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Basisschoolleerlingen
krijgen Nootboek
De leerlingen van de basisscholen de Weisterbeek, de Doolgaard en de Twister in Horst kregen op vrijdag 12 mei een Nootboek aangeboden van de Koninklijke Harmonie
van Horst ter ere van het 200-jarig bestaan van deze harmonie. Het Nootboek werd gepresenteerd op de drie basisscholen in Horst. De harmonie speelde verschillende
muziekstukken voor de leerlingen, begeleid door onder andere Tren van Enckevort en kinderen van de school.

‘Máxima in Kronenberg’
De werkgroep EnergieKronenberg wil van Kronenberg het eerste energieneutrale dorp van Nederland
maken. Doel is om niet alleen gezamenlijk energie te besparen, maar ook op te wekken. Met als gevolg
Koninklijke goedkeuring.
Het is een mooie dag in 2030
en Kronenberg maakt zich op voor
hoog bezoek. Koningin Máxima
komt namelijk een kijkje nemen
in de eerste energieneutrale kern
van Nederland. Het lijkt een leuke
toekomstdroom, maar als het aan de
leden van EnergieKronenberg ligt,
komt die wel uit. Maandagavond 15
mei presenteerden zij hun plannen in
de Torrekoel aan zo’n vijftig geïnteresseerden. “Er zijn meer kernen waar
de inwoners gezamenlijk energie
besparen, zoals America, maar zover
ik weet zijn wij de eerste die ook
gezamenlijk energie willen gaan

opwekken. Hoe, dat weten we nog
niet, maar je zou kunnen denken aan
het samen plaatsen van zonnepanelen
of investeren in een windmolen”, geeft
Piet Selen, één van de initiatiefnemers,
aan. “We hopen er in elk geval een
gezamenlijk doel van te gaan maken.
Feynoord heeft er achttien jaar over
gedaan om uiteindelijk kampioen te
worden, dus dan mogen wij niet opgeven”, grapt hij. Tijdens de informatieavond laten de werkgroepleden onder
meer zien welke energiebesparende
maatregelen zij zelf al genomen hebben, variërend van een sedumdak (een
dak met onder andere vetplantjes) tot

het verwarmen van de woning met
een pelletkachel.
De werkgroep werkt samen
met Buurkracht en Zamen, een
bedrijvencoöperatie uit Horst
aan de Maas. Buurkacht is een
initiatief van Enexis Groep. Zij wil
hiermee buurten ondersteunen die
gezamenlijk energie willen besparen.
Selen: “Energie besparen is niet alleen
belangrijk voor ons, we moeten ook
kijken naar de generaties die na
ons komen.”
Op maandag 26 juni is er een
tweede bijeenkomst van de werkgroep.
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Toneelvereniging Grikon veertig jaar

‘Van dijenkletsers naar serieus toneel’
Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen bestaat veertig jaar. Wat
ontstond als idee in de kantine van de voetbalvereniging is uitgegroeid tot
een ervaren, goede en gezellige groep toneelspelers.
Wien van Mullekom was erbij toen
de kiem voor Grikon gelegd werd.
“We zaten in de kantine van de voetbalvereniging toen we het enthousiast
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hadden over het toneelspelen van
vroeger. Een moeder achter de bar zei
toen tegen ons: ‘dan ga je dat toch
weer doen.’ Ik heb daarop een oproep
geplaatst in ons weekblad en niet veel
later hadden we onze eerste vergadering, in het café.” Vóór Grikon had
Griendtsveen ook een toneelvereniging, maar deze hield in de jaren 50 op
met bestaan.
Van Mullekom: “We begonnen met
simpele dijenkletsers als toneelstukken.
Maar al snel wilden we iets serieuzer, stukken die érgens over gaan. En
toen we in 1985 ter ere van honderd
jaar Griendtsveen een stuk speelden
kregen we ook wat geld in het laatje.
Dit geld hebben we weer geïnvesteerd in een professionele regisseur.”
Voorzitter René van den Munckhof
voegt toe: “Tegenwoordig vragen we
daarvoor ook alleen maar mensen die
een opleiding hebben gedaan. We
kiezen bewust voor dat niveau.”
Griendtsveen heeft een kleine zeshonderd inwoners. Toch weet het dorp
genoeg bezoekers te trekken. Van den
Munckhof: “Vanuit Griendtsveen komen
er weinig mensen kijken, want er zijn
ook gewoon weinig mensen. Maar
ik denk dat zestig procent van onze
bezoekers buitendorps is. Mensen die
ieder jaar komen kijken zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Venlo, Roermond
of Deurne.” Van Mullekom weet nog
dat oud-burgemeester Romé Fasol van
de voormalige gemeente Horst altijd
kwam kijken. “En als hij nu tijd heeft,
dan komt hij nog. Bij zijn afscheid

René van den Munckhof en Wien van Mullekom
als burgemeester wilde hij zelfs een
toneelstuk van ons.”
Toneelspelers komt Grikon ook niet
tekort. Van den Munckhof: “Er komen
regelmatig nieuwe spelers bij. Niet
alleen vanuit Griendtsveen, we kregen
pas twee nieuwe buitendorpse spelers.
Wat wel speelt is dat we aan het
‘vergrijzen’ zijn. De gemiddelde leeftijd
wordt steeds hoger.” Maar ook daar zijn
ze bij Grikon mee bezig. Onder leiding
van Anita Rongen zijn ze een jeugdopleiding gestart. “Daar zitten nu zeven
jongeren tussen de dertien en vijftien jaar die een prachtig stuk aan het

oefenen zijn. Dit gaan we jaarlijks terug
laten komen en de bedoeling is dat de
jongeren dan op een gegeven moment
doorstromen.” “Net als Ajax dat heeft”,
lacht van Mullekom. “Of een andere
club natuurlijk.”
Volgens Van den Munckhof
en Van Mullekom heerst er in de
vereniging een ontzettend goede
sfeer. Van den Munckhof: “Iedereen
kent elkaar goed. En bij toneelspelen
is intimiteit soms erg belangrijk, want
het is ook een stukje van jezelf dat je
soms laat zien. Dus er moet ook veel
vertrouwen zijn. Het clubje mensen

draait ook vanzelf, iedereen doet
waar hij of zij goed in is en na de
repetitie blijven we meestal nog even
kletsen.”
Omdat Grikon dit jaar veertig jaar
bestaat wordt van donderdag 25 tot en
met maandag 29 mei de voorstelling
De Zelfmoordenaar gespeeld. De
regie is in handen van Marnix Mulder.
Van den Munckhof: “Dit toneelstuk
hebben we jaren geleden ook al
gedaan, dus dat komt helemaal goed.”
De voorstellingen vinden plaats in
De Zaal in Griendtsveen. Kijk voor meer
informatie op www.grikon.nl

Horst aan de Maas nieuwe deelnemer

Partijen verder met Huis van Morgen
De deelnemende partijen aan het Huis van Morgen in Panningen hebben op donderdag 11 mei een handtekening gezet onder een intentieverklaring
om door te gaan met het project. Als nieuwe deelnemer komt gemeente Horst aan de Maas bij de organisaties die het huis financieel ondersteunen.
In het Huis van Morgen zijn
oplossingen te zien voor praktische
problemen die mensen tegenkomen als
ze bijvoorbeeld op leeftijd raken, maar
toch thuis blijven wonen. Zo is er een
traplift in het rijtjeshuis gemaakt, zijn
de deurdrempels weggehaald en zijn
deursloten boven de klink aangebracht.
Het huis is sinds de opening eind 2014
inmiddels door 1.640 mensen bezocht.

College Horst meteen
enthousiast
Met de ondertekening is de
financiële continuïteit voor zeker een
jaar gewaarborgd, laat Piet Selen,
vanuit Vorkmeer betrokken bij het Huis
van Morgen, weten. “We zijn heel bij
dat Horst aan de Maas ook meedoet.
Ook andere omliggende gemeentes
hebben al interesse getoond, dus
het gaat goed. Er hangen toch wel
wat kosten aan zo’n huis, dus het is
financieel niet haalbaar om in alle
gemeentes zoiets neer te zetten.
Daarom willen de gemeentes in
Panningen meedoen. Het is makkelijk
bereikbaar en hier is het huis al
helemaal klaar.”

Deelnemende partijen zijn
gemeente Peel en Maas, De Zorggroep,
Proteion, Vorkmeer, Wonen Limburg,
Rabobank, Eizt en sinds kort gemeente
Horst aan de Maas. “Na een bezoek van
het College van B&W was die meteen
enthousiast”, vertelt Ellis Spikmans,
beleidsadviseur bij gemeente Horst
aan de Maas. “De eerste reactie
was: ‘dat moeten we ook in Horst
hebben’. Maar dat is helemaal niet
nodig, zo bleek al snel. Panningen is
dichtbij, dus de inwoners van Horst
aan de Maas kunnen net zo goed
hiernaartoe komen. Toen is besloten
dat samenwerken met Peel en Maas
veel handiger is.”

Dezelfde
doelstellingen
Horst aan de Maas schreef al
verschillende verenigingen, zoals de
kbo’s en vrouwenverenigingen, aan
om een kijkje te gaan nemen in het
Huis. “We hebben in Horst aan de Maas
ongeveer dezelfde doelstellingen als
hier”, vertelt Spikmans. “Wij willen
ook dat mensen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen en in het Huis van

Morgen kun je goed zien hoe je met
kleine dingetjes allerlei problemen kunt
oplossen. We hopen dat veel mensen

uit onze gemeente langskomen hier.
Het is immers maar een grensje tussen
Horst aan de Maas en Peel en Maas.”

