week wordt
Wout Hermans (62) geplukt.
In Ooijen, bij het daar gelegen
kasteel, is Wout geboren en getogen.
Hij komt uit een groot gezin, waar het
dankzij zijn moeder vaak een zoete
inval was. “Een warm nest”, noemt
Hermans zijn thuis. “Alles en iedereen

was welkom, dat vond mijn moeder
heel belangrijk. Ons huis was een
soort toevluchtsoord waar iedereen
langs mocht komen.” Hij is de één na
jongste uit het gezin met twee
dochters en zes zonen. Discussies over

maatschappelijke en politieke thema’s
ging het gezin Hermans vroeger, en
nog steeds, niet uit de weg. “Ik denk
graag na over waarom dingen zijn
zoals ze zijn. Dat soort psychologische
onderwerpen vind ik interessant.

Na de lagere school in
Broekhuizenvorst studeerde hij verder
aan de analistenopleiding in Venlo.
“Ik was goed in exacte vakken.
Uiteindelijk heb ik overigens nooit
in die sector gewerkt, maar in de
pensioenwereld.” Net als bijna al zijn
broers en zussen reisde hij in 1975
met een vriend naar Amerika, om
daar te werken en rond te trekken.
“Een soort familietraditie”, legt hij
uit. “Tegenwoordig is dat niet meer
zo bijzonder, maar in die tijd nog wel.
Onze ouders stimuleerden dat ook wel
om een tijdje ergens anders te wonen
en nieuwe dingen te zien.”
Zijn vriend bleef destijds in
Amerika wonen, maar Wout keerde na
een jaar terug naar Broekhuizenvorst.
“Voor de liefde”, lacht hij. In
Broekhuizenvorst had hij via zijn zusje
namelijk Mieke leren kennen. “In 1980
zijn we getrouwd. Al snel volgden
dochters Ankie en Emma. Zij wonen
en werken tegenwoordig allebei in
Utrecht.” Mieke en Wout lieten in
die tijd hun huis in Broekhuizenvorst
bouwen, geïnspireerd op het ontwerp
van het poortgebouw van een kasteel.
“We zijn allebei erg geïnteresseerd in
cultureel erfgoed”, legt Wout uit. “Dat
is echt een ding van ons. Miekes vader
was archeoloog en historicus. Bij mij
komt het doordat ik opgegroeid ben bij
Kasteel Ooijen. ” Hij wijst op het grote
boogvormige ramen in de woonkeuken
en aan de achterkant van het huis. “Je
zou als het ware door ons huis heen
Broekhuizenvorst in kunnen rijden.”

Kartrekker
Nu hij sinds zijn 55e met semipensioen is, heeft Wout veel tijd voor

zijn historische projecten. Zo was
hij onder andere betrokken bij de
herbestemming van Kasteel Ooijen en
het opknappen van de kasteelruïne
in Afferden. Ook in Horst is hij op dit
moment voorzitter van de werkgroep
die zich bezighoudt met de vernieuwingen op het terrein van kasteelruïne
Kasteel Huys ter Horst en in zijn eigen
dorp is hij samen met de Universiteit
van Maastricht bezig met het onderzoeken van de traditie van de jaarlijkse
Geitenkermis. “Dit soort dingen kun
je natuurlijk nooit in je eentje doen.
Maar je kunt wel stellen dat ik vaak
de kartrekker van zo’n project ben.”
Cultureel erfgoed is volgens hem heel
belangrijk voor de identiteit van een
dorp of stad. “Als je een anker of landmark hebt zoals een kasteel of ruïne,
dan kunnen mensen zich daaraan
spiegelen. Juist daarom moet je het
in stand houden, zodat je het erfgoed
door kan geven aan de volgende
generatie.”

Op onze plek
Hoe zeer hij ook betrokken is
bij de historie en het nalatenschap
van zijn dorp, hij voelt zich niet
op de klassieke manier een echte
Broekhuizenvorstenaar. “Ik ben meer
een betrokken buitenstaander. Ik zit
niet bij de voetbalclub of fanfare,
ben geen misdienaar geweest
vroeger en kom ook niet zoveel in
het dorpse kroegleven. Dat heeft er
ook wel mee te maken dat ik niet
in Broekhuizenvorst zelf ben opgegroeid, maar in Ooijen. Maar ik ben
wel zeker geïnteresseerd in het dorp
en zijn bewoners en we voelen ons
hier helemaal op onze plek. Ik vind
het ook niet erg om een beetje een
buitenstaander te zijn. Ik heb mijn
gezin, broers en zussen, een groepje
vrienden en zo zou ik het niet anders
willen.”

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
in de HALLO.
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- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Kunstgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Klikgebit
- Implantaten
- Implantaten
- Implantaten
- Frameprothese
- Frameprothese
- Tanden trekken
- Frameprothese
- Reparaties
- Tanden
trekken
- Tanden trekken
Camp & Schelbergen
- Reparaties
Albionstraat
30a Leunen tel: 0478-582356
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
- Reparaties
Camp & Schelbergen

Prothesebehandeling in de
avond mogelijk

Prothesebehandeling in d
in d
avond
mogelijk
Weekendwaarneming voor
reparaties
Alle behandelingen onde
éénkostenloos
dak
Alle
behandelingen
onde
Altijd
informatieen
adviesgesprek
één dak
Weekendwaarneming vo
reparaties
Weekendwaarneming vo
reparaties
Alle behandelingen onder
avond
mogelijk
één
dak
Prothesebehandeling
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Wat
zeg je?
De vegetariërs en pescotariërs (eten geen
vlees, maar wel vis) zijn in de minderheid
in Horst aan de Maas. Zo’n 6 procent van de
inwoners geeft aan zo min mogelijk vlees en vis
te eten, zij zijn zogenoemde flexitariërs. “Wij wisselen vlees ,vis en vegetarisch zo veel mogelijk
af”, laat dit stel weten.
Wie liever geen vlees eet, kan in de supermarkt kiezen uit vleesvervangers als tofoe en
vegaburgers. Of we over 50 jaar alleen nog maar
vleesvervangers eten, daar twijfelt 59 procent
echter aan. “Het aanbod aan vleesvervangers
wordt al jaren steeds beter en smakelijker.
Twintig jaar geleden was het een straf om
vegetariër te zijn. Wanneer de vleesvervangers
nog beter smaken en goedkoper worden dan
echt vlees zal een nieuwe markt aangeboord

Inwonerspanel

1.672 leden

01

04
05

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik wissel vlees en vis af’
Bewust nadenken over wat we allemaal op ons bordje schuiven is al langer een trend. Zo zijn er mensen die er voor kiezen om geen vlees te
eten, anderen eten en gebruiken zelfs helemaal geen dierlijke producten. Toch zegt een grote meerderheid van de inwoners van Horst aan de
Maas, 87 procent, zowel vlees als vis te eten. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

1% geen vlees
en vis

5%
anders

1% geen vlees
wel vis

6% zo min
mogelijk
vlees/vis

alles
87%

Ik eet

ten”, zegt iemand, “dat smaakte niet verkeerd.”
worden, want onbekend maakt onbemind. De
De meerderheid geeft echter toe dat het idee
consument moet de producten eerst leren kenalleen al hen de rillingen bezorgd. “Ik vind het er
nen”, zegt deze persoon. Een ander voegt toe:
“De wantoestanden en de omgang met de dieren niet smakelijk uitzien”, zegt deze inwoner.
staan mij steeds meer
tegen.”
TipHorstaandeMaas
In landen als Thailand
is een samenwerkings
‘Ik eet alles wat lekker is’
is het heel gewoon om
verband tussen
een krekel of sprinkhaan
HALLO Horst aan de
‘Ik ben een omnivoor’
naar binnen te schuiven.
Maas en TopOnderzoek.
In Nederland levert dat
Voor meer resultaten
‘Vlees is gewoon lekker’
nog vaak afkerige blikken
of aanmelden
op. Driekwart van de
voor de volgende
mensen zegt dan ook
enquête, kijk op
nog nooit insecten te hebben gegeten, tegenwww.tiphorstaandemaas.nl
over 9 procent die dit meerdere malen heeft
Reageren?
gedaan. “Ik heb een keer meelwormen gegewww.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

winkel&bedrijf
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09
Advertorial

Nuva keukens viert 40-jarig jubileum
met nieuw logo en speciale acties
van een keuken die past in jouw ruimte, interieur en budget. En ze zorgen dat je keuken nú
perfect bij je past, maar in de toekomst ook.
Want Nuva Keukens denkt met je mee, in alle
opzichten! En dat is niet geheel onbelangrijk
natuurlijk; de aanschaf van een nieuwe keuken
is een hele investering.

Speciale
jubileumacties
Nuva trakteert niet alleen zichzelf met
het nieuwe logo, ze wil het jubileumjaar
ook graag vieren met haar klanten.
En daarvoor pakken ze ook echt uit.
Het hele jubileumjaar krijgen klanten een
KitchenAid keukenrobot cadeau bij aanschaf
van hun keuken. Maar daar houdt het niet
op. Zij hebben nog een extra actie waar de
klanten van profiteren. Naast de KitchenAid
keukenrobot krijg je namelijk ook nog een
A-merk vaatwasser cadeau, bij aankoop van
een keuken.
Nuva keukens is opgericht in 1977 in het
Brabantse Someren maar breidde al snel uit
naar o.a. vestigingen in Limburg. Momenteel
heeft Nuva 5 vestigingen in Bergeijk, Deurne,
Heerlen, Someren - Eind en Tilburg.
Wat 40 jaar geleden begon met één keukenzaak in Someren, is vandaag de dag uitgegroeid naar vijf winkels in het zuiden van
Nederland. Dit jaar blaast Nuva keukens 40 kaarsjes uit op de taart, maar ze voelt zich nog verre van oud. Sterker nog, speciaal voor het
jubileum verjongen ze dit jaar met een spiksplinternieuw logo.
Zo’n verandering gaat doorgaans niet zonder slag of
stoot, maar sinds kort prijkt het nieuwe logo op de panden
van Nuva keukens. Ook de advertenties, folder en website
(www.nuvakeukens.nl) zijn vernieuwd.

Nuva kan er weer minimaal 40 jaar tegen aan. Dat Nuva
van buiten helemaal veranderd is, betekent overigens
niet dat de klanten vanaf nu anders geholpen gaan
worden. Ze helpen je als vanouds bij het samenstellen

I: www.nuvakeukens.nl
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Bespreking Poll week 16

Maak van ruïnes een plek voor iedereen
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. De meerderheid van de stemmers op
onze poll van twee weken geleden, 69 procent, vindt het een goed idee 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. Zij zijn van mening dat het zonde is 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? De overige 31 procent ziet liever de ruïne echt een ruïne zijn.
Zij vragen zich af 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.

Geen station is zegen voor Grubbenvorst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg maakte vorige week
bekend de plannen voor het station in Grubbenvorst te willen schrappen om
zo een tekort van 14 miljoen euro in de begroting van de Maaslijn te dichten.
Formeel moet er nog een besluit worden genomen, maar het lijkt erop dat
Grubbenvorst, na jaren van plannen maken, geen treinstation krijgt. Jammer dat
er al zoveel tijd en geld in is gestoken, maar eigenlijk is het alleen maar een
zegen voor Grubbenvorst. In eerste instantie waren er drie mogelijke locaties op
het oog voor het treinstation. Uiteindelijk werd er gekozen voor de Burgemeester
van Kempenstraat.

Daarna ging er nog een hele poos overheen voordat de werkgroep, onder meer
bestaande uit buurtbewoners, akkoord kon gaan met de plannen. En nog was niet
iedereen er gerust op. De vrees voor overlast bleef bestaan.
Aan de andere kant kun je je afvragen waarom de provincie er nu pas, als de
plannen al zover afgerond zijn, achter komt dat er een tekort is. Een treinstation
had zeker een meerwaarde voor het dorp. En hoewel de provincie aangeeft dat
het voornemen niet helemaal van de agenda is geschrapt, zou het zomaar kunnen dat het ergens in een lade belandt.
Geen station is zegen voor Grubbenvorst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Ik grijp ook in bij noodsituaties > eens 69% oneens 31%

15 jaar met een lach
dus tijd voor een open dag!