Aanbieding

Brasserie de Huiskamer

4-gangen zomermenu
Efkes Anders

Het Tussendoortje
voor 2 personen

€ 39,00

€19,50
€ 30,00

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl

nieuws 03

18
05

Bronzen dolk

Historische vondst
in ‘t Ham

Vlijtig Liesje

Impatiens ‘New Guinea’
Paradise™ Rokoko.
Ø 12 cm. Diverse kleuren.
3 stuks 7.47 4.98

Bas Lucassen uit America vond in augustus vorig jaar een dolk in natuurgebied ’t Ham in Horst. Meteen wist hij
dat dit wel eens een bijzondere vondst kon zijn. Na onderzoek met plaatselijke archeoloog Xavier van Dijk bleek het
dat inderdaad te zijn. En sterker nog: het kan best eens het oudste stukje brons uit Horst aan de Maas zijn.
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Kwaliteit heeft een naam

Bas Lucassen en Xavier van Dijk met de dolk
Vorig jaar zomer stapte Lucassen
met zijn metaaldetector ’t Ham in.
Toen hij net op het punt stond om
vondstloos naar huis te gaan kreeg hij
een signaal. “Dus ik ging graven en
stuitte op een stukje brons. Ik dacht
meteen dat dit wel iets goeds zou kunnen zijn. Ik haalde het brons eruit en
nadat ik nog een keer met de detector
over de grond ging vond ik nog een
stuk. Samen bleken deze een dolk te
vormen.”
De Horster archeoloog Xavier van
Dijk vertelt dat het belangrijk is om
na de vondst van een voorwerp goed
te handelen. “Bas plaatste een stok
op de vindplaats. Dat is erg belangrijk. Vroeger had je ook landarbeiders
die iets vonden en dan naar het dorp
liepen. Dan vertelden ze dat een paar
100 meter die kant op ze het voorwerp
hadden vonden. Daar kun je achteraf
vrij weinig mee. Nu konden we goed
onderzoek doen.”

Uit grondonderzoek en metingen
blijkt dat de dolk tussen het jaar 1700
en 1200 voor Christus bewust begraven
is. Volgens Van Dijk waarschijnlijk het
oudste stukje brons dat tot nu toe in
de omgeving gevonden is. Van Dijk :
“We weten niet waarom de eigenaar
de dolk begraven heeft, maar wel dát
hij het heeft gedaan. Uit metingen
blijkt dat het brons van een dergelijke
samenstelling is dat het óf uit een
mijn in Wales moet komen óf uit
Spanje. Mensen gaan er altijd vanuit
dat er vroeger niet gehandeld werd,
maar deze dolk geeft een heel ander
beeld weer.” Dat de dolk in ’t Ham
is gevonden betekent volgens Van
Dijk ook dat er dichtbij de vindplaats
vroeger een gehucht heeft gestaan.
“Maar in welke richting we dan moeten
zoeken, weten we helaas niet.”
Zaterdag 8 april vond de Limburgse
Archeologie Dag plaats. Hier was de
dolk genomineerd voor ‘topvondst

2016’ en werd het uiteindelijk tweede.
Bas Lucassen zoekt al sinds zijn
dertiende met zijn metaaldetector.
“Het begon toen ik een keer met
mijn oom meeging. Hij had een
metaaldetector en we vonden die
dag een veldfles van een Duitse
soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.”
Ondertussen heeft hij samen met
zijn broertje Teun een vitrinekast
vol aan oude voorwerpen. “Stukken
van een vliegtuig dat in de Tweede
Wereldoorlog is neergestort. Heel veel
oude geldstukken. Maar ook
oude kogelhulzen en granaten.
We hebben zelfs een aantal keren
bommen gevonden die nog op
scherp stonden. Toen hebben we de
explosievenopruimingsdienst erbij
moeten halen.” De dolk komt niet in
de vitrine te liggen. “Die heeft het
Limburgs Museum nu in bruikleen.
Het is toch leuker als je het met meer
mensen kunt delen.”

Koninklijke Onderscheiding

Lintje voor Theo Houwen
Theo Houwen (52) uit Sevenum heeft op donderdag 11 mei een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij.
Houwen werd benoemd als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
voor zijn vrijwilligerswerk bij
Verzorgenshuis Sevenheym in
Sevenum. Hij is hier bijna dagelijks
te vinden. In samenspraak met de
professionals voert hij verschillende
taken uit. Hij assisteert meerdere
dagdelen per week bij de groepsverzorging. Onder begeleiding van een
medewerker van het verzorgingshuis begeleidt hij bewoners met

geheugenproblemen om de dag door
te komen door middel van diverse
activiteiten. Daarnaast verricht hij
vrijwilligerswerkzaamheden op de
wekelijkse activiteitenmiddag voor
bewoners. Bovendien assisteert hij
zes dagen per week bij het facilitair
bedrijf van het verzorgingshuis, waar
hij helpt met het leegmaken van
de prullenbakken, het ophalen van
papier, de verspreiding van post en
allerlei zaken meer. Ook heeft Houwen

in het verleden geassisteerd bij
de kerkdiensten die in Sevenheym
plaatsvonden. ”Ondanks zijn eigen
lichamelijke beperking wil hij zich
inzetten voor de samenleving en hij
is daarmee een voorbeeld voor alle
vrijwilligers. Hij wordt omschreven als
een zeer sympathieke, waardevolle
en opgewekte collega, die altijd klaar
staat voor anderen. Een voorbeeld
voor andere vrijwilligers”, aldus
burgemeester Van Rooij.

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
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Gewestelijke Brandweerwedstrijden Horst

‘Spannende, maar lastige proef’
In Horst vonden bij het bedrijf Ashorst aan Veld-Oostenrijk in Horst op zaterdag 13 mei de Gewestelijke Brandweerwedstrijden plaats, georganiseerd door de brandweer in Horst. Negen teams streden hier om een plek in de
volgende gewestelijke ronde.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

“Maar omdat niet alle teams konden, is
er het een en ander geruild,” aldus
Alards. “Daarom zijn er vandaag naast
drie posten uit Noord-Brabant, één uit
Limburg en één uit Gelderland, ook drie
posten uit Utrecht en één post uit
Zuid-Holland in Horst die de proef
uitvoeren.”

Jury beoordeelt
de teams

“De wedstrijden beginnen bij de
provincie,” vertelt Angela Alards van de
brandweer in Horst. “De beste drie

mogen dan naar de gewestelijke ronde.
Van al die gewestelijke rondes gaan
uiteindelijk de tien beste brandweer-

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Een Administratiedoos:
alles overzichtelijk en geordend
Situatie (namen zijn ﬁctief): Karel is alleenstaand. Zijn vrouw Annie is
een aantal jaren geleden overleden. Hun kinderwens is helaas nooit in
vervulling gegaan. Annie regelde altijd alles van de administratie; Karel
hoefde zich daar nooit zorgen om te maken. Karel voelt zich alleen en ziet
de stapel met enveloppen en brieven met de dag groeien. Ook krijgt hij
allerlei aanmaningen, waarmee hij zich geen raad weet. De onrust bij Karel
neemt met de dag toe. Hoe krijg ik de administratie op orde?
Vraag: wat is een Administratiedoos?
De Administratiedoos is een handige bewaardoos voor de gehele
administratie. Er wordt een overzichtelijk geheel van uw administratie
gemaakt, waardoor alles geordend is en daardoor ook gemakkelijk vindbaar.
Voor Karel zou de Administratiedoos rust kunnen brengen. Er komt een
overzichtelijk geheel van bankafschriften, abonnementen, lidmaatschappen,
verzekeringen, belastingen enzovoorts. Op deze manier heeft Karel de
administratie keurig op orde en heeft hij een compleet overzicht van
inkomsten en uitgaven, maar ook van bezittingen en schulden. En daarmee
kan Karel erop vertrouwen dat hij de noodzakelijke papierwinkel op orde
heeft. Bovendien is het dan ook gemakkelijker voor hem om de administratie
bij te houden, of voor iemand anders om hem hierbij te helpen. Karel heeft
in een vorige column gelezen over de Consendoos. Hij denkt dat dit een
mooie aanvulling kan zijn op de Administratiedoos. En dat is zeker waar!
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. Naast allerlei zakelijke dingen worden
ook de persoonlijke wensen opgenomen in de Consendoos. Hiermee
is in één oogopslag de situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de
nabestaanden.
Meer weten over de Administratiedoos of Consendoos of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op, maak gebruik
van onze “Kofﬁepraat” of bezoek ons in de Rabo Woonwinkel in de Pit in
Panningen.

posten door naar de finale.” Deze zaterdag wordt er officieel door posten uit
het gewest Zuid-Nederland gespeeld.

Tijdens de proef wordt er een
scenario nagespeeld dat brandweer
lieden ook in het echt tegen kunnen
komen. In deze proef gaat het om een
melding van een bedrijfsongeval bij het
bedrijf Ashorst in Horst, een varkensbedrijf, dat naast varkens ook een
biogasinstallatie heeft. Er zijn bij
werkzaamheden op het terrein twee
voertuigen tegen elkaar gebotst
waarbij verschillende slachtoffers zijn
gevallen. Alards: “De brandweerpost
moet tijdens de proef dus ter plekke
gaan kijken wat de prioriteiten zijn: de
eigen veiligheid, de slachtoffers, dat
soort dingen.” Terwijl de brandweer
lieden bezig zijn met de proef, kijkt een
jury toe. “De post wordt bijvoorbeeld
beoordeeld op veiligheid en op het
materiaal dat wordt gebruikt, maar ook
op samenwerking met andere

hulpdiensten,” zegt Alards.
Peter de Kok is bevelvoerder van
Brandweer Woudenberg uit Utrecht.
Ook zijn post nam vandaag deel aan
de wedstrijd in Horst. “Het was wel
een spannende proef,” vertelt hij.
“Best lastig ook, vooral het stellen
van de juiste prioriteiten. Ook waren
de slachtoffers niet heel makkelijk te
vinden.” Hij heeft dan ook gemengde
gevoelens over de proef: “Er waren
goede punten, maar we hebben ook
wat missers gemaakt. Het laatste
slachtoffer hebben we bijvoorbeeld pas
heel laat gevonden.”
Hoewel dus niet alles helemaal
goed ging, zijn dit soort brandweerwedstrijden volgens De Kok enorm
nuttig. “Dit zijn niet de scenario’s die je
dagelijks tegenkomt, maar we moeten
toch weten wat we moeten doen als
we wel in zo’n situatie terechtkomen.” De Kok vindt het dan ook vooral
belangrijk om kennis en ervaring op te
doen tijdens de proef. “Iedereen neemt
dit weer mee in zijn rugzakje.”
De brandweerpost van Woudenberg
eindigde uiteindelijk op een negende
plaats. De posten van Linschoten
(Utrecht), Liempde (Noord-Brabant) en
Roggel (Limburg) namen de eerste drie
plaatsen in en zijn hiermee alvast door
naar de volgende gewestelijke ronde.

Dorpsraad Lottum mogelijk
op non-actief
Als de dorpsraad van Lottum op korte termijn geen twee nieuwe bestuursleden kan vinden, gaat zij een jaar
lang op non-actief. Tijdens de openbare dorpsraadsvergadering van dinsdag 23 mei om 19.30 uur in de Smetenhof nemen twee huidige leden afscheid en wordt er uitleg gegeven over de komende gang van zaken.
Omdat twee bestuursleden
afscheid nemen kan de dorpsraad
van Lottum niet goed meer
functioneren als er geen nieuwe
leden gevonden worden. Als deze
nieuwe aanwas uitblijft, gaat de

dorpsraad op non-actief voor een
jaar. Alleen de projecten van de
werkgroepen blijven dan doorlopen
en worden ondersteund, maar de
andere taken worden dan niet meer
uitgevoerd door het bestuur. Bij deze

dorpsraadsvergadering staan onder
andere ook de verkeerssituatie en
–hinder rond de Horsterdijk en een
overzicht van de projecten van de
werkgroepen Maasoever, Markt en
toerisme op de agenda.

Vergunning kippenstal NGB
geschorst
Het pluimveebedrijf dat deel uitmaakt van het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst mag nog
niet gebouwd worden. Eerst moet provincie Limburg nieuwe geluidsvoorschriften opstellen. Dat besliste de Raad
van State woensdag 17 mei.
Onder andere vereniging Behoud
de Parel en Stichting Wakker Dier
waren in deze laatste justitiële mogelijkheid om het NGB tegen te houden
in beroep gegaan tegen het verlenen van de vergunning. Ondanks de
bezwaren over de geluidsvoorschriften
en geurmetingen wordt de vergunning niet ingetrokken. Wel wordt deze
uitgesteld en moet de provincie eerst
een nieuw akoestisch rapport opstellen met nieuwe geluidsvoorschriften
voor het bedrijf. Ook moet het NGB,
als de kippenstal uiteindelijk wel in
gebruik genomen mag worden, binnen vier maanden kunnen aantonen
dat de luchtwassers op het terrein aan
de eisen voldoen. In 2014 verleende
provincie Limburg een omgevingsvergunning aan het pluimveegedeelte

van het Nieuw Gemengd Bedrijf in
Grubbenvorst. Onder andere Behoud de
Parel en Stichting Wakker Dier tekenden
beroep aan tegen deze vergunning, dat
in 2016 ongegrond werd verklaard. De
bezwaarmakers gingen tegen deze uitspraak weer in hoger beroep, omdat zij
vrezen voor onaanvaardbare milieueffecten als geur- en geluidsoverlast voor
de omgeving.
Stichting Behoud de Parel heeft
daarnaast deze week het College van
B&W van gemeente Horst aan de Maas
gevraagd de (bouw)vergunningen
voor de varkenstak van het NGB te
vernietigen. De stichting beroept zich
op een overeenkomst uit 2011 die de
gemeente met de exploitant van het
bedrijf heeft gesloten. Hierin werd als
voorwaarde gesteld dat het bedrijf bin-

nen drie maanden na het verkrijgen
van de vergunningen moet starten
met de bouw. Daaraan heeft het
bedrijf niet voldaan, stelt de stichting.
Een woordvoerder van de gemeente
bevestigt dat het verzoek van Behoud
de Parel ontvangen is en dat deze op
dit moment in behandeling is.
Het NGB, gelegen aan de
Witveldweg in Grubbenvorst, gaat
bestaan uit een kippenhouderij met
plek voor meer dan één miljoen kippen voor de slacht en 74.000 kippen
voor eieren en een varkensbedrijf met
zo’n 20.000 vleesvarkens, 2.500 zeugen, 10.000 biggen en 45 dekberen.
De nieuwe bio-energiecentrale bij
het bedrijf gaat mest en slachtafval
omzetten in elektriciteit, compost en
warmte.
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Nieuwe vriendschappen door het
Buddyproject
De grens tussen kind en vluchteling vervagen. Dat is wat Anne van der Hulst (18) uit Sevenum wil bereiken
met het Buddyproject. In dit zelf opgezette project koppelt Anne leerlingen van TaalRijk aan leerlingen van het
Dendron College in Horst om jonge anderstaligen kennis te laten maken met hun nieuwe omgeving. Daarnaast wil
ze Dendron-leerlingen de kans geven om erachter te komen dat jonge vluchtelingen, net als zijzelf, normale
tieners zijn.

Voor haar studie Culturele &
Maatschappelijke Vorming zette Anne
een project op waarbij ze zich richt op
een doelgroep die een afstand heeft
tot de samenleving. Ze koos voor de
leerlingen van de ISK (Internationale
Schakel Klas in Hegelsom, een school
voor anderstaligen, onder andere

vluchtelingen en migranten).
Het buddyproject was een idee
vanuit TaalRijk en na de verhuizing van
TaalRijk naar het Dendron College kon
Anne het project nog beter inzetten om
eventuele stereotypen te doorbreken.
Anne: “Elke inwoner van Horst aan de
Maas mag een mening hebben over

anderstaligen. Maar deze mening zou
wel gebaseerd moeten zijn op de
realiteit.” Mensen moeten, volgens
Anne, weten waarover ze het hebben.
“Voor jonge anderstaligen is het lastig”,
vertelt ze. “Het is hier fijn en veilig. Ze
krijgen een huis, maar daarna komt de
vraag: en nu? Het buddy-project maakt

integreren makkelijker.”
Het Buddyproject draagt bij aan
de integratie van jonge anderstaligen,
door activiteiten die in koppels
worden ondernomen. Deze koppels
bestaan uit een Dendron-leerling
en een Taalrijk–leerling, die met
elkaar gematched worden op basis
van gemeenschappelijke interesses
en woonplaats. De leerlingen die
meedoen zijn tussen de 14 en 17 jaar
oud. “De koppels zijn erg positief over
het project en zetten zich er actief
voor in. Ze hebben het leuk en leren
veel van elkaar. Dendron-leerlingen
realiseren zich dat anderstaligen ook
gewone tieners zijn. Er ontstaan zelfs
vriendschappen.” En dat is voor Anne
de mooiste uitkomst die het project kan
hebben.
Anne begeleidt het project.
Ze organiseert activiteiten, zoals
voetbaltoernooitjes en creatieve
activiteiten, die ervoor zorgen dat de
jongeren elkaar leren kennen. “Op deze
manier worden ze niet in het diepe
gegooid, maar maken ze spelenderwijs
kennis met elkaar.” De bedoeling is
dat de jongeren al snel zelf in hun vrije

tijd gaan afspreken om samen iets te
doen. Bijvoorbeeld om een ijsje te eten
of samen naar de supermarkt te lopen.
Dat is erg belangrijk, vertelt Anne. ”Dit
zorgt ervoor dat jonge anderstaligen
hun omgeving leren kennen. Op dit
moment weten sommigen niet eens
waar de supermarkt is.”
Er zijn nu acht koppels die
meedoen aan het Buddyproject.
Het project vindt alleen plaats in de
gemeente Horst aan de Maas. “De
gemeente is erg te spreken over het
project. Ze wilde zelf al zoiets opzetten,
dus ze is erg blij dat het Buddyproject
is ontstaan vanuit de burgers zelf.”
Anne hoopt dat in de toekomst het
Buddyproject groter zal worden en dat
ook andere regio’s, zoals Venray, mee
kunnen gaan doen. Eind juni loopt
Annes stageperiode af en dan heeft
ze minder tijd om te besteden aan
het Buddyproject “Hier komen zoveel
positieve dingen uit dat ik het maar
al te graag door zou willen geven aan
iemand anders. Het zou super mooi zijn
als iemand van mij het stokje over zou
kunnen nemen zodat het project kan
blijven groeien.”