13 mei 2017
14.00 - 18.00 uur

OOK ZIJN ER ENKELE BEDRIJVEN AANWEZIG,
WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN.

dealer

W- installaties
Heijnenstraat 36, 5963 NL Hegelsom
Tel. 06 11 39 29 82 info@tonvanrens.nl

www.tonvanrens.nl

Kleur je leven!

Volop kuip- en perkplanten!
Alle
groente- en
kruidenplanten
Enorme keuze!

-20%

Hangpetunia
Surfinia
12 cm pot, alle kleuren
Uit eigen kweek!
Nu per stuk van € 1,79

Geldig t/m 09-05-2017

149

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl

brandt
los!
New York
City Girl
Daar ging ze dan, iets meer
dan twee weken geleden.
Pas zestien jaar en twee weken
op eigen houtje naar de
andere kant van de wereld:
New York.
Mijn jongere zusje besloot
een paar maanden geleden dat
ze naar New York zou gaan, iets
dat ze altijd al had gewild.
Ze had een organisatie gevonden
waarmee ze daar één dagdeel
per dag naar school zou gaan.
De rest van de dag had ze tijd
om de stad in te gaan en nieuwe
mensen te ontmoeten. Ruim
twee weken geleden kwam haar
droom uit en brachten mijn
ouders haar naar het vliegveld.
Afgelopen zondag kwam ze weer
thuis, vol grote verhalen over de
stad der steden. Over The
Yankees, Broadway en Central
Park. Over de fastfoodketens en
de megahamburgers. Over haar
vlucht, haar school en haar
nieuwe vriendinnen, die niet
alleen uit Nederland kwamen,
maar uit alle delen van de
wereld. Over hoe ze twee weken
lang het leven van een New York
City Girl had mogen ervaren.
Ze was doodop en jetlagged,
maar vooral voldaan en misschien zelf nog wel wat onder de
indruk van haar ervaringen.
Mensen vragen zich vaak af
waarom iedereen voor zijn
twintigste al de hele wereld
moet hebben gezien. Ik niet.
Op jonge leeftijd soloreizen
maakt je zelfstandig en volwassen. Mijn zusje kan zich nu
redden in de grote stad en
heeft daarnaast flink aan haar
Engels gewerkt, omdat ze twee
weken lang niets anders heeft
gehoord en gesproken. Ze legt
makkelijker contacten, ook met
mensen uit andere culturen.
Maar bovenal heeft ze genoten.
Ze wilde nog lang niet naar huis
en haar tijd in New York noemde
ze de mooiste ervaring uit haar
leven. Die komt er wel.
Aniek
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
04 mei 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Bevrijdingsdag

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten
Op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) 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 storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat alleen om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Raadsvergadering
9 mei 2017
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91
of email: griffier@horstaandemaas.nl

Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Voorstel tot het opiniëren bespreken
van het verwerken van het thema
Intensieve Veehouderij (IV) in het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied.
• Voorstel tot het ongegrond verklaren van het
bezwaarschrift tegen het besluit tot weigering
van de vrijstelling artikel 19 WRO voor de
bouw van een woning naast
Mgr. Jenneskensstraat 20 te Meerlo.
• Voorstel tot het vaststellen van
het bestemmingsplan Bondserf ong. Meterik.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Middenpeelweg 6,
America.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Bemmelstraat 22, Horst.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Tienrayseweg, Horst.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Correctieve herziening
Toverland, Sevenum.
• Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan Trade Port NoordRailterminal en Spoorse aanpassingen,
deelgebied Horst aan de Maas.
• Voorstel tot het starten met de
onteigeningsprocedure bestemmingsplan

•
•
•
•

•

•

“Trade Port Noord, Railterminal en
Spoorse Aanpassingen, deelgebied Horst
aan de Maas.
Voorstel tot Aanwijzing Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) Klavertje 4-gebied.
Voorstel tot Herziening van enkele
stimuleringsmaatregelen woningbouw.
Voorstel tot het vaststellen van de verordening
Startersleningen Horst aan de Maas 2017.
Voorstel tot het vaststellen van de
Verordening leerlingenvervoer gemeente
Horst aan de Maas.
Voorstel tot het wijzigen van de
Toetsingskaders Subsidieverlening voor
onderdeel Stimulerings-subsidies.
Voorstel tot het vaststellen van de financiële
verordening ex. artikel 212 Gemeentewet en
gewijzigde Nota Reserves & voorzieningen
2017.

Hoorzitting om 19.00 uur
Behandeling van bezwaarschrift tegen een
omgevingsvergunning voor het verplaatsen
van 3 vlaggenmasten aan de Doolgaardstraat
in Horst.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Inzameling klein chemisch
afval op locatie
Data
Maandag
8 mei 2017

Tijdstip
09.00 – 10.55 uur
11.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur

Kerkdorp
Broekhuizenvorst
Broekhuizen
Melderslo
Grubbenvorst

13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur

Lottum
Hegelsom

Donderdag
11 mei 2017

13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 14.00 uur
14.15 – 16.00 uur

Meterik
Horst
Griendtsveen
America

Vrijdag
12 mei 2017

09.00 – 09.55 uur
10.00 – 12.00 uur

Evertsoord
Kronenberg

Maandag
15 mei 2017

13.00 – 16.00 uur
09.00 – 11.00 uur
11.00 – 13.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Sevenum
Meerlo
Swolgen
Tienray

Woensdag
10 mei 2017

Locatie
Kerkstraat, bij Koetshuis
Naesenhof
Lochtstraat, bij kerk
Parkeerterrein langs ’t Haeren,
Irenestraat 20 (nw.locatie!!)
Markt
Past. Debijestraat, bij gemeenschapshuis
St. Jansstraat, bij kerk
Wilhelminaplein
Helenaveenseweg, bij kerk
Past. Jeukenstraat / Nusseleinstraat,
bij kerk
Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld
Parkeerplaats hoek Meerweg /
Peelstraat / de Hees
Raadhuisplein
Julianastraat (tussenberm)
Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)
Zwanenweg

Chemokar op gemeentewerken: elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 – 14.00 uur.
Zie ook: www.mijnafvalwijzer.nl

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.

Bekendmakingen

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Tot en met 30 april 2017 konden inwoners van Horst aan de Maas de aanslag(en) gemeentelijke
belastingen (met de datum 28 februari 2017) betalen.

Hebben wij uw betaling op 11 mei 2017 nog
niet ontvangen, dan stuurt de gemeente u
op 19 mei 2017 een brief met het verzoek
het bedrag alsnog te betalen. In dat geval
berekent de gemeente de kosten van de

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
9 mei 2017 bij elkaar voor een hoorzitting.

Dinsdag
9 mei 2017

Laatste betalingstermijn
gemeentelijke belastingen
Heeft u deze nog niet betaald? Zorgt u er dan
voor dat uw betaling uiterlijk 11 mei 2017 op de
rekening van de gemeente is bijgeschreven.
Let op: vermeld bij de betaling alléén uw
aanslagnummer.
Maakt u gebruik van automatische
incasso? Dan geldt deze informatie niet
voor u.

Commissie bezwaren
en klachten

aanmaning en de invorderingsrente aan
u door. Heeft u zich aangemeld bij de
berichtenbox van MijnOverheid?
Dan ontvangt u deze brief alleen in deze
berichtenbox!
Meer informatie
Heeft u vragen over de betaling of invordering
van gemeentelijke belastingen? Kijk dan op
onze website www.horstaandemaas.nl,
onder “Inwoners - Belastingen.” U mag
ook bellen met één van de medewerkers
Invordering van Team Financiën via het
telefoonnummer 077 - 477 97 77.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.horstaandemaas.nl onder ‘Bekendmakingen’ staat een
directe link. De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op:
America
Nieuwe Peeldijk 26
Hofweg 11
Broekhuizen
Horsterweg 16
Hillekensbergweg 5
Grubbenvorst
Burg Cremersstraat 20
Kennisgeving aangaan overeenkomst over grondexploitatie plangebied Trade
Port Noord gemeente Venlo
en gemeente Horst aan de
Maas
Merellaan 6
Middelreuvelt 69

Hegelsom
Tongerloseweg 36
Horst
Middelijk 26
Meerlo
De Leeuwerik 2
Melderslo
Zwingellaan 3
Vlasvenstraat ongenummerd

Sevenum
Markt 19
Toverlaan 2
Tienray
Spoorstraat 71
Venlo
Venrayseweg 102

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning gemeente Horst
Meterik
aan de Maas vastgesteld
Campagneweg naast nr. 24

Plangebied Trade Port Noord gemeente Venlo en gemeente Horst aan de Maas

Kennisgeving aangaan overeenkomst over grondexploitatie
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken op grond van artikel 6.24,
derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Horst aan de Maas
op 7 april 2017 een overeenkomst over de grondexploitatie, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro,
is aangegaan met B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Innovatoren 9a, Sint Jansweg 15,
5928 RC te Venlo, en de gemeente Venlo.
De gesloten overeenkomst betreft een derde
aanvulling op de op 25 oktober 2012 door
de gemeente Venlo, gemeente Horst aan
de Maas en C.V. Trade Port Noord (thans:
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo) gesloten
overeenkomst over de grondexploitatie,
zoals deze laatstelijk is gewijzigd op
22 november 2016. In deze eerder gesloten
overeenkomst liggen de afspraken vast
over de relatie tussen het Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo (hierna: het Ontwikkelbedrijf)
en de beide genoemde gemeenten, waar
het gaat om de uitvoering van afdeling 6.4
Wro (grondexploitatie) bij de ontwikkeling
van het gemeentegrensoverschrijdende
bedrijventerrein Trade Port Noord. In die
overeenkomst zijn onder meer afspraken
gemaakt over het voor eigen rekening en
risico door het Ontwikkelbedrijf uitvoeren
van de grondexploitatie van de ontwikkeling
van het bedrijventerrein Trade Port Noord.
Voor zover het gaat om de gronduitgifte
van door het Ontwikkelbedrijf in het gebied
Trade Port Noord verworven respectievelijk
aangekochte gronden dan wel de in de
toekomst in genoemd gebied door het
Ontwikkelbedrijf te verwerven respectievelijk
aan te kopen gronden, is het kostenverhaal
over die gronden anderszins verzekerd;
een en ander zoals bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, onder a Wro.
De eerder gesloten overeenkomst is
verbonden aan de ontwikkeling van
het gemeentegrensoverschrijdende

bedrijventerrein Trade Port Noord, gelegen in
Venlo en Horst aan de Maas.
In de op 7 april 2017 gesloten aanvullende
overeenkomst over de grondexploitatie
van het plangebied Trade Port Noord 2017
zijn de eerder gemaakte afspraken over de
toepassing van afdeling 6.4 Wro aangevuld op
de volgende onderdelen:
• Als gevolg van een herstructurering van
(onder meer) de vennootschappelijke
structuur van C.V. Trade Port Noord heeft
een contractoverneming plaatsgevonden,
waarbij de rechtsverhouding van B.V.
Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij
Klavertje 4, als beherend vennoot van
de commanditaire vennootschap C.V.
Trade Port Noord, tot Venlo en/of Horst
aan de Maas is overgedragen aan de B.V.
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (hierna:
het Ontwikkelbedrijf), gevestigd aan de Sint
Jansweg 15 te Venlo.
• Er is voorzien in een uitbreiding van het
bedrijventerrein Trade Port Noord binnen
Horst aan de Maas in westelijke richting
ten behoeve van de realisatie van een
railterminal en spoorse aanpassingen.
Hiervoor zijn inmiddels de nodige
planologische besluiten in procedure
gebracht.
• Door partijen zijn, ter uitwerking van de
reeds gemaakte afspraken over de door
de gemeenten Venlo en Horst aan de
Maas op het Ontwikkelbedrijf verhaalde

1

kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 Bro,
nadere uitvoeringsafspraken gemaakt over
het verhaal van kosten van het ambtelijk
apparaat verband houdende met de
grondexploitatie van de beide gemeenten.
Een zakelijke omschrijving van de inhoud van
deze overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12
van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 8 mei
2017 ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst.

Openingstijden informatiehoek:
ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr.
van 8.00 tot 17.00 uur.
Buiten genoemde tijden kan de zakelijke
omschrijving worden ingezien nadat hiervoor
een afspraak is gemaakt.
Hierover kan contact worden opgenomen
met de heer M. Bouwmans van de afdeling
Economie, & Gebiedsontwikkeling,
tel: 077 - 477 94 53 of per e-mail:
m.bouwmans@horstaandemaas.nl

Bestrijding eikenprocessierups
De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. De brandharen van
de eikenprocessierups kunnen vervelende gezondheidsklachten geven.
Om de overlast te beperken zijn we deze
week begonnen met de bestrijding van
de eikenprocessierups. Kijk voor nadere
informatie over de bestrijding en aanpak

2

van de overlast op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Ook kunt u
informatie vinden op de website van GGD
Limburg-Noord www.ggdlimburgnoord.nl

3

En weer mocht burgemeester Kees van Rooij afgelopen week drie keer een 60-jarig huwelijkspaar feliciteren.De echtparen van Berlo-Nabben uit Tienray (1), In ’t Zandt-Simons uit Sevenum (2) en RubieCamps uit Horst (3) ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het herinneringsbord.

Moederdagaanbieding grote hangbasket € 5,99

2 ha planten en bomen voor de siertuin en moestuin
Gedeeltelijk overdekt cash en carry tegen outlet prijzen.
Zo maar 50-60% goedkoper!
erNu ook eenjarige zom ,
n
bloeiers en kuipplante nten
pla
tomaten- en groente

Leibomen superactie

12-14 in pot

1000 op voorraad

Lage prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kadernota 2018: Groen, vooral doen
Willen we goed voor onze huidige en toekomstige inwoners zorgen,
dan moeten we allemaal, ook als gemeente, nog een flinke slag maken.
Zeker gezien de ambitie om misschien ooit wel de Gezondste Regio in
Europa te worden.

Vergroening en verduurzaming zal
nadrukkelijker in de praktijk doorgevoerd moeten worden. Bij de
voorbereiding van de Kadernota,
waarbij bepaald wordt waar we
volgend jaar wel en geen geld aan

uitgeven, heeft de SP daar nadrukkelijk
aandacht voor gevraagd. We kiezen
daarmee ook voor een beter Nederland, maar dan op onze manier.
We willen hebben dat er eindelijk werk
wordt gemaakt van de sanering van de

asbestdaken van zowel bedrijven als
burgers, waarbij de overheid ook
financieel ondersteuning biedt.
We willen hebben dat vrijwel elke
vierkante meter van de daken van de
gemeentegebouwen, die geschikt zijn,
eindelijk worden voorzien van
zonnecellen. Er lopen wel initiatieven,
maar die gaan wat de SP betreft niet
snel en ver genoeg. Verder willen we
laten onderzoeken of de gemeentevoertuigen zoveel mogelijk geëlektrifi-

ceerd kunnen worden. Bij ontwikkelingen waarbij het milieu, omwonenden
en toerisme hinder ondervinden, willen
we vaker gaan kiezen voor deze
belangen en minder vaak alleen maar
voor de initiatiefnemer. Groen doen is
ook de juiste keuze maken. Verder
willen we hebben dat groeninpassingen die zijn afgesproken ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Maar ook zelf kunnen we dingen
doen. Zo hebben wij thuis zelf sinds

vier jaar zonnecellen. Dit is niet
alleen financieel aantrekkelijk, maar
het geeft vooral een goed gevoel
dat wij zelf ons jaarlijkse stroomverbruik vrijwel volledig zelf opwekken.
Hierdoor investeren we, persoonlijk,
maar ook als overheid, samen in de
toekomst van ons, maar ook van onze
kinderen. Groen, laten we het vooral
gaan doen.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Moeilijke discussie vraagt heldere kijk
Volgende week spreekt de gemeenteraad ‘opiniërend’ over het
inpassen van het thema Intensieve Veehouderij in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van onze gemeente.
Eigenlijk is de vraagstelling
simpel: waar in ons buitengebied
bieden we ruimte aan veehouderijen en welke eisen en voorwaarden stellen we daar aan? En waar
geven we de natuur de ruimte?
Alhoewel Horst aan de Maas een
relatief kleine veestapel heeft,

spelen er wel enkele grootschalige
ontwikkelingen, die leiden tot zorgen
over de gevolgen voor volksgezondheid en milieu.
In de praktijk is het debat over
intensieve veehouderij daarom verre
van simpel. Emoties lopen vaak hoog
op. Het CDA wil bij de kern blijven:

wettelijke eisen en voorwaarden
om volksgezondheid en milieu te
beschermen. Daar moeten veehouders zich aan houden. Over de keuze
van ondernemers voor grootschalige
of kleinschalige bedrijvigheid, gaan
wij als raad niet. Dat is aan de markt.
We moeten ook de voordelen van
grootschaligheid willen zien. Vroeger
was iedereen boer. Doordat de agrarische sector is gaan mechaniseren en
specialiseren, is zij vandaag de dag in

staat om heel efficiënt goed en veilig
voedsel te produceren. Ten opzichte
van vroeger hebben we nog maar een
beperkt aantal boeren nodig. De rest
van onze samenleving kan daardoor
andere keuzes maken, en toch over
voldoende en betaalbaar voedsel
beschikken. In de huidige onrustige
wereld geen overbodige luxe.
Henk Weijs,
CDA Horst aan de Maas
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Mag bij
Cruysberg

Kom naar de magazijnverkoop
EN PROFITEER VAN GIGA KORTINGEN

VAN donderdag 4 mei
T/M ZATERDAG 6 mei

Spoorstraat 1 • Tienray www.modehuiscruysberg.nl

04
05

Mooie resultaten voor
HZPC in Antwerpen
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:

gezocht
bakkerstalent

Door: zwemvereniging HZPC
Voor de wedstrijdzwemmers van HZPC stond er dit weekend een internationale wedstrijd in Antwerpen op
het programma. Tijn van Kuijk, Koen Koster, Cas Verstegen, Isa Curvers, Manon Koster, Pleun van den Bergh,
Anouk Seuren, Floor Weijmans, Manon van der Wielen, Marlijn Zwart, Anna van Kuijk, Imke van den Hoef en
hun begeleiders vertrokken op zaterdag 29 april vroeg naar Antwerpen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast
bakkerstalent die haar of zijn passie
vooral kwijt kan in het maken van banket.
Bakkerij Derix heeft plaats voor een

(leerling) banketbakker
voor 25-30 uur per week

Lijkt het je leuk om in onze bakkerij aan de slag
te gaan en jezelf steeds verder te ontwikkelen
tot vakvrouw of vakman? Ben je creatief en
collegiaal? Stuur dan een mail naar:
info@bakkerijderix.nl
:

St. Jansstraat 5
Kerkstraat 14, Horst
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

De eerste programma’s waren erg
vroeg in de ochtend, maar toch
werden er al mooie pr’s gezwommen
door Isa, Marlijn, Imke, Tijn, Cas en
Manon K. Ook werden er zes medailles
behaald (Marlijn en Manon K. brons
200 school, Tijn brons 200 school en
zilver 100 rug, Koen goud 200 wissel
en Imke brons 100 rug). Na de
middagpauze waren er pr’s voor Floor
en Manon W. op de 100 vlinder.
En opnieuw zes medailles (Tijn goud
50 school en brons 100 vlinder, Cas
zilver 100 vlinder, Koen brons 100
vlinder en goud 50 school en Manon K

goud 100 vlinder). ’s Avonds zwommen Koen, Floor en Manon K. de finale
van de 100 vlinder, waarin prijzengeld
te verdienen was. Koen werd derde in
een pr, Floor evenaarde haar pr en
Manon werd tweede.
Zondagochtend behaalde bijna
iedereen een pr op de 50 rug en er
was 100 procent medaillescore op
de 200 vlinder (Koen, Floor, Imke en
Manon W). Daarnaast behaalden Koen
en Tijn zilver op de 50 rug. Na de lunch
was het tijd voor de laatste reguliere
sessie. De vele sprinttrainingen van
de afgelopen weken resulteerden in

mooie pr’s voor Pleun, Anna, Isa, Tijn
en Cas op de 50 vrij. Vier medailles
werden behaald door Koen (goud 100
school), Tijn (zilver 200 rug en 50 vrij)
en Manon K. (zilver 200 rug). In de
finalesessie werd er door Marlijn en
Manon K. op de 100 school sneller gezwommen dan in de ochtend.
Koen werd in de finale op de 100
school als 200 wissel tweede.
Het was een geslaagd weekend in
Antwerpen. Iedereen heeft één of
meer pr’s gezwommen, als club zijn
22 medailles mee naar huis genomen
en het was weer erg gezellig.

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

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

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten

ement

arrang
VerwenEdelstenen
Salon
g
oederdaoliën
Winkel MEtherische
ichtsGezremedies
Boeken Bloesem
ndeling +
behacelzouten
Sieraden Schüssler
geschenkset
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Behandeling 60 minuten
zaterdag 10.00 - 16.00
van € 49,50
voor

€ 40,00

Behandeling 85 minuten

van € 54,00
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
voor € 45,00
16.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Demo wandelvoetbal in Meterik
Op het sportpark van RKSV Meterik werd op zaterdagmiddag 29 april een demonstratie wandelvoetbal gehouden. Bij het wandelvoetbal wordt alleen gewandeld waardoor de sport toegankelijker is voor
ouderen of mensen met lichaamsklachten.
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Overwinning

Sporting ST heeft
wind in de rug
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Op de laatste dag van april heeft het eerste team Sporting ST uit
Swolgen en Tienray op het eigen sportpark Kerkebos sinds lange tijd
weer eens een overwinning behaald. In de klasse 5E werd het 4-1 tegen
Helenaveen/Griendtsveen.
In de eerste helft speelde de
thuisploeg met de wind in de rug.
Zo werd de tegenstander goed
vastgezet op eigen helft. Sporting
begon uitstekend aan de wedstrijd
met al vroeg kansen voor Rik
Miltenburg en Dave van Rijswick.
Helaas voor de zwarthemden stond
het vizier nog niet helemaal op
scherp. Achterin stonden Mike Rutten
en René Kusters hun mannetje door
de vleugelspelers van de bezoekers
goed aan te pakken.
Na tien minuten mocht Kevin
Goldschmidt aanleggen voor een
vrije trap aan de zijkant van het
strafschopgebied. Zijn lage voorzet
eindigde, mede door een goed
overstapje van Marco Pennings,
onaangeraakt binnen bij de tweede
paal; 1-0.

Gelijkmaker via
kopbal en vrije trap
Helenaveen/Griendtsveen stelde
echter snel orde op zaken en wist
via Burak Oosterveen de gelijkmaker
te produceren via een kopbal na een
vrije trap; 1-1. De thuisploeg ging
goed door met het creëren van
kansen. Een corner van Tim Hodzelmans waaide bij de tweede paal
prachtig over de grabbelende
doelman; 2-1.

Net voor de pauze wist Marco
Pennings 3-1 te maken.
Na de thee gaf Helenaveen/
Griendtsveen iets meer druk naar
voren.
Met nog twintig minuten te
spelen kreeg doelman Devin de
Swart zo’n last van zijn hamstring
dat hij vervangen moest worden.
Bram Willems moest hierdoor
noodgedwongen, en met geleend
materiaal, vervroegd zijn rentree
maken nadat hij in december ernstig
geblesseerd was geraakt.

Handen in de lucht
voor overwinning
Helenaveen/Griendtsveen wist
echter geen bres te slaan in de
stugge verdediging van Sporting dat
zelf het laatste woord had. In de
slotminuut zag René Kusters zijn
kans schoon mee naar voren te
komen en middels een echte
‘schravelgoal’ zijn eerste doelpunt
voor Sporting 1 te maken; 4-1.
Niet lang daarna floot de prima
leidende scheidsrechter Huebers uit
Venray af voor het einde van de
wedstrijd.
Eindelijk konden bij de spelers
en supporters van Sporting ST de
handen de lucht weer in voor een
verdiende overwinning.