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

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

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

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Zondag 21 mei 09.00 - 15.30 uur

HALLO op Bali
De vriendinnen Nicole Kallen uit Meerlo en Marit Jeuken uit Well zijn samen het avontuur aangegaan om al het moois te bezichtigen dat Bali te bieden heeft. “We hebben twee weken vele bijzondere
plekken bezoekt en lokale mensen ontmoet. Zo zagen wij de lokale rijstvelden met dit prachtige
uitzicht, de vele mooie tempels, de waterval, de vulkaan en nog zoveel meer.” Er was ook nog even tijd
om samen met de HALLO op de foto te gaan.

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

06

familie

18
05

Wij danken iedereen voor de
belangstelling, mooie woorden,
bloemen en kaarten die wij
ontvangen hebben bij het overlijden
van onze zus, schoonzus en tante

Gert Janssen

Dankbetuiging
Graag willen wij langs deze weg iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van steun, belangstelling en medeleven
in welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma,

Mia Thijssenvan der Sterren

Een heel bijzonder woord van dank voor de mooie begeleiding
tijdens de dienst door het koor Egelsheim. Tevens dank voor de
goede zorg die Gert van iedereen tijdens haar ziekte heeft mogen
ontvangen. Fijn dat we met zoveel mensen van haar afscheid
hebben kunnen nemen. Zij zal in onze herinnering blijven.
De zeswekendienst is op 20 mei a.s. om 18.00 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.
Familie Janssen

18-5-2016

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.

18-5-2017

“Het is niet anders”

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Peter Vervoort
Ik mis je, Gon

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.

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.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Chauffeur/verkoper gevraagd.
Gevraagd fulltime chauffeur/verkoper
voor onze groothandel in Veulen en
onze winkel in Duitsland. In bezit van
rijbewijs B en beheersing van
de Duitse taal. Mp Diervoeders
tel. 06 33 58 46 03.

Valise Atelier& Natuur. Donderdag
25 mei van 11.00 tot 17.00 uur
is er een expositie in en rond
ons atelier. Alle cursisten van
schilderen, vegetatief vormgeven,
het breicollectief, de kinderkunst
exposeren. www.valise.nl.

EN

50% korting
op uw

2e beha

kinderen en kleinkinderen

Jacqueline en Peter
Dennis, Richard, Yvon
Monique en Pieter
Joyce, Roy, Rick
Karin
Horst, 18 mei 2017

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

Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Geboren

Lotte

4 mei 2017
Dochtertje van
Maikel en Noortje
Thielen-Kleven
Julianastraat 21
5971 BP Grubbenvorst

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

van den
persoonlijk en naar uw eigen wensen

SCOOTMOBIELEN
ROLLATORS

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

Mezenkampstraat 8a
Venlo - Blerick
www.scogo.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicitaties,
originele kaarten en bloemen die
wij mochten ontvangen voor ons
60-jarig huwelijksfeest.
Speciaal dank aan de fanfare
voor hun serenade en aan de
buurt die ons huis prachtig
heeft versierd. Dit heeft zeker
bijgedragen aan een mooi feest.

Thei en Door van den
Homberg-Kleuskens
Kinderen en kleinkinderen

Wij en onze kinderen en
kleinkinderen willen iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties en gelukwensen
die wij mochten ontvangen
bij ons 50-jarig huwelijksfeest.

Jan en Nellie
van Helden-van Rens
Julianastraat 45, Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
12 mei 2017

Elle
Dochter en zusje van:
Johan & Chantalle
Siem en Loek
Gyssenbergstraat 5
5975 SG Sevenum

Geboren

Ize

10 mei 2017
Dochter van Rob en Judith
Hagens-Baltussen
Zusje van Sam
Rector de Fauwestraat 21
5964 AE Meterik



Welkom lief meisje!

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Een dag van blijdschap en geluk
kon voor ons niet meer stuk

Jac Thijssen

Gerrie
U I T VA A R T Z O R G

Het maakt niet uit in welke vorm
wij vonden het in een woord enorm

echtgenote van

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

VOOR ROUWBLOEMWERK

Bedankt lieve mensen
voor alle goede wensen

Theo en Annie
Versteegen-van Issum

*T/M 20 MEI 2017 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

HAN-MARK
ARENDSE

50 jaar waren verstreken
waar wij op terug hebben gekeken

Wiep

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

13 mei 2017
dochter en zusje van:
Teun en Sharon Gommans
Puk
Pastoor Vullinghsstraat 91
5975 AP Sevenum

18
05

nieuws 07

Nieuwe directeur en hoofdredacteur Omroep Reindonk

‘Blijvende aandacht voor lokale identiteit’
Met de nieuwe directeur Randy Habets en hoofdredacteur Gerard Pansier maakt Omroep Reindonk een frisse
start. Ook nieuw is de samenwerking die de omroep en HALLO Horst aan de Maas verder willen uitdiepen.

Omroep Reindonk maakte eind
vorig jaar een roerige tijd mee.
Voormalig directeur Pieter Janssen werd
ontslagen, nadat bleek dat hij onder
meer informatie had verzwegen voor
het bestuur en facturen had achtergehouden. Het bestuur besloot daarop

een aantal wijzigingen door te voeren
en op zoek te gaan naar een aparte
directeur en hoofdredacteur, om zo de
taken te scheiden. Randy Habets gaat
zich als nieuwe directeur bezighouden
met het stroomlijnen van de organisatie. De journalistieke inhoud van de

omroep wordt de verantwoordelijkheid
voor de nieuwe hoofdredacteur Gerard
Pansier.
Randy Habets is sinds mei de
nieuwe directeur. “Drie jaar geleden
verhuisde ik voor de liefde naar Horst”,
vertelt hij. “Ik kom oorspronkelijk uit

Woningen in de
Baersdonck Grubbenvorst
Dichterbij wil in haar Grubbenvorster locatie de Baersdonck studio’s gaan bouwen voor 21 mensen met een
lichte verstandelijke beperking. De woningen komen op het binnenterrein van het gebouw.

de toeristische sector, maar was nu op
zoek naar een nieuwe uitdaging in de
omgeving.” De omroepwereld kende
Habets niet zo goed. “De structuur van
een organisatie met vrijwilligers trok
me wel heel erg aan”, legt hij uit. “Hier
zijn vrijwilligers met hart en ziel bezig
en dat moeten we proberen op een zo
professioneel mogelijke manier te organiseren.” De nieuwe hoofdredacteur
Gerard Pansier komt daarentegen wel
uit de omroepwereld. “Ik begon bij de
lokale omroep in Middelburg en volgde
daarna de opleiding tot programmamaker in Sittard.” Inmiddels werkt hij bijna
20 jaar bij Omroep Venlo en sinds een
jaar versterkt hij de nieuwsredactie van
Reindonk. “Ik begon hier ter ondersteuning van de vroegere directeur en als
opleider van de tv-ploeg. Sinds deze
maand ben ik hoofdredacteur van de
nieuwsredactie.”
Winst maken is volgens de twee
niet het belangrijkste doel van Omroep
Reindonk. Habets: “We zijn geen
commerciële onderneming, maar
een stichting met vrijwilligers. Wij
willen zo goed mogelijk de omgeving
ondersteunen en de lokale identiteit
van Horst aan de Maas onder de
aandacht brengen.” Dat doel is met
hun komst hetzelfde gebleven en een
totaal andere koers dan voorheen
zetten ze dan ook niet in. Pansier:
“We gaan zeker vernieuwen, alleen al
omdat het medialandschap natuurlijk

continu verandert. Het gaat steeds
beter met de omroep en die lijn willen
we voortzetten. Onze voorganger
is negatief in het nieuws gekomen,
maar hij heeft zeker ook goede dingen
betekend voor de omroep. Reindonk
is onder zijn leiding flink gegroeid.”
Verder wordt er de komende tijd stevig
ingezet op kwaliteit en het opleiden
van vrijwilligers. “En er zijn natuurlijk
veel gesprekken over een toekomstige
streekomroep voor de hele regio.
We werken steeds meer samen met
de omroepen uit de nabijgelegen
gemeentes, bijvoorbeeld door nieuws
uit te wisselen. Over vijf jaar zijn er
waarschijnlijk geen losse omroepen
meer. We zien die ontwikkeling niet
als een bedreiging, omdat we juist
in kansen denken. Maar we moeten
wel goed onze eigen lokale identiteit
blijven bewaren en bewaken om de
borging in de samenleving te houden”,
aldus de nieuwe hoofdredacteur.
Naast meer samenwerking met
andere omroepen gaat Omroep
Reindonk in de toekomst ook steeds
meer samenwerken met dit nieuwsblad. “Een samenwerking met HALLO
Horst aan de Maas past in deze tijd”,
legt directeur Habets uit. “Het is een
win-winsituatie waarin we met verschillende mediavormen elkaar kunnen
versterken om een zo goed mogelijk
nieuwsaanbod te leveren. We vullen
elkaar aan.”