America wint overtuigend
Het eerste team van voetbalvereniging AVV America speelde zondag 30 april tegen sv Grashoek.
AVV wist de lastige uitwedstrijd overtuigend te winnen. Ze waren de hele wedstrijd heer en meester.
Met goed en snel voetbal werd Grashoek in de verdediging gedrukt. Jesper Huys en Jens Kleuskens
scoorden voor America. In de slotfase kwam Grashoek nog op 1-2, maar ze was niet bij machte om door
te drukken. (Foto: Hay Mulders)

Melderslo verliest inspiratieloos
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het eerste team van voetbalvereniging SV Melderslo speelde op zondag 30 april tegen SV Leunen.
In de eerste minuut was het al
bijna raak. De voorzet van Caspar vond
helaas geen medespeler waardoor een
100 procentkans jammerlijk om zeep
werd geholpen. In minuut drie zag het
er verdedigend niet geweldig uit aan
Melderslo-zijde en dat leidde meteen tot
de 0-1 voor Leunen. Leunen was feller,
maar speelde ook geen goed voetbal.
Het spel en de beleving aan Melderslo
zijde was bedroevend te noemen en ze
wisten dit negentig minuten lang vol
te houden. In de zevende minuut kreeg
Rik Spreeuwenberg een blessure op een
plek waar verzorger Ron Thijssen met

zijn zak water ook geen soelaas kon
bieden. Gelukkig kon Rik de wedstrijd
vervolgen. In de 32e minuut maakte
Leunen met een mooi afstandsschot de
0-2. In de 35e minuut stond de scheidsrechter een snel genomen vrije trap
van Leunen toe. Melderslo liet Leunen
vervolgens voor de derde keer scoren.
In de rust was het genieten
geblazen van een lekker koud pilsje en
Max Verstappen lag op de vijfde plaats.
De wedstrijdbal werd maar weer eens
gewonnen door een van de veteranen.
In de vijftigste minuut schoot Leunen
naar een snelle counter op de lat.

In de 56e minuut klonk er plotseling
muziek uit de luidsprekers wat de sfeer
er goed inhield. In de 63e minuut wist
jeugdspeler Tom Verlinden zijn directe
tegenstander te vloeren. Het getover
met kaarten door de scheidsrechter dat
hier op volgde paste geheel in de wedstrijd. Waar men eerst allemaal schrok
van rood, leek even later geel gerechtvaardigd. In de 83e minuut was het
dan helemaal over voor de roodwitten
toen Leunen 0-4 liet aantekenen. En dat
maakte Leunen de terechte winnaar
deze middag tegen een inspiratieloos
Melderslo.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

1ste automonteur/
Technisch Specialist (M/V)
D O K C I N E M A L A AT J E G E N I E T E N VA N F I L M M E T D E G E M A K K E N
VA N E E N S E R V I C E B I O S C O O P. E N D AT O P N O G G E E N H A L F
U U R TJ E R I J D E N VA N H O R S T !

RESERVEREN: 077 – 310 1064 / W W W.DOK6.EU
DOK6 / R A ADHUISPLEIN 6 / 5981 AT PANNINGEN

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

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

ACTIE deze week GERANIUMS E 0,90
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

(fulltime, 38 uur per week)
Spreeuwenberg Automotive, gevestigd in Griendtsveen, is een jong dynamisch bedrijf, waar diverse
activiteiten en specialiteiten worden aangeboden zoals onder andere: storingsdiagnose, reparatie en
onderhoud van motorvoertuigen. Als autobedrijf zijn wij de laatste en komende jaren vooral bezig met
diagnostiek en reparatie van elektronische en mechanische storingen in moderne benzine-, diesel-,
hybride-, veiligheids- en comfortsystemen. Spreeuwenberg Automotive profileert zich in die hoedanigheid
als het verlengstuk van het universele garagebedrijf.
Werkzaamheden
Je takenpakket bestaat uit het zelfstandig stellen van diagnoses. Je signaleert, controleert en
communiceert alle daaruit volgende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een gedreven technisch specialist met een flexibele instelling.
Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en hebt minimaal een afgeronde opleiding eerste
autotechnicus, aangevuld met relevante trainingen en cursussen. Je bent in het bezit van je APK 2
papieren of bent bereid deze te halen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je bent woonachtig in de regio en in het bezit van een rijbewijs. Ervaring is een pre en bekendheid
met diverse automerken geniet de voorkeur.
Aanbod
Een passend salaris, ruimte om je kennis en niveau op peil te houden door het volgen van opleidingen
en nieuwe ontwikkelingen. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer binnen Spreeuwenberg
Automotive is collegiaal en informeel.
Indien je voldoet aan het profiel en de functie
spreekt je aan, stuur dan een korte schriftelijke
sollicitatie voorzien van cv naar:
info@spreeuwenbergautomotive.nl
0493-529397
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Nationale menwedstrijden
in Kronenberg
Op de terreinen van Grandorse in Kronenberg vinden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 mei de Nationale
Menwedstrijden Horst aan de Maas plaats. Drie dagen achtereen verschijnen 140 combinaties aan de start om deel
te nemen aan de wedstrijden.

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

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
dan 23 st!
in Hor

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

PERFECT FINISH BV
Twee weken geleden vond de
internationale menwedstrijd Horst en
NK vierspan paarden plaats op het
nieuwe Grandorse, voorheen bekend
als Hippische Zone ‘De Peelbergen’.
Volgende week is het de beurt aan
de klasse L, M en Z deelnemers.

Tijdens de nationale menwedstrijden
komen zowel paarden als pony’s aan
de start. Het eerste onderdeel de
dressuur vindt op vrijdag 12 en
zaterdag 13 mei plaats. Zaterdag
13 mei worden ook de vaardigheidsproeven verreden.

Zondag 14 mei vindt het meest
spectaculaire onderdeel plaats de
marathon. De marathon bestaat
uit vier tot zeven imposante hindernissen.
Kijk voor meer informatie op
www.menwedstijdenhorst.nl

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

Van Stratum Horst is specialist op het gebied van verhuur, verkoop en service
van (nood)stroomvoorzieningen. Voor de versterking van ons team zijn we op zoek
naar een energieke

elektromonteur/chauffeur
De werkzaamheden zullen
o.a. bestaan uit:
• Het opleveren, repareren en
onderhouden van onze producten en
klantinstallaties;
• Bezorgen, installeren en ophalen van
onze verhuurvloot bij o.a. evenementen, festivals, energiebedrijven en
industrie;
• Adviserende rol voor onze relaties op
locatie.

Brovoc meisjes B kampioen
Door: volleybalvereniging Brovoc
Het meisjes B team van volleybalverenging Brovoc uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst is zaterdag
22 april kampioen geworden in de 1e klasse. De laatste wedstrijd moest gewonnen worden van
Aspargos uit Grubbenvorst, anders was het team afhankelijk van de uitslag van Set up. Licht gespannen
begonnen de meiden aan de wedstrijd. Maar die zenuwen waren snel weg. In de eerste set pakten ze
meteen een ruime voorsprong en haalden de set binnen met 25-14. De tweede en derde set gingen
nog gemakkelijker, mede door de hele sterke service, en werden gewonnen met 25-8 en 25-9.
Het feestje kon al gevierd worden. De vierde set was de concentratie even weg, maar werd toch
gewonnen met 25-19. Een ruime overwinning, 4-0.

Wij vragen:
• mbo niveau 4 elektrotechniek;
• rijbewijs CE met code 95 is een pré
of bereidheid om dit te behalen;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Servicegerichte instelling,

m/v

probleemoplossend vermogen en
affiniteit met techniek;
• Verantwoordelijkheidsgevoel,
zelfstandig kunnen werken maar
ook in teamverband;
• Representatief en goede
communicatieve vaardigheden;
• Woonachtig in regio Horst.
Wat bieden wij:
• Marktconform salaris;
• Na gebleken geschiktheid behoort
een vast dienstverband tot de
mogelijkheden;
• Een klein en leuk team;
• Een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een gezond en
groeiend bedrijf.

Solliciteren:
• stuur je cv met motivatie per e-mail aan: info@stratum-horst.nl
o.v.v. vacature elektromonteur/chauffeur;
• voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze functie kun je contact
opnemen met: Dhr. B. van Stratum, 077 - 398 17 69

Expeditiestraat 17, 5961 PX Horst

www.stratum-horst.nl
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Tienrayse en Swolgense bossen

Veldronde
’t Trefpunt Tienray
Handboogsportvereniging ’t Trefpunt uit Tienray organiseert op zaterdag
6 en zondag 7 mei een Veldronde. De wedstrijden vinden plaats in de
Tienrayse en Swolgense bossen.

Gezamenlijk tenue voor
AVV America en RKSV Meterik
De voetbalverenigingen van America en Meterik gaan steeds meer samenwerken. Na de samenwerking van de jeugdteams van beide clubs gaan zij nu verder met de volgende stap: gezamenlijke
tenues. Een speciale commissie is in samenspraak met beide besturen tot een tweetal mogelijk tenues
gekomen. Op zaterdag 29 en zondag 30 april konden alle leden stemmen op hun favoriete outfit.
Op zondagavond werden de stemmen geteld. Met 66 procent werd het tenue op de foto gekozen.
Dit zal eerst door de jeugteams gedragen worden en in de toekomst ook door de seniorenteams.

Wittenhorst geeft winst
alsnog uit handen
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Een gelopen koers, om in wielertermen te spreken, toch uit handen geven is erg pijnlijk. Deze conclusie moet
men trekken na een boeiende partij op zondag 30 april tussen RKsv Wittenhorst en VV Geldrop, met als inzet
goede papieren in de derde periodestrijd.
Wittenhorst was zo goed op
weg om een mooie zege te behalen
tegen deze gerenommeerde ploeg.
Geldrop was weliswaar vanaf de start
de ploeg die de aanval zocht, maar
de oranjemannen loerden op kansen
en die kwamen er. In de 23e minuut
werd een schot van Rob Zanders
via een voetje tot corner verwerkt.
Uit deze corner viel de openingstreffer. De bal werd prima voorgezet
waar Willem Heijnen op de juiste
plaats stond en dit betekende de 0-1.
Dit was ook de ruststand.
Na de herstart kwam het
gevaarlijkste moment via Michiel
Hanssen. Geldrop zag de bui hangen
en nam het spel met een offensief over. In de 66e minuut kon de

grote aanhang van Wittenhorst weer
juichen. Willem Heijnen stuurde Rob
Zanders in de diepte. Hij bleef voor de
doelman uiterst koel en plaatste de
bal kansloos in het doel, 0-2.
Geldrop drukte door met het
gevaar dat Wittenhorst veel vrijheid
kreeg. Eerst kon Coen Jansen van
Geldrop gevaarlijk oprukken maar de
kans werd gemist. Maar toen creëerde
Wittenhorst een aantal kansen voor
zichzelf. Het scorebord was al bijna
aangepast toen Frank Peeters met een
geweldige actie de doelman voorbij
was en nog maar hoefde in te schieten. Hij talmde te lang, de doelman
kon nog maar net ingrijpen. De bal
bleef nog in het spel, maar kon niet in
het doel geplaatst worden.

Wittenhorst beloonde zich
niet, het had de wedstrijd op slot
moeten zetten. Deze missers zette
de wedstrijd later toch wel op
zijn kop. In de 88e minuut kwam
Geldrop aan de aansluitingstreffer. Eerst moest de goed leidende
scheidsrechter de rode kaart tonen
aan Bart Spreeuwenberg. Uit een
reflex toucheerde hij de bal en dit
is een doodzonde in het voetbal.
De penalty werd goed ingeschoten
door Nick Kuylaars, 1-2.
Geldrop ging met nog meer
energie ten aanval. Diep in blessuretijd viel toch het onheil voor
Wittenhorst. Een goede voorzet
werd door Coen Jansen tegendraads
ingekopt, 2-2.

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

Op zaterdag 6 mei starten om
10.00 uur de jeugdschutters. Deze
wedstrijd maakt deel uit van een
drietal wedstrijden in verschillende
categorieën van handboogsport, om
de jeugdschutters kennis te laten
maken met diverse mogelijkheden. De eerste wedstrijd was een
indoorwedstrijd van 2 x 24 pijlen over
een afstand van 18 meter binnen,
de tweede een veldwedstrijd op
blazoenen van 20 tot 80 centimeter
groot, en met enkele 3D dierfiguren
op diverse afstanden in de bossen.
Bij ieder groepje van vier schutters
is deze dag begeleiding van een
ervaren schutter. De wedstrijd duurt
tot 14.00 uur.
Op zaterdag 17 juni vindt de volgende wedstrijd plaats in Grashoek.
De deelnemende schutters komen
uit Limburg en Brabant en ze zijn
allemaal lid van een handboogvereniging.

Op zondag 7 mei spelen 112
senioren schutters. Zij starten om
09.00 uur bij de accommodatie van
de vereniging en gaan van daar uit
op zoek naar in totaal 24 doelen,
die in de bossen staan opgesteld.
De wedstrijd duurt tot ongeveer
16.00 uur.

Fieldcup
De wedstrijden staan onder auspiciën van de NHB, deze tellen ook
mee voor de Fieldcup. Er worden vier
type bogen gebruikt: de Free-Style
boog, voorzien van stabilisatoren en
vizier, de Bare-Bow zonder vizier en
verdere hulpmiddelen, de houtenboog en de Compoundboog. De bossen worden waar nodig afgezet met
markeringslint en waarschuwingsborden met rode vlaggen. Het betreden
van het gebied is alleen toegestaan
onder begeleiding van leden van
’t Trefpunt.

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

Jubileum
voordeel

400,korting
op de gehele
entour E+ serie

VAN € 2.399,-

€ 1.999

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

GIANT STORE VENLO
Venloseweg 104-106 - 5931 GV Tegelen-Venlo - 077 -- 7370130
info@giantstore-venlo.nl - www.giantstore-venlo.nl
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Jeugdvoetbaldagen
Horst
De 28e editie van de Jeugdvoetbaldagen in Horst vindt plaats in de
laatste week van de schoolvakantie van maandag 21 tot vrijdag 25
augustus. De Jeugdvoetbaldagen vinden plaats op de voetbalvelden van
RKsv Wittenhorst in Horst.
Iedereen van 5,5 tot en met
14 jaar kan deelnemen aan deze
voetbaldagen. Tijdens de Jeugdvoetbaldagen worden er vijf dagen lang
allemaal verschillende voetbalactiviteiten gedaan. Denk hierbij aan

techniekoefeningen, diverse
partijspelen, pannavoetbal, maar ook
een quiz. Inmiddels hebben er zich al
zo’n honderd kinderen uit diverse
dorpen aangemeld. Inschrijven kan
nog tot en met maandag 22 mei.

Sparta’18 wint
van hekkensluiter

EWC en Meterik in evenwicht
Door: voetbalvereniging RKSV Meterik
Op de koele zonnige zondagmiddag 30 april in Well, speelden de eerste teams van EWC en RKSV Meterik een
leuke wedstrijd met aan beide zijden diverse doelrijpe kansen. Beide teams gingen vol voor de overwinning maar
het bleef tot het laatste fluitsignaal 0-0.
De groenwitte uit Well en Meterik
zijn ondanks het gelijkspel nog steeds
kansrijk voor de derde en vierde plaats
die recht geven op promotiewedstrijden voor de derde klasse. Het eerste
halfuur gebeurde er voor beide doelen
niet zoveel, maar toen brandde de
wedstrijd los. Mike Kroon van EWC zocht
op snelheid de diepte en schoot in
kansrijke positie rakelings over.
Vervolgens schoot de zeer beweeglijke
en veel scorende speler/trainer
Mimoun Akrom na een solo over.
Meterik leek vlak voor rust te gaan
scoren. Piet Steeghs nam de bal in het
zestienmetergebied goed aan en
plaatste terug op de vrijstaande

Dirk van Rengs, maar zijn fraaie
inzet ging rakelings over het doel.
Quincy Rubie speelde zich goed vrij op
de vleugel en waar iedereen een
voorzet verwachtte probeerde hij met
een lob keeper Nicky Theeuwen te
verschalken maar deze kon met enig
geluk de bal corner tikken.
Na de thee was EWC het eerste
kwartier veel feller dan Meterik en
leek de 1-0 te scoren. Na een mooie
steekbal schoot een EWC- aanvaller in de lange hoek maar keeper
Luc Haenen kon met de vingertoppen de bal nog net corner tikken.
Vervolgens was Meterik via de goed
ingevallen Nick van Berlo een drietal

keren gevaarlijk. Een prima voorzet
van Nick werd door Dirk van Rengs
maar net naast gekopt. Dirk stuurde
Piet Steeghs de diepte in en zijn voorzet werd door Nick naast geschoten.
Nick had de smaak te pakken
en bracht met een gave voorzet
Dirk in zeer kansrijke positie maar
zijn kopbal ging jammerlijk naast.
EWC zette nog een keer aan en leek in
de slotminuut nog de winst te pakken
maar een inzet van Mike Kroon ging
via een Meterik been naast het doel.
Na het laatste fluitsignaal van de goed
leidende scheidsrechter Theeuwen
stond er een terecht gelijkspel op het
scorebord.

Door: voetbalvereniging Sparta’18
Het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft
op zondag 30 april gespeeld tegen Rood-Wit’62 uit Helmond.
Vorig seizoen werd Sparta’18
met 9-1 weggespeeld door RoodWit’62. Sparta’18 had dus wat
goed te maken in Helmond. Al na
negen minuten kwam Sparta’18 op
voorsprong door een goal van Bart
Schouten. Tien minuten later was het
Tom Spreeuwenberg die met een
goede actie Sparta’18 op een 0-2
voorsprong zette. De uitploeg ging op
zoek naar nog meer treffers en die
kwamen er ook. In de 39e minuut
was het Rob Peeters die scoorde en
vlak voor rust, in de 43e minuut,
maakte Thijs Janssen de vierde
Sevenumse treffer.
Sparta’18 ging met een ruime
voorsprong de rust in, waardoor

het in de tweede helft een kwestie
was van de wedstrijd uitspelen.
De tweede helft was dan ook niet
meer spannend. De 0-5 werd in de
59e minuut door Rob Peeters op het
scorebord gezet. In de slotfase, in de
79e minuut, maakte Bart Schouten
de laatste treffer, 0-6. Een mooie
overwinning waarmee Sparta’18 de
derde periodetitel heeft gepakt en
tevens de tweede plaats in de competitie definitief veilig heeft gesteld.
Rood-Wit’62 daarentegen is door
deze nederlaag gedegradeerd naar
de vierde klasse. Volgende week
staat de laatste thuiswedstrijd van
de competitie op het programma.
Sparta’18 ontvangt dan Haelen.

Keepers Xperience XL
De KeepersXperience XL bij voetbalvereniging Sparta’18 te Sevenum
vindt plaats op vrijdag 26 mei. De dag duurt van 09.30 tot 16.30 uur.
KeepersXperience XL is een
keepersactiviteit met trainingen en
spelvormen, maar dan gedurende een
hele dag. Een viertal thema’s staat
deze dag centraal. De keepers en
keepsters worden technisch, fysiek en
mentaal getraind op deze thema’s.
Elk thema wordt afgesloten met een
spelvorm. De keepersdag is voor alle

jeugdkeepers, ongeacht niveau of
klasse. Iedere keeper wordt op niveau
in een groep ingedeeld. Aan het
einde van de dag ontvangt iedereen
een certificaat en worden de prijzen
uitgereikt, waaronder de bokaal
Keeper van de dag. Voor meer
informatie en inschrijven, kijk op
www.challenge-arena.nl

Jan & Allemantoernooi Melderslo
Volleybalclub Olsredlem uit Melderslo organiseert op donderdag
25 mei, Hemelvaartsdag, het Jan & Allemantoernooi. Op de grasvelden
van sportpark De Merel in Melderslo worden vanaf 09.30 uur volleybalwedstrijden gespeeld.
Eén keer in de twee jaar
organiseert VC Olsredlem het Jan
& Allemantoernooi, waar iedereen
aan mee kan doen. Tijdens deze dag
gaat het vooral om de gezelligheid,
het niveau volleybal is van minder
groot belang. Naast het volleyballen
is er ook altijd een tombola.
Het toernooi begint om 09.30
en rond 17.00 uur wordt de finale
gespeeld. Om 18.00 uur vindt
daarna de prijsuitreiking plaats.
Er wordt gespeeld in gemengde

teams van maximaal zes personen,
waarvan minimaal twee vrouwen
en waarvan continu één vrouw in
het veld moet staan. Tevens moet
één persoon van het team uit
Melderslo komen. Voor de jeugd tot
en met 13 jaar wordt er dit jaar een
apart toernooi georganiseerd, dat
om 11.00 uur start.
Meer informatie over het Jan
& Allemantoernooi is te vinden
op de Facebookpagina van
VC Olsredlem.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking wijziging geluidproductieplafonds A73/A67 te Venlo
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt
bekend dat zij bij besluit van 26 april 2017, kenmerk
IenM/BSK-2017/44863, met toepassing van artikel 11.28,
eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van
Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten,
gelegen langs de A73 bij Venlo, ter hoogte van km 45,4
tot km 49,8 en de A67 ter hoogte van km 67,7 tot
km 69,9.
Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op
donderdag 3 november 2016 in de Staatscourant en
de lokale huis-aan-huisbladen Combi Venlo/Beesel
en HALLO Horst aan de Maas gepubliceerd. Over dit
ontwerpbesluit zijn 2 zienswijzen ingediend.
De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot
wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van
het ontwerpbesluit.
Aanleiding en beknopte samenvatting
De aanleiding van deze wijziging is gelegen in
drie bevindingen van Rijkswaterstaat:
1. In het nalevingsverslag over het jaar 2013 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs
de A73 tussen kilometer 45,4 en 46,3 worden overschreden.
2. Bij de controle van het geluidregister ten behoeve
van deze nalevingsberekeningen is geconstateerd
dat de aansluiting Greenportlane, die is opengesteld
in 2011, niet in het geluidregister is opgenomen.
3. De oude aansluiting ‘Grubbenvorst’ is niet uit het
geluidregister verwijderd.
Deze bevindingen zijn de aanleiding geweest voor
Rijkswaterstaat om voor het traject tussen kilometer
45,4 en 49,5 een akoestisch onderzoek uit te voeren.
Uit dit akoestisch onderzoek volgt dat voor 111 referentiepunten de geluidproductieplafonds dienen te worden
gewijzigd. Bovendien is gebleken dat het niet doelmatig is om maatregelen te treffen die de gevolgen
van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidbelastingen op woningen
beperken. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op
14 woningen bij volledig benut geluidproductieplafond toenemen.

Terinzagelegging
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken
referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.
Het besluit wordt gepubliceerd op de website van
het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch
onderzoek. Deze stukken liggen ook vanaf de dag na
publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij
het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg
2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur
tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik
willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 - 487 450.
Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat
ten minste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave
van redenen waarom men zich niet met het besluit
kan verenigen en, zo mogelijk, een afschrift van het
besluit waartegen het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt
een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot
niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over
het besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden
tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch
bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer
of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op:
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-envergunningen/geluid-langs-rijkswegen/.
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Hegelsom wint
moeizaam van Egchel

Motorcross in Lottum
Op het circuit aan de Stokterweg in Lottum vinden op zaterdag 6 en zondag 7 mei wedstrijden plaats om het
Nederlands kampioenschap motorcross. Deze worden georganiseerd door Motorcrossclub Lottum.

Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom heeft in de
thuiswedstrijd tegen SV Egchel op zondag 30 april moeizaam met 1-0
gewonnen. In een wedstrijd zonder veel hoogtepunten viel de beslissing
pas in de tweede helft. Door puntverlies van Grashoek en Kessel heeft
Hegelsom dus goede zaken gedaan.
De eerste helft tussen beide
partijen kabbelde rustig voorbij. Er viel
weinig te genieten voor de toeschouwers, de meeste opwinding kwam van
de scheidsrechter die met enkele
frappante beslissingen nog voor wat
vermaak wist te zorgen. Hegelsom
kreeg enkele kansjes voor de 1-0,
maar wist deze niet te benutten.
Egchel kwam er af en toe ook goed
uit, maar echt gevaarlijk konden zij in
het eerste bedrijf niet worden.
In de tweede helft viel er meer
te beleven tussen beide teams.
Egchel kreeg als eerste een grote
mogelijkheid voor de 0-1 maar doelman Joris Hagens stond zijn mannetje
en pakte de bal voor de voeten weg
van een speler van Egchel die oog in
oog met de doelman kwam te staan.
Na ongeveer 25 minuten spelen in de
tweede helft viel de eerste en enige
goal van het duel. Jordi Geurts schoot
knap binnen, hij scoorde met een halve
omhaal vanuit een hoekschop. Na deze

goal zakte Hegelsom wat terug waardoor Egchel wat grotere mogelijkheden
kreeg. Hegelsom had het aan doelman
Hagens te danken dat het 1-0 bleef,
met name zijn redding op een vrije
trap van Egchel die onderweg was
naar de kruising was indrukwekkend.
Hegelsom zelf zette daar vrij weinig
tegenover. Langzaamaan verdween
het geloof ook bij Egchel waardoor de
zege in de slotfase niet meer in gevaar
kwam. Directe concurrent Grashoek
ging in America met 1-2 onderuit
waardoor Hegelsom opgeklommen is
naar de derde plaats in de ranglijst,
daarnaast doet Hegelsom ook goede
zaken voor de derde periode, waar
het inmiddels de tweede plaats bezet.
Als de mannen van Math Joosten de
laatste twee wedstrijden weten te winnen zijn ze hoe dan ook verzekerd van
een plek in de nacompetitie. De eerste
van deze twee finales wacht zondag
al, als Hegelsom het in Lomm moet
opnemen tegen RKDSO.