Center Parcs Limburgse Peel

Gewapende overval bij
vakantiepark
Bij vakantiepark Center Parcs Limburgse Peel in America heeft op
vrijdag 12 mei een gewapende overval plaatsgevonden bij een speelautomatenhal.
Rond 18.00 uur kreeg de politie
een melding van de overval op het
aanwezige personeel bij de speelautomatenhal. De dader, een man van
ongeveer 35 jaar, maakte een onbekend geldbedrag buit. Bij de overval
raakte niemand gewond.

De politie heeft een onderzoek
ingesteld naar de overval en zijn
op zoek naar de dader en getuigen.
Dat kan telefonisch via 0900 88 44
of Meld Misdaad Anoniem via
0800 70 00. Ook kunnen getuigen
zich online melden, via www.politie.nl

Huisvesting statushouders

Gemeente koopt twee
woningen
Gemeente Horst aan de Maas heeft twee woningen aangekocht voor
de huisvesting van statushouders. In beide woningen komen gezinnen
te wonen.

De Baersdonck in Grubbenvorst
is jarenlang in gebruik geweest als
dagbestedingslocatie voor cliënten
van Dichterbij. Op dit moment maken
diverse partijen uit Grubbenvorst
gebruik van het karakteristieke pand.
Dit blijft ook in de nieuwe situatie zo,
aldus Dichterbij. Daarnaast wil de organisatie samen met de inwoners van

het dorp bekijken hoe de Baersdonck
nog meer dan nu een plek voor en door
Grubbenvorst kan worden.
Marcia Adams, directeur Dichterbij
regio Zuid: “De nieuwe inwoners
willen graag deel uitmaken van
de gemeenschap. Ze willen van
betekenis zijn. Samen met het
dorp, de inwoners, verenigingen en

ondernemers, gaan we daarom op
zoek naar activiteiten en een invulling
van het pand die meerwaarde hebben
voor het dorp en de nieuwe bewoners.
We nodigen de gemeenschap van
Grubbenvorst op korte termijn uit om
in een aantal inspiratiesessies mee
te denken over aandachtspunten en
kansen.”

In november stelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas budget
beschikbaar voor de aankoop van
woningen en vastgoed voor de huisvesting van statushouders. Daar was
een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moesten de woningen langer
dan zes maanden te koop staan
en een maximale vraagprijs van
200.000 euro hebben. Onlangs zijn
de eerste twee huizen aangekocht,
waarvan de één iets minder dan een
jaar en de ander ruim een jaar te

koop stond. De woningen liggen in
Swolgen en Meerlo.
De woningen worden
verhuurd door Wonen Limburg.
Dit gebeurt met een zogenoemd
ontzorgarrangement. Dit betekent
dat Wonen Limburg de verhuur regelt
en onder meer zorgt voor klein
onderhoud aan de panden. Mocht
een van de woningen langdurig leeg
komen te staan, dan dekt provincie
Limburg de helft van een mogelijk
financieel verlies.
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‘Het maakt niet uit met welke punten,

Naam
Woonplaats
School
Woonplaats

Sam Domaniecki (16)
Meterik
Citaverde College
vmbo-basis

Sam heeft al haar examens inmiddels al achter de
rug. “Nederlands was mijn eerste examen. Toen
ik de eerste bladzijde omsloeg wist ik meteen
al het antwoord op de eerste vraag. Ik was erg
zenuwachtig van tevoren, maar het ging heel
goed. Ik heb er het volste vertrouwen ik deze
toets heb gehaald.” Ook haar examen Engels
vond Sam niet zo moeilijk. “Dat is mijn beste vak.

Te huur

Opslagruimte
374 m2 (17x22)
locatie Meterik

De ruimte is voorzien van:
• goede isolatie
• 2 overheaddeuren
• 1 loopdeur
• water en stroom
• koelcel.
Voor meer informatie
bel: 06-22378718

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Wiskunde daarentegen was wel lastig. Hier heb ik
een vol uur aan zitten werken.” Na haar examens
is ze niet meteen de antwoorden op gaan
zoeken. “Een vriendin van mij deed dit wel, maar
ik maak mezelf alleen maar zenuwachtig als ik
dat ga doen.” Hoewel ze nog steeds een beetje in
de zenuwen zit over hoe ze haar toetsen gemaakt
heeft, verwacht Sam nog steeds te slagen.
“Ik ben gewoon heel benieuwd of ik goede
punten heb gehaald.”

Naam
Woonplaats
School
Woonplaats

Matty Cortenbach (17)
Horst
Dendron College
havo

Stress heeft Matty nooit voor een toets of
examen. “Maar ik besef wel dat het examen
heel belangrijk is.” En een beetje zenuwachtig is
hij ook wel voor de vakken economie, wiskunde
B en natuurkunde. “Het helpt ook wel dat ik op
vmbo al examen heb gedaan, dus die ervaring
heb ik al.” Zijn eerste examen was Nederlands.
“Toen dacht ik wel: ‘nu gaat het echt beginnen’.

Het ging redelijk. Moeizamer dan gedacht,
waarschijnlijk omdat ik niet zo goed ben in
begrijpend lezen.” Eenmaal thuisgekomen
heeft Matty de antwoorden meteen opgezocht.
“Daaruit bleek dat ik ongeveer een 6 zou hebben.
Maar daar kan ook nog veel aan veranderen.”
Het andere examen dat hij al heeft gemaakt is
geschiedenis. “Dat was redelijk gemakkelijk.”
Op dit punt verwacht hij zeker nog te slagen.
“De twee gemaakte examens gingen niet slecht
en ik sta er goed voor. En daarbij maakt het me
niet zoveel uit met wat voor punten ik slaag,
als ik maar slaag.”

TOPKWALITEIT
MEUBELEN
Spectaculaire
Prijzen !!!
• met interieurvering • diverse
stoffen en leersoorten • ruime
keuze • incl. garantie +
gratis direct thuisbezorgd
• korting tot wel 50%

KOM SNEL LANGS VOOR HET
ENORME AANBOD - OP=OP -

WEGENS SUCCES VERLENGD:
DIVERSE POCKETVERING MATRASSEN
2 HALEN 1 BETALEN
PVC-vloeren, Tapijt & Vinyl
Gordijnen en Raamdekoratie
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als ik maar slaag’

Naam
Woonplaats
School
Woonplaats

Puck Verheijen (18)
Lottum
Dendron College
havo

Puck geeft aan een goed gevoel te hebben over
de eerste examens die ze heeft gemaakt. “Tot nu
toe heb ik de examens Nederlands, geschiedenis,
biologie en Engels gehad. De eerste examens
vond ik best te doen. Ik wil niet meteen
makkelijk zeggen, want dat waren ze zeker
niet.” Op de dag van haar eerste examen was
Puck al vroeg op. “Ik werd twee uur voordat mijn

Het is weer zo ver: de eindexamens zijn begonnen. Leerlingen van het Dendron College en Citaverde
College ploeteren, zwoegen en zweten de komende weken op de allerlaatste toetsen van hun middelbare
schoolcarrière. HALLO Horst aan de Maas volgt Sam, Matty, Puck en Anke tijdens de eindexamens.

wekker af zou gaan wakker. Dit was vervelend,
maar dat betekent wel dat ik me sowieso niet
ging verslapen. Toen ik eenmaal begon aan
mijn examen Nederlands schrok ik er wel van
hoe lang de eerste tekst was. Uiteindelijk heb
ik het examen wel makkelijk binnen de tijd
kunnen maken, ik had nog een half uur over. Ik
heb dat examen en ook geschiedenis al meteen
nagekeken. Beide examens vielen me reuze
mee, gelukkig.” Stress heeft ze dan ook nog niet
zegt ze. “Voor sommige examens zoals Duits en
biologie ben ik wel zenuwachtig, maar gelukkig
voor de rest niet echt.”

Naam
Woonplaats
School
Woonplaats

Anke Verbeek (19)
Grubbenvorst
Dendron College
vwo

“Het stressniveau ligt nu zeker wel hoger dan
eerst. Ik dacht dat ik wel goed voorbereid was
maar vooral Nederlands was toch wel pittig”,
geeft Anke toe nadat ze de eerste examens
achter de rug heeft. “Gelukkig was ik niet
de enige die dat vond. Heel Nederland heeft
over dit ‘horrorexamen’ geklaagd. Verder heb
ik ook nog geschiedenis en Engels gehad.

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

Aanlevertijden
Ysselsteyn

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

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

tuinenterrasysselsteyn.nl

Per direct zijn wij op zoek naar allround machinisten & chauffeurs
voor ons loon-, grondverzet-, transport- en recyclingbedrijf in Grubbenvorst.

Chauffeurs containerauto en/of kraanauto
Chauffeurs tractor
Machinisten kraan en/of laadschop
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Deze waren beter te doen en gaven me wat
meer vertrouwen.” Anke probeerde haar
nerveuze klasgenoten vooral te negeren, om zo
zelf niet zenuwachtig te worden. “Voor mezelf
deed ik net alsof het een normale toetsweek
was. Dit hielp wel ook al moet ik zeggen dat
de stress hoog opliep als ik een vraag niet
wist. Toen ik mijn eerste examen openvouwde,
begon ik meteen de vragen te verdelen over
de tijd. Zo weet je zeker dat je op het einde
alles gemaakt hebt. Het heeft ook echt gewerkt
want ik was met Nederlands 5 minuten van
te voren klaar.”

Geïnteresseerd in één van deze vacatures?