Deze winkels zijn gevestigd op

Joep van de Pasch en Josh Breukers
kwamen voorheen uit in de quad
klasse. In Lottum debuteren beide
rijders op de crossmotor en strijden
op eigen circuit om de ereplaatsen.
De 250 motorcrossers die aan de start
worden verwacht, starten in verschil-

lende klassen. Op zaterdag komen
de jeugdklassen en de liefhebbersklasse aan de start. Op zondag wordt
er gestreden door onder andere de
quads, junioren en internationale
rijders. Naast Joep en Josh zijn er
meer regionale favorieten voor de

overwinning. Johan Gommans (Oirlo)
maakt kans op de overwinning in de
quadklasse. In de internationale klasse
is Michel Otten (Grubbenvorst) favoriet
en ook maken Bart Jacobs (Meterik) en
Ben van Gerven (Swolgen) kans op de
overwinning.
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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:
Kim Massop
Leeftijd:
12 jaar
Woonplaats: Tienray
School:
Dendron college
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Ik heb eindelijk vakantie en heb er veel
zin in! Morgen ga ik naar Toverland
met vriendinnen en volgende week
ga ik op vakantie naar Duitsland. Ik ga
met mijn ouders, zus, opa, oma en
onze hond Jop. De laatste keer dat ik
daar was, is al acht jaar geleden.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Rond de 30 jaar. Dan ben ik zelfstandig,

rd

aan
Kim Massop

kan ik veel doen en kan ik zwemmen
in het geld. Met al dat geld zou ik dan
het liefst een wereldreis maken.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen met vriendinnen of
voetballen met vrienden. Voetbal deed
ik met vrienden, want veel meiden
wilden niet mee voetballen. Nu voetbal ik nog steeds. Ik doe deze sport al
bijna 8 jaar.
Wat is je favoriete hobby?
Voetballen met vrienden is erg leuk om
te doen. Daar kan ik al mijn energie in
kwijt en ik heb een leuk team. Ik speel
ook best vaak: ongeveer drie of vier
keer in de week. Naast voetbal spreek
ik af met vrienden of ga ik naar de
soos in Tienray.
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heb ik een rijbewijs en kan ik doen wat
ik wil. Dan kan ik ook veel leuke dingen
doen met vriendinnen. Het is niet zo
dat ik mezelf nu te jong vind, maar ik
zou graag meer vrijheid hebben.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Mijn beste vak is Engels. Dit is een
vak waar ik goed in ben en een leuke
docent voor heb. Het leukste vind
ik wanneer we met de iPad mogen
werken. Wiskunde vind ik het stomst
omdat ik hier wat moeite mee heb.
Ik ben meer van de talen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dagobert Duck. Als ik veel geld heb,

n
het i

He

t

g:
K e r m is a a n b ie d in

v o o r € 5, 3 z o et e s o o r t en

ary.
, Malling en Centen
Darselect, Lambada
op = op!
en
17
zaterdag 6 mei 20
Aanbieding geldt op

Kreuzelweg 3 | 5961 NM Horst

jongeren 25

077 397 02 16

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik ga vaker oppassen. Mijn oppaskindjes zijn 8 en 9 jaar. ik vind het erg
leuk om te doen, ook al is het soms
wel lastig. Meestal doen we dan eerst
een spelletje en gaan ze daarna naar
bed.
Wie is je favoriete leraar?
Mevrouw Hoebers van Engels is mijn
favoriete leraar. Door haar ga ik graag
naar de les. Ze kan ook goed moeilijke dingen uitleggen. Vaak kijken we
filmpjes op de iPad en maken daar
opdrachten bij. Dit vind ik wel een fijne
manier van les.
Waar ben je verslaafd aan?
Er is niet iets waar ik superverslaafd
aan ben, maar iets waar je me
‘s nachts voor kunt wakker maken
zijn chicken McNuggets van de
Macdonalds. Die vind ik echt superlekker. Het is jammer dat we niet heel
vaak erheen gaan.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Het nummer Symphony van
Zara Larsson vind ik erg leuk om naar
te luisteren. Ze heeft wel meerdere
nummers die ik leuk vind. Ik luister
graag naar popmuziek.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik draag het liefst kleren die makkelijk
zitten en er stoer uitzien. Rokjes en
jurkjes zijn niet mijn ding. Meestal
draag ik gewoon een broek met een
shirtje.
Wat is je droombaan?
Lerares worden van groep 7/8. Ik vind
het leuk om elke dag nieuwe dingen
te leren en dat ook met anderen te
doen. Het liefst zou ik groep 7/8 hebben, omdat je dan altijd leuke dingen
gaat doen. Je gaat dan mee op kamp
en helpt met de musical. Nog een
voordeel is dat de kinderen al wat
zelfstandiger zijn. Ik zou geen les
willen geven op de middelbare school.
Dan geef je altijd maar hetzelfde vak.
Het liefst wil ik de vakken afwisselen.
Als ik klaar ben met school straks
wil ik de lerarenopleiding gaan
doen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag goed zijn in voetbal en bij
het dames Ajaxteam willen voetballen.
Ajax vind ik een goede en leuke club.
Mijn grote voorbeeld is Lasse Schöne.
Hij neemt veel vrije trappen en dat
vind ik leuk om te doen. Verder is
hij een hele goede voetballer.
Naast voetbal zou ik ook wel goed
willen zijn in handbal. Dit vind ik ook
een leuke sport. Toch wil ik later geen
topsporter worden. Ik word liever
leraar.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik vroeger nooit stil kon zitten en
altijd bezig was. Mijn familie vertelt
altijd dat ik een ondeugend kindje was
dat van alles aan het uithalen was of
dingen kapot aan maken was. Gelukkig
is dat nu wel veranderd.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Als je iets wil doen ga dan niet twijfelen, maar gewoon doen. Het leven is
veel te kort om te twijfelen. Dit vind ik
een erg belangrijk advies.

Taalsnuivers
Dat ik journalistiek wil
gaan studeren weten de
meeste mensen denk ik wel.
Ik ben best een zeikerd als het
om taal gaat, hier weet mijn
vriend met dyslexie alles van.
Deze eigenschap heb ik van
geen vreemde, mijn moeder is
nog erger dan ik.
Elke keer als ik ook maar een
klein foutje maak moet ik de zin
herhalen tot ik het goed zeg.
Gesprekken voeren met mijn
moeder kan heel erg vermoeiend zijn, op deze manier.
Nu hoor ik jullie denken,
waarom de titel taalsnuivers?
De geweldige schrijfster,
cabaretière en columniste
Paulien Cornelisse heeft ooit de
term taalneuzelaar de wereld in
gegooid. Een hele tijd geleden
werd ik semiboos op mijn
moeder, toen ze weer commentaar had op mijn taal. De correcte term van Paulien kon ik
me niet meer herinneren,
dus riep ik maar het eerste wat
in me opkwam: taal snuiver.
Sindsdien gebruiken mijn
moeder en ik die term om ons
zelf te beschrijven.
Ik ben niet de oppertaalsnuiver bij ons thuis, maar ik kan er
ook wat van. Mijn vriend heeft
dus dyslexie en kan er niks aan
doen als hij dingen verkeerd
schrijft of leest.
Toch ben ik die rotpersoon
die zijn appjes verbetert en er
ook nog op in gaat waarom het
niet klopt.
Mijn vriend heeft zijn
dyslexie ook van geen vreemde.
Zijn vader kwam tijdens een
potje rummikub met het
geweldige woord op tafel:
genept. Deze actie zorgde voor
veel commentaar. Na een heuse
zoekactie op het internet, bleek
het wel een woord te zijn.
Het mag dan misschien een
woord zijn, maar wel een heel
erg lelijk woord.
Dat mijn schoonvader zoiets
als woord beschouwd, doet nog
steeds pijn. Nou, dat was het
laatste wat ik er over ga zeggen.
Liefs, Puck
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Welkoop

Dierenevenement
in Sevenum

Jubileum Gaellus Open Air
Het Tienrayse muziekfestival Gaellus Open Air viert dit jaar het tienjarig jubileum. Dit wordt gevierd op
zaterdag 3 en zondag 4 juni.

Leerlingen van het Helicon MBO Helmond organiseren op 10 juni een
dierenevenement bij Welkoop in Sevenum om kinderen kennis te laten
maken met de dieren- en agrarische sector.
Kinderen kunnen het huiskonijn
van de Welkoop bezoeken, zich laten
schminken en meedoen aan een
speurtocht of kleurwedstrijd.
Dierenopvang Carnivora komt

langs met reptielen en de nagels
van huisdieren kunnen worden
geknipt door Gemmy.
Het evenement vindt plaats van
10.00 tot 16.00 uur.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Veel srt hortensia oa Annabelle
(strong), Pluim, Magical, Hebe,
Viburnum, vlinderstruik ea heesters
(op stam), bodembedekkers, bomen.
Open za 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Info.: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Tuinman gevraagd voor onderhoud
in en rondom mijn tuin voor een halve
dag per week. Werktijden in overleg.
Schrijf naar Hallo Horst aan de Maas,
br.o.nr. 602, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.

Ysselsteyn

tuinenterrasysselsteyn.nl

Op het programma staan zowel
nieuwe als gearriveerde bands. Ook is
er ruimte voor lokale dj’s die de dag
weer aan elkaar draaien. Tevens is er
aandacht voor kunst en cultuur. Op
zondag is het podium gereserveerd

voor onder andere Afrikaboomnada
B2b Ramses3000, TenTemPiés, The
Grand East, Automatic Sam, Lookapony,
Baby Galaxy, Beppie Kraftwerk,
Biergadiers, Dddiscotheque en Keezus
Christus. De We are the World dj’s

mogen het festival afsluiten. Het
programma wordt nog bekend
gemaakt. Bezoekers kunnen op
zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag
vanaf 14.00 uur terecht op het GOA
grasveld in Tienray.

Benefietconcert Jet on Tour

Wegens ziekte te koop:
Electrische fiets met 2 accu’s.
Prijs € 450,-. Tel. 077 366 16 30.

Stichting Jet on Tour houdt op zaterdag 26 mei een benefietconcert in MFC de Zwingel in Melderslo. Tijdens deze
avond treden twee bands op: het akoestische duo Bryan & Gijs en rockcoverband Campaign.

Feestje. Voor al uw feestjes groot en
klein moet je bij Café Cox zijn.
Info. 077 - 398 33 05.

Jet on Tour is opgericht in oktober
2016. Jet (Jeannette van BalkumGerrits) heeft een progressieve vorm
van MS, PPMS. In Nederland wordt de
behandeling die zij nodig heeft om de
lichamelijke achteruitgang te stoppen
(en hopelijk zelfs te verbeteren), niet
aangeboden. In het buitenland is de
behandeling wel mogelijk.
11

Zomerbloeiers. Mooi gevulde
hangpotten v.a. 6,50. Van Ophoven
Bongardweide 18 Baarlo 477 30 84.
Reünie scholen Norbertuswijk.
Info en inschrijving: www.detwister.nu
Zoeken wij jou? www.dehorsterkwis.nl
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.
www.yogacentrumlespoir.nl
Yoga voor vrouwen tussen 20-55 jaar
met chronische pijn. Kennismaken voor
€ 5 per les op vrijdag 19.00-20.00 uur.
yogavooriedereen@ziggo.nl of 077
851 50 08.
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.

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

09

Deze behandeling wordt echter niet
door een zorgverzekeraar vergoed en
kost veel geld. Daarnaast lijdt haar man
Toon aan een ongeneeslijke vorm van
alvleesklierkanker. Jeannette en Toon
hebben een zoontje van 11 jaar, Davy.
In de afgelopen maanden zijn er tal
van acties geweest om het benodigde
bedrag van 95.000 euro op te halen.

Inmiddels is er al bijna 75.000 euro
opgehaald. Een aantal familieleden uit
Melderslo besloot een benefietconcert
te organiseren op zaterdag 26 mei.
Het programma begint om 20.00
uur, de zaal is vanaf 19.00 uur open.
Kijk voor meer informatie op
www.jetontour.jimdo.com/acties/
benefietconcert

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

TTL Custers breidt uit met
eigen tandarts/implantoloog
Maandaanbieding mei

Schotel XXL Schnitzel van €9,00
voor €8,00

Tandtechnisch Laboratorium Custers in Oostrum is uitgebreid. Sinds vorig jaar kunt u altijd direct met TTL Custers
contact opnemen voor alle voorkomende werkzaamheden.

Kwaliteitsprothese van de toekomst !

In het verleden kon het zijn dat u hiervoor naar een
externe tandarts/implantoloog moest. Sinds vorig jaar
heeft TTL Custers een eigen tandarts/implantoloog en
Heefttandprotheticus
u binnenkortineen
nieuwe
prothese
en/ofimplantaten
“klikgebit” nodig?
huis.
Dus ook
als u nieuwe
en/of een implantaatprothese nodig hebt kunt u direct
Laat het dan aanmeten door ons vakkundig team,vervaardigd met het
naar TTL Custers waar u door een tandarts/implantoloog,
nieuwe Ivobase -systeem!
tandprotheticus
en tandtechnicus
geholpen
wordt.
Een revolutie
op het gebied
van Prothese
vervaardiging.
Dit systeem vervaardigt op een automatische en nauwkeurig proces

SCHOLIEREN GEZOCHT
Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons
komen helpen bij het oogsten van onze cherrytomaten.
Op zaterdag en in de vakanties.
voor meer informatie: info@sweetlions.nl of
Tel. 077-3662828 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Alle voorkomende werkzaamheden

uw nieuwe prothese!
Bij nieuwe implantaten komt u eerst bij een
Ook wanneer
u voor
nog eerst
moet
Watimplantoloog.
voor voordelen
heeft het
u alstanden
prothesedrager?
laten verwijderen voordat u een prothese krijgt kunt u ook
- Allergische
reacties
worden
gereduceerd
(door
rest monomeer )
rechtsreeks
komen.
Niet aanzienlijk
nieuw maar
wel vertrouwd
is minimale
dat
- Minimale krimp en lagere risico van breuk (gebruik van IvoBase prothesematerialen)
u voor reparaties aan uw prothese nog altijd rechtstreeks
- Hoge glans en perfecte pasvorm (wat resulteert in een uitzonderlijk draagcomfort!)
terecht kunt bij het deskundige team van TTL Custers.
U kunt
voor uw
kwaliteitsprothese
van45dejaar
toekomst
Martien
Custers
heeft meer dan
ervaringrechtstreeks
in diverse bij ons terecht !
Vergoedingen
allegebied
verzekeringen,
worden (indien
gewenst)
disciplinesvoor
op het
van tandtechniek.
Hij was
destijdsdoor ons geregeld.
Ook voor ander tandtechnische zaken kunt bij ons terecht!
een van
dereparaties:
eersten die
eenterwijl
tandtechnisch
Ook voor
al uw
Klaar
u wacht laboratorium
startte in deze regio.
Heeft u nog vragen? neem dan gerust contact met ons op!

Oirloseweg 4, Oostrum, 0478 58 19 97
info@ttlcusters.nl
www.ttlcusters.nl

Oirloseweg 4 5807 EG OOSTRUM Tel: 0478-581997 Fax: 589335 E-Mail: info@ttlcusters.nl Website: www.ttlcusters.nl/
Erkend V.L.H.T. lid,medische hulpmiddelen naar maat vlgs.EU richtlijnen 93/42 EEC
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Sponsorloop basisschool
De Doolgaard
De leerlingen van basisschool De Doolgaard gaan woensdag 10 mei
rennen voor het goede doel. De start van deze loop is om 08.45 uur. De
opbrengst van deze sponsorloop gaat naar verschillende goede doelen.
Het gesponsorde geld gaat naar
stichting de Opkikker en naar de stichting FunFamilia. Daarnaast sponsort
De Doolgaard ook drie kinderen via
Plan Nederland: Shanti, Maria Isabel
en Salifou.

De kinderen leggen een route af
van 400 meter door de straten
Clapvaeren, De Pelslap en Het Veldje.
Bij slecht weer wordt de sponsorloop
met een week uitgesteld naar woensdag 17 mei.

Oorlogsslachtoffers

Dodenherdenking Tienray
In Tienray wordt op donderdag 4 mei tijdens de Dodenherdenking stil
gestaan bij alle oorlogsslachtoffers die zijn gevallen in de strijd om
vrijheid.
De herdenkingsdienst wordt
gehouden om 19.00 uur in de kerk
in Tienray en wordt opgeluisterd
door Fanfare Eendracht Meerlo, het
Koperenensemble Meerlo en het
Gemengd Koor Meerlo. Wethouder
Paul Driessen van gemeente Horst
aan de Maas, leerlingen van de
basisschool Megelsheim, jongeren
van KANZ junior en pastoor Ruud

Verheggen leveren een bijdrage aan
de herdenkingsdienst. Na een stille
tocht naar het Oorlogsmonument op
het Hanna van de Voortplein wordt de
herdenkingsdienst afgesloten met de
kranslegging, twee minuten stilte en
het spelen van The Last Post en het
Wilhelmus. Aansluitend is er samenkomt in Dienstencentrum Zonnehof in
Tienray.
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Samenwerking

Oefenen voor theorieexamen bij BilioNu
In de bibliotheek in Horst kan geoefend worden voor het theorie-examen scooter, auto of motor met een
oefenprogramma. De BiblioNu werkt hiervoor dit jaar samen met Theorie.nl
Alle mogelijke vragen uit het CBRexamen zitten in het oefenprogramma
verwerkt. De bibliotheek wil hiermee
de slagingskans voor theorie-examenkandidaten vergroten. Het oefenprogramma theorierijbewijs van Theorie.
nl is beschikbaar voor iedereen die de
bibliotheek bezoekt: leden en niet-

leden. Er kan geoefend worden op een
computer in de bibliotheek of op de
eigen mobiel, tablet of laptop. Een groot
aantal mensen, meer dan de helft in
2016, zakt de eerste keer voor het CBR
theorie-examen. Met het gratis aanbieden van het oefenprogramma theorierijbewijs wil de bibliotheek een bijdrage

leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De bibliotheek stelt
zich ten doel dat iedereen volwaardig
en zelfstandig aan de samenleving kan
deelnemen. De samenwerking is in eerste instantie voor een jaar. Eind dit jaar
wordt besloten of deze dienstverlening
wordt voortgezet.

Jubileumconcert HONL
Het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met het jubileumconcert
Celebrations op zaterdag 20 mei. Dit concert vindt vanaf 19.30 uur plaats in zaal Froxx in Horst.

Modeshow

Ingebruikname kiosk
De Locht
De kiosk die vroeger in het centrum van Horst lag, heeft een plek
gekregen bij Museum de Locht in Melderslo. Zondag 7 mei wordt de kiosk
officieel in gebruik genomen.
Fanfare-Drumband Eendracht uit
Melderslo geeft de ingebruikname
een muzikaal tintje. Aansluitend
geven schoolkinderen uit Melderslo
een modeshow in mooie kleren van
vroeger. In het kader van de tentoon-

stelling Onderweg is er een optocht
van oude tractoren. Te zien zijn mooi
opgepoetste oude trekkers met een
ouderwets geluid.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Het concert kent twee delen. Voor
de pauze dirigeren de vier oud-dirigenten, oprichter Sjef Klinkers, Geert
Nellen, Leo van de Laak en Sjraar
Klaassens, een aantal stukken, die zij
met het orkest toentertijd ook gespeeld
hebben en nu (opnieuw) hebben
ingestudeerd. De muziek is een
dwarsdoorsnede van wat het orkest in

haar mars heeft. Klassiekers en
moderne popstukken worden vocaal
begeleid door Dorris van den
Meerendonk, Monique Rosendahl,
Marlies Driessen en Roel Verheggen.
Na de pauze neemt de huidige dirigent
Marjolein Vermeeren het dirigeerstokje
over. Het orkest wordt bij enkele
stukken begeleid door de band

Voor al uw schilderwerken

presenteren:

Weekendhulp gezocht!
Mèrthal Horst

Fantastische muzikale show met zang,
muziek en dans in de sfeer van een
New Yorkse nachtclub in de jaren twintig.
Muzikale leiding: dirigent John Wauben.

Kom luisteren! Kom kijken!
Belééf A Night Like This!

Tickets: www.egelsheim.nl

(Foto: Sanne van Dooremalen)

Mitchell van Lipzig

Zangvereniging Egelsheim
en Vocal Group Happy Sound

12 en 13 mei

Bizzy Bizzy. Deze band verzorgt tevens
de afterparty. De avond wordt
gepresenteerd door Roel Verheggen,
die de algehele artistieke leiding
op zich heeft genomen. De avond
wordt afgesloten met een barbecue.
Kijk voor meer informatie op
www.honl.nl

Bufkes Horst zoekt een enthousiaste en vriendelijke
verkoopmedewerk(st)er voor in het weekend
en de schoolvakanties.
Heb je interesse stuur dan je
sollicitatiebrief naar:
Bufkes Horst
Kerkstraat 14
5961 GD, Horst
of mail naar: info@bakkerijderix.nl

www.bufkes.nl

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

werken

America Tel. 06-12359686

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

‘We proberen ons constant te vernieuwen’
De alternatieve rockband The Anaesthetics uit Horst aan de Maas werd in 2012 opgericht. De band, bestaand uit
Sam Duijf (vocals, gitaar), Koen Huijs (gitaar, synthesizer), Des Spreeuwenberg (bas) en Stijn Vullings (drums,
percussie), heeft sinds die tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In april kwam de nieuwe single INCEPTOR uit.

Het balletje begon voor The Anaesthetics echt te rollen toen de band de
eerste prijs won op het BMM-festival in
Deurne. “Toen wonnen we studiotijd,”
vertelt Stijn, “en een jaar later kwam
onze EP ‘Stockholm’ uit.” In 2015 werd

MEGA
ROMMELMARKT
Carbootsale Horst

daarna meegedaan aan de bandwedstrijd Nu of Nooit, waar The Anaesthetics naar huis gingen met de aanmoedigingsprijs. “De prijs was een
professionele videoclip maar de
productie werd een nachtmerrie en het

eindresultaat was onvoldoende. Maar
het was wel leerzaam en we kunnen er
inmiddels om lachen,” zegt Des.
Hoewel de videoclip dus mislukte,
was Nu of Nooit zeker niet voor niks.
Stijn: “Die zomer hebben we op veel

lacht Des, “die er professioneler uitziet
dan de professionele clip die we met
Nu of Nooit wonnen en die met behulp
van Sjuul Stax wél is gelukt.”
Hoewel de band dus al aardig wat
bereikt heeft in de afgelopen vijf jaar,
is er volgens de jongens nog steeds
veel werk aan de winkel. “We proberen
om constant te blijven vernieuwen,”
vertelt Sam. “We experimenteren wat
met sounds en gebruiken zowel akoestisch als elektronisch geluid.” Des: “We
zijn wel meer elektronisch geworden
in de afgelopen jaren. Maar voor onze
inspiratie pinnen we ons niet vast op
één bepaald genre.” Stijn lacht en zegt
dan: “De inspiratie voor ons laatste
nummer komt zelfs gedeeltelijk uit een
nummer van Beyoncé, en dat is toch
echt totaal wat anders.”
The Anaesthetics speelt zijn nieuwe
single INCEPTOR voor het eerst live
tijdens zijn optreden op zaterdag 6 mei
in De Effenaar in Eindhoven. “Ik heb
de single en de clip wat rondgestuurd
en daar hebben we wel goede reacties
op gehad,” vertelt Sam. Live is het
natuurlijk toch even afwachten. Stijn:
“Echt zenuwachtig ben ik daar niet voor.
We zijn zelf tevreden met het nummer,
maar we zijn natuurlijk wel benieuwd
naar de reacties.”