In bezit van de benodigde rijbewijzen met code 95; Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatiebrief met CV naar
Kurstjens Grubbenvorst, Horsterweg 66
Ervaring met machines;
5971 NG Grubbenvorst of mail naar info@kurstjensbv.nl
Zelfstandigheid;
Bij voorkeur in bezit van VCA;
Flexibele instelling;
Geen 8 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:
een afwisselende fulltime baan bij een
professioneel bedrijf met een bijpassend salaris en
arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.

Horsterweg 66 Grubbenvorst telefoon 077 366 14 44 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl

In verband met Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, verschijnt HALLO
Horst aan de Maas volgende week een dag eerder, op woensdag 24 mei.
Daarom zijn de aanlevertijden eenmalig vervroegd.
Persberichten voor plaatsing in
de editie woensdag 24 mei dienen
maandag 22 mei voor 12.00 uur
bij ons binnen te zijn. Deze kunnen
worden gemaild naar redactie@

hallohorstaandemaas.nl Advertenties
voor plaatsing in deze week dienen
voor maandag 22 mei 17.00 uur
aangeleverd te zijn. Dit kan via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Onderzoek TaalRijk

Oorzaak gezondheidsklachten onbekend
Het is niet bekend waar de gezondheidsklachten van leerlingen en
personeel van TaalRijk vandaan komen. Uit onderzoek van provincie
Limburg en de GGD blijkt namelijk dat de luchtkwaliteit in en om de
gebouwen van de school in Hegelsom in orde is.
De Stichting LVO, de gemeente
Horst aan de Maas en de schoolleiding van Taalrijk besloten eind maart
in overleg om de onderwijsactiviteiten van Taalrijk tijdelijk onder te
brengen op het Dendron College in
Horst. Aanleiding waren gezondheid
gerelateerde klachten onder personeel
en leerlingen. Het onderzoek dat vervolgens werd uitgevoerd geeft echter
geen duidelijke verklaring voor deze
klachten. Wel worden er nog comfort

verhogende maatregelen getroffen
om de luchtkwaliteit en lichtkwaliteit
te optimaliseren. Daarvoor wordt de
ventilatie per lokaal verbeterd en
de CV aangepast door de gemeente.
Het schoolbestuur wil zelf nog de
verlichting aanpassen. Ook zal het
schoolbestuur de gezondheid van het
personeel en leerlingen blijven monitoren. De verwachting is dat leerlingen
en personeel op dinsdag 6 juni weer
verhuizen naar Hegelsom.

10
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Stationsplan niet van tafel

Besluit station
Grubbenvorst
uitgesteld
Provinciale Staten van provincie Limburg hebben het besluit rondom
het station in Grubbenvorst op de lange baan geschoven. Wethouder Paul
Driessen van gemeente Horst aan de Maas is blij dat de komst van het
station niet helemaal van tafel is.
Gedeputeerde Hubert Mackus
van provincie Limburg maakte
enkele weken geleden bekend dat
er een tekort van 14 miljoen euro
is op het gehele Maaslijn-project,
waar ook station Grubbenvorst deel
van uitmaakt. Totale kosten werden
geschat op 164 miljoen euro, waarvan
36 miljoen bestemd was voor het
station en de aanleg van dubbelspoor.
Vanwege een kleinere bijdrage van
het Rijk en doordat er meer stukken
spoor een elektrische bovenleiding
moeten krijgen dan vooraf gedacht,
is er een gat in de begroting
van 14 miljoen euro. Tijdens een
bewonersavond vorige week bleek
dat de inwoners van Grubbenvorst
niet blij zijn met de wijziging in de
plannen. Ook wethouder Driessen liet

al eerder weten erg teleurgesteld te
zijn. Hij is daarom blij dat Provinciale
Staten hebben gezegd nu nog geen
besluit te willen nemen. Eerst moet
duidelijk worden wat de gevolgen
zijn voor de ontwikkelingen in het
Greenport-gebied.

Mogelijkheden
Driessen: “We hebben afgesproken binnenkort met de provincie om
de tafel te gaan zitten om te kijken
wat de mogelijkheden zijn. Misschien
zijn er andere partijen die nog mee
willen dragen aan de kosten of kunnen we nog gaan lobbyen bij het
ministerie. Ook gaan we praten met
gemeente Venlo en Greenport Venlo.
Wat ons betreft komt het station er in
elk geval nog steeds.”

Grootscheepse renovatie
Center Parcs Limburgse Peel
Center Parcs investeert ruim 14 miljoen euro in de parkrenovatie van Limburgse Peel in America. Dat maakte de
vakantieaanbieder vrijdag 12 mei bekend.
Bij de renovatie worden onder
andere 475 cottages en de infrastructuur vernieuwd en doen allerlei nieuwe
faciliteiten en activiteiten hun intrede.
Er komt bijvoorbeeld een autovrije
promenade en in de zomer wordt een

kinderboerderij op het park geopend.
Het Kids Crea Café krijgt nieuwe
speeltoestellen en het zwembad wordt
uitgebreid met een interactieve glijbaan, nieuwe speeltoestellen en een
vernieuwde sauna. De sporthal wordt

daarnaast omgebouwd tot multifunctionele ruimte waar bezoekers kunnen
sporten, maar waar ook ruimte is voor
evenementen.
De renovatie wordt naar verwachting voor de zomer van 2018 voltooid.

Huisvesting Oxalis

College: 4 ton voor sportpark
Wienes Hegelsom
Om korfbalclub SV Oxalis permanent te kunnen huisvesten op sportpark Wienes in Hegelsom is een investering
van ruim 440.000 euro nodig. Gemeente Horst aan de Maas wil hier maximaal 400.000 euro aan bijdragen.
SV Oxalis, ontstaan uit een
fusie van de korfbalclubs van Horst,
Hegelsom, Meterik en America, traint
en speelt nu nog op de velden van
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst in
Horst. Daar werd in 2014 voor gekozen
omdat voor Sportpark Ter Horst geen
grote investeringen nodig waren om
de korfbalclub te kunnen huisvesten.
Het blijkt echter dat Wittenhorst,
volgens de eisen van de KNVB, net
voldoende wedstrijdvelden heeft
en ook het aantal kleedlokalen is te

beperkt. Daarnaast heeft SV Oxalis
zelf onderzocht welk sportpark in
de gemeente het meest geschikt is
voor de vereniging. Haar voorkeur
gaat uit naar Wienes in Hegelsom,
mede door de centrale ligging en
bereikbaarheid van de locatie. Om
huisvesting mogelijk te maken dient er
dan wel een kunstgrasveld aangelegd
te worden en moeten er vier extra
kleedlokalen komen. Daarmee is een
investering van ruim 440.000 euro
gemoeid.

Overigens heeft niet alleen
Oxalis interesse in het Hegelsomse
sportpark. Ook het Citaverde College
wil gebruik gaan maken van het
geplande kunstgrasveld. Daarnaast
werken VV Hegelsom en zorgboerderij
Wienus sinds kort samen aan het
onderhoud van het sportpark. Volgens
het college zijn dit voldoende redenen
om 400.000 euro beschikbaar te
stellen. De gemeenteraad beslist in de
raadsvergadering van dinsdag 6 juni
over het voorstel.

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

Rechtsbijstandsverzekering
en letselschade
Van 30 april t/m 8 oktober 2017
Expositie in Museum de Kantfabriek

‘BLOEMEN
BLOEIEN
OP PAPIER’
© Regionaal Archief
Rivierenland

www.museumdekantfabriek.nl

Gratis wenskaart met
borduurpatroon voor
lezers van Hallo.
Bij inlevering van deze bon ontvangt
u één gratis luxe wenskaart met
borduurpatroon bij uw bezoek aan
Museum de Kantfabriek.
Geldig t/m 8 oktober 2017.
Niet geldig in combinatie met
andere acties.

Door: Henri Pelckmans
Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Voor een
paar honderd euro per jaar kan men bij een juridisch geschil de
hulp inroepen van zo’n verzekeraar. Toch kleven er ook nadelen
aan dit product. Zo weten mensen vaak niet dat veel verzekeraars
bepaalde rechtsgebieden uitsluiten van dekking. Laat dat nu net de
rechtsgebieden zijn waar relatief veel mensen mee te maken krijgen,
zoals echtscheidingsrecht- en alimentatiezaken.
Rechtsbijstandsverzekeraars proberen
hun verzekerden er dan vaak van
In letselschadezaken heeft een
te overtuigen dat het verstandig is
rechtsbijstandsverzekering meestal
in zee te gaan met een advocaat
weinig toegevoegde waarde. Als de die bij de verzekeraar in loondienst
tegenpartij aansprakelijk is, moeten is of met een zogenaamd ‘netwerk
de kosten van een letselschadekantoor’, advocatenkantoren waarmee
advocaat betaald worden door de
de rechtsbijstandsverzekeraar tarief
tegenpartij. Pas als de aansprakeafspraken heeft. U weet dan niet of u
lijkheid niet duidelijk is, kan er een
wel te maken heeft met een echte, gesituatie ontstaan waarin niet direct
specialiseerde, letselschadeadvocaat.
duidelijk is of de kosten door de
Gelukkig is door het Europese Hof van
tegenpartij moeten worden betaald. Justitie bepaald dat u een volledig vrije
Vaak moet er dan geprocedeerd wor- advocaatkeuze heeft. Uw verzekeraar
den. Dan kan het nuttig zijn om een kan u dan ook niet dwingen in zee te
rechtsbijstandsverzekering achter
gaan met een bepaalde advocaat.
de hand te hebben. De kosten van
Ook als uw verzekeraar u laat weten
uw letselschadeadvocaat komen
dat hij u niet verder kan helpen met
dan voor rekening van uw rechtsbij- uw letselschadezaak, hoeft u daarin
standsverzekeraar, ook als u geen
niet te berusten. In alle polisvoorgelijk krijgt, mits er een redelijke
waarden is een zogenaamde ‘geschilkans op succes is.
lenregeling’ opgenomen. Bent u het

niet eens met het standpunt van uw
rechtsbijstandsverzekeraar, dan kunt
u dit standpunt laten toetsen door
een onafhankelijke en gespecialiseerde advocaat. De kosten daarvan
komen voor rekening van uw verzekeraar. Heeft u letselschade en komt
u er met de tegenpartij of rechtsbijstandsverzekeraar niet uit? Neem
dan contact op voor een kosteloos
en vrijblijvend advies!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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GEPLUKT Wilma Hendrix