L

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

7 mei

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

www.carbootsalehorst.nl

www.mens-en-relatie.nl

8.30/15.30 uur. 400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

festivals gespeeld, waaronder op Bruis
festival in Maastricht.” De hele band is
het erover eens dat dat wel een voorlopig hoogtepunt was. Over het algemeen
zijn de jongens heel enthousiast over
de festivals waarop ze spelen, maar het
gaat ook wel eens niet helemaal goed.
“Soms staan we op een festival met
een wat minder voor de hand liggende
doelgroep. Ooit hadden we een clown
in ons voorprogramma,” lacht Koen. Des
vult aan: “We hebben ook een keer op
een festival gestaan, waar bijvoorbeeld
iemand rondliep in een van autobanden
gemaakt krokodillenpak die rondkroop
terwijl een vrouw hem als een hond
uitliet.” De groep lacht even en dan
zegt Koen: “In ieder geval was er toen
weinig meer om zenuwachtig voor te
zijn.”
In 2016 kwam The Anaesthetics
tot de halve finale in De Grote Prijs
van Nederland, waarna de single Taking Time en een tour door
Nederland, België en Duitsland volgde.
“Na De Grote Prijs hebben we ons
ook aangesloten bij een managementbureau,” vertelt Koen, “dat biedt
meer professionele mogelijkheden.”
The Anaesthetics dook eind 2016 weer
de studio in en het resultaat daarvan is
de nieuwe single INCEPTOR. “Mét clip,”

kwaliteit bij team geert nottelman

3 van de 4 slaagt!

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

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Buurtzorghuis - hospice

Doevenbos
zoekt enthousiaste

verpleegkundige
verzorgende IG
en/of

om ons team te versterken
Een contract van minimaal 20 uur en/of een
oproepcontract behoort tot de mogelijkheden


ben jij flexibel en gemotiveerd?



kun jij in een zelfsturend team werken?



sta jij achter de Buurtzorgvisie?



heb jij ervaring in de palliatieve zorg?



wil jij werken in een inspirerend en uitdagend team?
Stuur je motivatiebrief + CV voor 15 mei naar:
doevenbos@buurtzorghuis.nl
Doevenbosweg 4, 5961 MB Horst
 085 - 4858 333

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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A night like this in Hegelsom
Gemengde Zangvereniging Egelsheim Hegelsom organiseert in het weekend van vrijdag 12 en zaterdag 13 mei
haar gouden jubileumconcerten vanwege het 50-jarig bestaan van de vereniging.

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

De muzikale show ‘A night like
this’ speelt zich af in een nachtclub
van het New York in de jaren 20 van
de vorige eeuw. Egelsheim en Happy
Sound hebben samen met dirigent

John Wauben, pianiste Ludmila Seroo,
choreografe Annelies van Kempen en
regisseur Marie-Anne Mittelmeijer hard
gewerkt om de concerten af te krijgen.
De shows worden gepresenteerd door

Janneke Saris en Ees Hoving.
De shows beginnen op beide dagen
om 20.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Voor meer informatie, kijk op
www.egelsheim.nl

Dodenherdenking Broekhuizen
en Broekhuizenvorst

Scheefstand grote teen
(Hallux abducto valgus)

Een Hallux valgus of Hallux abducto valgus (HAV) is
een term die wordt gebruikt bij scheefstand van de
grote teen. Een bijkomend gevolg is het ontstaan
van een gewrichtsknobbel (bunion) bij het begin van
de teen. Vaak is de knobbel rood, verdikt en voelt
pijnlijk aan tijdens het lopen.

Tijdens de Dodenherdenking op donderdag 4 mei wordt in Broekhuizen en Broekhuizenvorst stilgestaan bij
de vijftien oorlogsslachtoffers uit de beide dorpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of ten gevolge daarvan
hun leven lieten.
Tevens worden de
3 Nederlandse, 1 Canadese,
54 Britse en 5 Australische militairen herdacht die in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst om het leven zijn
gekomen. Om 19.15 uur vindt in de

kerk H. Nicolaas te Broekhuizen een
korte herdenkingsdienst plaats.
Daarna vinden bij de oorlogsmonumenten op het pleintje de plechtigheden, met toespraken, kransleggingen
en bloemenhulde plaats.

Fanfare St. Nicolaas ondersteunt
deze herdenking muziek. Na de
plechtigheden in Broekhuizen vinden
om 20.20 uur in Broekhuizenvorst bij
het monument de toespraken, kranslegging en bloemenhulde plaats.

Door de scheefstand van de grote teen en de extra
botvorming wordt de beweeglijkheid van de grote teen
beperkt en kunnen er klachten ontstaan. Deze klachten
zijn: hamerteenstand van de tweede (en soms derde en
vierde) teen, likdoorns en eeltvorming.
Eén van de oorzaken van het ontwikkelen van een Hallux
valgus is het doorzakken van de voet, waarbij verhoogde
druk ontstaat op het grote teengewricht. Ook het dragen
van hoge hakken en te smalle schoenen kan de klacht in de
hand werken. Dit is dan ook de reden dat de klacht vaker
voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
De podotherapeut is dé specialist als het om voeten
gaat. Door het toepassen van de juiste therapie worden
pijnklachten verminderd of zelfs helemaal verholpen en
wordt ervoor gezorgd dat een verdere ontwikkeling van de
Hallux valgus wordt beperkt.

Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op
www.podotherapiehermanns.nl
Tel. 077 397 13 18

TBC en Limgroup steunen Erato
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse
zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de stichting
partners nodig. In een serie stelt HALLO ze aan u voor. De Tuinbouw Business Club bezoekt elk jaar een
bedrijf in deze regio. Deze keer ging de club op bezoek bij Limgroup. “Natuurlijk ondersteunen wij
Stichting Erato Muzikaal Contact. Ook zij maken een prachtige groei door. Net zoals wij dat ook doen.
Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen. Wij bevelen de stichting warm aan.”

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18
Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

HH

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties;

Grubbenvorst
Ursulinenweide 3
Horst
Herstraat 20
Meerlo
Beatrixstraat 2
Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10
Venray
Keizersveld 9F

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën
vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie
is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken
zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!
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Hippisch Festijn Limburg

Optreden Green River

Muziek

Organisatie: stichting SGW Noord-Limburg
Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen Kronenberg

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Carbootsale

Informatiebijeenkomst station
Grubbenvorst

Dodenherdenking
Tijd: 19.00 uur
Org: Oranjecomité Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
Locatie: kerk Sevenum
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Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Peeldijkje Horst

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: provincie Limburg en gemeente
Horst aan de Maas
Locatie: MFC ’t Haeren Grubbenvorst

Dodenherdenking

Veldronde

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: comité De Zwarte Plak
Locatie: Peelmuseum America

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: handboogsportvereniging ’t Trefpunt
Locatie: Tienrayse en Swolgense bossen

Freedom Ride

Seizoenswandeling

Tijd: 11.00-11.30 uur
Organisatie: Team LottoNL-Jumbo
Locatie: Sevenum en Horst

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Landgoed De Gortmeule Horst

OJC Merlin Presents: X-Ray!

MA-Motor Markt

Muziek

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin Meerlo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Vrienden van de MA-Run
Locatie: manege De Pijts Grubbenvorst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Optreden Mannen met Baarden

Muziek

Gemeenteraadsvergadering

Tijd: 21.00-23.00 uur
Organisatie: De Peel Natuurlijk
Locatie: Herberg de Morgenstond Griendtsveen

Tijd: 11.00 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Horst

Free The Village

Motorcross

Tijd: 21.30-04.00 uur
Organisatie: The Village
Locatie: café The Shuffle Horst

Organisatie: Motorcrossclub Lottum
Locatie: circuit aan Stokterweg Lottum

Veldronde

Ingebruikname kiosk De Locht

Informatieavond Kerkveld 2

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: handboogsportvereniging ’t Trefpunt
Locatie: Tienrayse en Swolgense bossen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Museum De Locht Melderslo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Swolgen
Locatie: café Wilhelmina Swolgen

Motorcross

Kermis

Dorpsraadsvergadering

Organisatie: Motorcrossclub Lottum
Locatie: circuit aan Stokterweg Lottum

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Kermis

Matinee met Route 66

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: centrum Horst

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Muziekcafé De Buun Horst

Optreden Thei en Joop
Tijd: 21.30 uur
Locatie: café-feestzaal Cox Horst
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Kermis
Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Kermis
Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

Sponsorloop
Tijd: 08.45 uur
Organisatie: basisschool De Doolgaard
Locatie: Clapvaeren, De Pelslap en Het Veldje Horst

Kermis
Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: centrum Horst

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

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

www.vitellius.nl

Uw betrokken en
deskundige advocaat
voor:

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

www.vanhoefadvocatuur.nl

Asperges in De Locht
Museum De Locht in Melderslo stond op zondag 30 april in teken van de asperge. Het aspergeseizoen is inmiddels geopend en het witte goud was deze dag te proeven in De Locht. Daarnaast waren er
allerlei activiteiten rondom de asperge te beleven in het museum.
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Medische Religie
zorg

Opening Expositie
Bloemen bloeien
op papier

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
5 t/m 11 mei 2017
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

In Museum de Kantfabriek in Horst vond
zondag 30 april de opening plaats van de
expositie Bloemen bloeien op papier. De expositie bestaat uit een collectie patronen, verzameld
door het echtpaar Gertards-Mensink. Zij zijn al
meer dan 30 jaar actief bezig met het verzamelen en onderzoeken van patronen. Uit hun
collectie borduurpatronen uit de 18e en 19e
eeuw is een selectie te zien in het museum.
Verder zijn er patronen te zien uit de collectie
van het echtpaar Landwehr-Vogels uit Tiel.
Deze omvat meer dan 3.000 patronen en andere
aan borduren gerelateerde drukwerken en
objecten. Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
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

Deelnemers

Kronenberg

ANBISE
Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
19.00

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Evangelische Gemeente Doxa
kerkdienst

17.30

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

Paramedische
Voetzorg Horst

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

20% korting op alle voetproducten

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

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

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

Blauwebessenland

Hostellerie De Maasduinen

E 1 korting op jam

Boerderijwinkel Lenders

10% korting op een diner
voor 2 personen

5% korting op alle aankopen

HUIS van de STREEK

10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten

Bootcamp Power

5% korting op het hele assortiment

Ruitersport Equidrôme

50% korting op 10 credits

IJssalon De Zeuten Inval

Ontbijt voor E 4,50

Brasserie ‘54

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

Hotel Asteria Venray

Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Camps Optiek
10% korting op een zonnebril

Center Parcs Het Meerdal
E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

zaterdag

Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

5% korting op de rekening

Tienray

zondag
		

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

anco lifestyle centre

Meerlo
zondag
donderdag
		

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

19.15

Lottum
zondag

HALLO voordeelpas

DMS-Service

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Twee seizoenscoupes voor E 9,95

Into Beauty
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray
Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Janssen Dansen en Sporten
Twee proeflessen gratis

Kuif

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

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

Duet Kappers

Logeerhuis Kapstok

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

Eén nacht gratis logeren

Lunchroom Lekker Gewoën
25% korting op het tweede gerecht

Museum de Kantfabriek

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie
15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer

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

NIEUW Voet Zorg Venray
10% korting op een voetbehandeling
naar keuze bij min. besteding van E 15

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor E 10

Wereldpaviljoen Steyl
Entree voor E 5

The Zen Company
E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Eetcafé Ald Vors

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

My-LifeSlim

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

Goed Haar en Visagie

E 6,50 korting op de intake

15% korting op zonnecosmetica

10% korting op de eerste

Pakje!

Zorgboerderij “Boer” Hans

behandeling

10% korting op het hele assortiment

10% korting

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

Voordeelpas
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Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,Valentina lak kristalgrĳs
190 x 288 cm

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, afzuigkap, gaskookplaat, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

ND

!