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.

ze haar eerste baan te pakken. Twee
sollicitaties kostte haar dat. “Ik had
er eentje bij A&A in Horst en bij het
Sint Servatius, het huidige Vincent van
Gogh in Venray. En bij die laatste werd
ik aangenomen. En daar werk ik nog
steeds met plezier.”
Toen ze 22 was, kwam ze in Meerlo
terecht. Sinds haar zestiende ging ze
uit in ’t Brugeind in Meerlo omdat
de vader van een klasgenote daar
beheerder was. “Daar leerde ik mijn
man ook kennen. Vanwege hem ben
ik ook blijven ‘plakken’ in Meerlo.”
Wilma trouwde in 1980 met Peter
Hendrix, en hetzelfde jaar gingen ze in
hun huis in Meerlo wonen. “Het huis
waar we nu nog in wonen.”

We gaan
voor de natuur

Wilma Hendrix (58) komt uit een echt sportgezin. In Ysselsteyn zijn haar moeder en haar zus erelid bij de
korfbalvereniging en haar vader bij de voetbalclub. Het komt dus ook niet uit de lucht vallen dat Hendrix erelid wordt
van volleybalclub Set Up in Meerlo, waar ze vanwege de liefde is blijven plakken. Deze week wordt zij geplukt.
Wilma groeide op in een sportief
gezin in Ysselsteyn, en op haar
tiende begon ze zelf ook bij de
korfbalvereniging. Ze bleef vervolgens

tot haar 22e in Ysselsteyn wonen. Na
het afronden van haar middelbare
school koos ze voor een secretaresseopleiding aan Schoevers in Nijmegen.

PUZZEL

“Eén jaar, want drie jaar MEAO of iets
dergelijks duurde mij toch te lang.
Doorstuderen was toen niet zo normaal
als nu.” Nog voor ze afstudeerde had

Wilma en Peter hebben verschillende huisdieren gehad. In 1983 kregen
ze een hond, een Hollandse Herder.
Later hadden ze een paar jaar slangen
en sinds 2009 woont er een papegaai
bij hen in huis. “Die papegaai hebben we omdat je die in de buurt kunt
hebben en hij geluid maakt. Dat is toch
iets gezelliger. Hij praat, soms dan doet
hij een telefoon na en als de telefoon
gaat roept hij ‘Peter!’”, lacht Wilma.
“De slangen deden daarentegen niet
zo veel.” Verder gaan ze ook regelmatig op vakantie. “Tot 1993 hebben we
wandelvakanties gehad in Oostenrijk.
Toen werd de hond ziek en zijn we een
jaar thuisgebleven. De periode gingen
we verder weg op reis. Zo hebben we
daarna een cruise naar de Noordkaap
gedaan en reisden we naar Kenia en
Tanzania. Ook Sri Lanka, Costa Rica en
de Malediven hebben we bezocht. Wij
hebben niet zo veel met de cultuur
van een land. We kiezen juist voor
de natuur, daarom bezochten we ook
deze landen.”

Een groot deel van haar vrije tijd
besteedt Wilma aan volleybal. “Ik denk
wel zeker zo’n twintig uur per maand,
maar dat kan sommige maanden nog
een stuk hoger liggen.” Wilma raakte
geblesseerd in Ysselsteyn en besloot
om die reden te stoppen. Na een tijdje
gebowld te hebben kon ze in 1992 de
verleiding niet weerstaan en meldde
ze zich aan bij volleybalclub Set Up. En
vanwege haar vroegere ervaring in het
bestuur duurde het niet lang voordat
ze gestrikt werd voor het secretariaat.
Vanaf 2001 kon ze echter vanwege een
blessure niet meer actief volleyballen.
Maar dit weerhoudt haar niet om
betrokken te blijven bij de vereniging.

Eindredacteur van de
sportverslagen
“Ik fluit de senioren, jeugd en
recreanten, zit in de scheidsrechtersen tellerscommissie en coördineer
facilitaire zaken, van nieuwe ballen tot
zaalhuur. Daarbij vul ik een deel van de
wedstrijdformulieren in, maar dat gaat
vanaf volgend jaar digitaal. En ik ben
‘eindredacteur’ van alle sportverslagen
van Set Up en schrijf soms zelf een
stukje.” Daarnaast helpt Hendrix ook bij
het organiseren van de verschillende
toernooien en is ze ‘Vriend van Set Up’,
wat betekent dat ze Set Up financieel
ondersteund.

Concerten
Maar volleybal is niet het enige dat
Hendrix in haar vrije tijd bezig houdt.
“Ik zing ook nog bij Jointoo. Een koor
van nu 22 leden waar ik sinds tien jaar
lid van ben. Hiermee hebben we twee
projecten per jaar die we afsluiten
met een aantal concerten. Binnenkort
staan we in Helmond.” Psychologische
thrillers leest ze ook graag. “En mijn
man en ik kijken bijna iedere tak van
sport op TV.”

Sudoku

Wij zoeken een

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.

Ben jij zelfstandig, betrouwbaar, stressbestendig en een echte aanpakker? Dan ben jij wellicht de persoon (m/v) die wij zoeken.
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JE HOOFDTAKEN ZIJN

FUNCTIE-EISEN

•
•
•

Het picken, inpakken en verzendklaar maken van orders;

•
•

•

Het zelfstandig opmaken van vrachtbrieven en het transport

Het administratief verwerken van (uitgaande) leveringen;

met vervoerders organiseren.

Oplossing vorige week:

Je moet meerdere taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren en
daarbij structuur kunnen behouden;

Het controleren van binnenkomende en uitgaande
goederen/leveringen;

Je hebt aantoonbaar minimaal MBO 3 werk- en denkniveau;

•

Je doorziet processen, durft beslissingen te nemen en kan

snel schakelen indien nodig;

•

Je kan uitstekend overweg met administratieve systemen,
alsmede met Word en Excel.
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Microfan B.V. is producent van meet- en

Microfan B.V.

T +31 (0)77 398 56 48
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regelapparatuur voor de agro, food en industrie

Industriestraat 23

E info@microfan.nl
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5961 PH Horst

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

5

4
1

9

7

3
9

3

Fulltime (38/40 uur) dagdienst
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Expeditie Medewerker (M/V)

Bij interesse stuur je reactie naar info@microfan.nl t.a.v. Pascal Schallmaier (Operations Manager). Bij vragen bel 077 398 56 48.
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opinie

Wat
zeg je?
Wie tegenwoordig rookt moet goed kijken
waar hij nog een sigaretje mag opsteken.
Sinds op 1 juli 2008 het rookverbod is
ingevoerd in de horeca, is het op steeds meer
plaatsen verboden om te roken.
Dat rookverbod mag zelfs nog wel verder
uitgebreid worden vindt het merendeel van
de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Dat ook in Horst aan de Maas het aantal rokers daalt, blijkt duidelijk uit de cijfers.
Maar 11 procent zegt (af en toe) te roken.
44 procent heeft nooit gerookt en 45 procent is
intussen gestopt. “Ik heb in het verleden wel
gerookt”, laat deze inwoner weten. “Zoals de
meeste babyboomers. Op je twaalfde kreeg je
de eerste sigaret, dat was traditie.” Een ander
werd al op vroege leeftijd voor de gevaren
van roken gewaarschuwd: “In 1965 werd een
antirookcampagne gehouden op de lagere school
in Evertsoord. Van al mijn klasgenoten van toen

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Het staat onomstotelijk vast dat
roken slecht is voor de gezondheid’
Oneens
13%
Neutraal
29%

Eens
58%

Roken is niet meer van
deze tijd
weet ik dat er niemand rookt. Over effectieve
campagnes gesproken. Was een campagne van dr.
Meinsma. We kregen allemaal een singeltje met
antirookmuziek.”

Er zijn ook mensen die vinden dat de rokers
Iets meer dan de helft van het aantal inwote veel in het verdomhoekje worden gezet.
ners, 58 procent, vindt dat roken niet meer van
deze tijd is. “Thuis moet iedereen zelf weten wat “Er is een voortdurende hetze tegen rokers. Je
hij of zij doet, maar elders mag niet meer worden wordt bijna als crimineel behandeld terwijl de
meeste rokers rekening
gerookt vind ik,” laat
houden met nietiemand weten. “Het staat
rokers en kinderen. Een
onomstotelijk vast dat
‘Een tevreden roker is geen
tevreden roker is geen
roken slecht is voor de
onruststoker’
onruststoker.”
gezondheid. We moeten
deze boodschap zoveel
‘Het is slecht voor alles en
mogelijk uitdragen”,
TipHorstaandeMaas
iedereen’
voegt een ander toe.
is een samenwerkings
“Desalniettemin kun je
verband tussen
‘Leven en laten leven’
mensen niet verbieden
HALLO Horst aan de
om te roken.” Een derde
Maas en TopOnderzoek.
zegt: “Ik denk inderdaad
Voor meer resultaten of
dat dit niet meer van deze tijd is ondanks het feit aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
dat ikzelf rook. Een algemeen rookverbod zou ik
www.tiphorstaandemaas.nl
prima vinden. Ik ben vaker gestopt met roken
voor langere tijd en zou een rookverbod prima
vinden.” Dan moet er wel goed worden gehandReageren?
haafd op zo’n rookverbod, zegt 46 procent.
www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Ingezonden brief

Werkwijze Behoud de Parel
In Horst aan de Maas zijn er zorgen over de ontwikkeling van de
varkenshouderij. Deze zorgen gaan veelal over de gezondheid. Ik vind dit
een heel belangrijk onderwerp. Ik, Martin Houben, ben een van die
ondernemers die ontwikkeling van varkensbedrijven als dé kans zie om
deze bedrijven duurzamer en gezonder te maken voor mens en dier.
Daarbij is schaalvergroting een middel om deze duurzaamheid en gezondheid te realiseren. Ik ben overigens ondernemer van Heideveld en
Houbensteyn, het varkensbedrijf binnen Nieuw Gemengd Bedrijf. Ons doel
is gezond voedsel (vlees) maken.
Ik heb laatst twee werkgroepen,
te weten Kleefsedijk en Behoud de
Parel uitgenodigd om een grote loca-

tie van Houbensteyn in Ysselsteyn met
15.000 vleesvarkens te bezichtigen,
met aan de overkant van de weg nog

eens 10.000 varkens plus een biogasinstallatie. Op 6 mei was het zover.
Het was een geanimeerde bijeenkomst.
Ik heb hun de varkens laten zien. Ze
zijn in een luchtwasser geweest. Ik heb
hun verteld op welke duurzame manier
wij vlees maken, met respect voor het
varken, milieu en de omgeving.
Tijdens het bezoek had een van
de mensen van Behoud de parel een
meter bij voor het meten van fijnstof.
Ingewijden weten dat fijnstofmeting
een hele procedure omvat. De manier

van fijnstof meten tijdens het bezoek
kan nooit betrouwbaar zijn, waarbij
opgemerkt dient te worden dat men
lachend vertelde dat in hun eigen auto
een hoog fijnstofgehalte gemeten was.
Ik schrik dan ook van het ingezonden
artikel van 11 mei in de HALLO, waar
deze metingen tot feiten worden
verheven.
Ik vind dat Behoud de Parel
misbruik maakt van mijn gastvrijheid.
Ik wil een open en eerlijke discussie.
Gezien de kritiek die wij constant gehad

GRATIS grote hangbasket bij besteding vanaf 69 euro
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

Assortiment ook
verkrijgbaar bij Interchale
t

1000 op voorraad

Lage prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

hebben in de vergunningsprocedure
van Heideveld, hebben wij op last van
gemeente en provincie veel officiële
onderzoeken gedaan. Steeds was de
uitkomst dat onze manier van varkens
houden en voedsel maken duurzaam
en verantwoord is.
Ik ga ervan uit dat dit amateuristisch onderzoek van Behoud de Parel
op 6 mei het predicaat amateuristisch
blijft behouden
Martin Houben, ondernemer
Houbensteyn en Heideveld
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Bespreking Poll week 18

Geen station is zegen voor Grubbenvorst
Een besluit over het al dan niet schrappen van station Grubbenvorst is door
Provinciale Staten van Limburg op de lange baan geschoven. Gedeputeerde
Hubert Mackus maakte onlangs bekend de plannen voor het station te willen
schrappen om zo een tekort van 14 miljoen euro in de begroting van de
Maaslijn te dichten. Of zijn voorstel wordt aangenomen is dus nog niet zeker,
toch denkt iets meer dan de helft van het aantal stemmers op onze poll, 51
procent, dat het niet zo erg zou zijn als er geen station komt. Jammer dat er

al zoveel tijd en geld in is gestoken, maar eigenlijk is het alleen maar een
zegen voor Grubbenvorst. Hoewel er uiteindelijk voldoende draagvlak onder de
bewoners was, bleef de vrees voor overlast bestaan.
De overige 49 procent begrijpt echter niet waarom er al zoveel tijd en
geld in plannen maken is gestoken, maar dat nu pas het tekort duidelijk
wordt. Zij vinden daarnaast dat een station zeker een meerwaarde heeft voor
Grubbenvorst.

Maak buddyproject een onderdeel lesprogramma
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Anne van der Hulst (18) uit Sevenum organiseert vanuit haar opleiding een
buddy-project waarbij scholieren van het Dendron College in Horst een koppel
kunnen vormen met een leerling van TaalRijk in Hegelsom, waar voortgezet
onderwijs wordt gegeven aan anderstaligen. Samen ondernemen de koppels
activiteiten als samen boodschappen doen of een ijsje eten om zo de integratie
te bevorderen. Het project is op vrijwillige basis, maar misschien zou het goed
zijn om dit te verplichten voor alle middelbare scholieren. Zo leren zij niet alleen
elkaars cultuur kennen, maar leren ze ook zich in te zetten voor de maatschappij.
En waarom zou je je alleen richten op anderstaligen? Er zijn ook veel kinderen

met een Nederlandse achtergrond die misschien wel een buddy zouden kunnen
gebruiken.
Maar als je zoiets gaat verplichten, door het een integraal onderdeel van het
lesprogramma te maken, dan komt het misschien niet vanuit de leerlingen zelf
wat het doel van het project, betere integratie, in de weg kan staan. Daarnaast
kost zo’n project veel tijd en de jeugd van tegenwoordig heeft al zoveel in zijn
agenda staan. Niet alleen huiswerk maken, maar denk ook aan sportverenigingen, muziek en dergelijke.
Maak buddyproject een onderdeel lesprogramma. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Ik gebruik altijd Fairtrade producten > eens 06% oneens 94%

Enthousiaste

constructiebankwerkers / lassers

Enthousiaste

elektromonteurs
gezocht bij

gezocht bij

JSB Horst, onderdeel van de Lek/Habo Groep, is in het hele land
actief met het vervaardigen en plaatsen van staalconstructies.
Door de jaren heen heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken
tot levering van totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in
“partnership” en een goed advies.
Als constructiebankwerker bouw je aan uiteenlopende
staalconstructies. Gedurende de bouw voer je constructie- bankwerk
en laswerk uit. Ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel.
Het is van belang dat je een klantgerichte en flexibele instelling hebt.
Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling en daarom is het belangrijk
dat je bereid bent om te blijven leren.
Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je
werkzaamheden als het bijblijven in de techniek belangrijk.
Je profiel:
• lbo-/mbo-opleiding;
• ervaring in de constructiebouw;
• zelfstandig kunnen werken;
• tekening kunnen lezen.

VTI Horst, onderdeel van de Lek/Habo Groep, is in het hele land actief
met het installeren van totaalprojecten in de tuinbouw, industrie, utiliteit
en woningbouw. Door de jaren heen heeft de Lek/Habo Groep bewezen
zich niet te beperken tot levering van totaalprojecten alleen, de kracht
zit hem vooral in “partnership” en een goed advies.
Als elektromonteur voer je, geheel zelfstandig of in teamverband,
diverse werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische (besturings-)
installaties, voornamelijk in de glastuinbouw. Ervaring in een
soortgelijke functie is een voordeel. Het is van belang dat je een
klantgerichte en flexibele instelling hebt. Een 9 tot 5 mentaliteit past
namelijk niet bij ons bedrijf. Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling
en daarom is het belangrijk dat je bereid bent om te blijven leren.
Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je
werkzaamheden als het bijblijven in de techniek belangrijk.
Je profiel:
• mbo E, richting energietechniek of mbo WTB ervaring met
elektrotechniek m.b.t industriële installaties;
• minimaal 3 jaar (relevante) werkervaring;
• kennis van besturingstechniek is een pre;
• ◾flexibel, klantgericht;
• in bezit van een rijbewijs.

Wij bieden:
• een goed salaris;
• een interessante, zelfstandige functie;
• mogelijkheid tot ontwikkelen door training/bijscholing;
• goede arbeidsvoorwaarden.

Wij bieden:
• innovatieve werkomgeving;
• diversiteit aan technische disciplines;
• grote mate van zelfstandigheid en vrijheid.
• uiteraard zijn studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.

Ben jij de geschikte kandidaat neem dan contact op met:
JSB Horst t.a.v. Dhr. T. den Mulder, Handelstraat 1, 5961 PV Horst
Tel. 077 - 3985445, e-mail: vacature@jsbhorst.nl

Ben jij de geschikte kandidaat neem dan contact op met:
VTI Horst t.a.v. Dhr. D. Lek, Handelstraat 3, 5961 PV Horst
Tel. 077 - 3985100, e-mail: vacature@vtihorst.nl

www.jsbhorst.nl

www.vtihorst.nl

Feest
Volwassen mannen die
huilen van geluk. Een BN’er in
maatpak in de fontein.
Vader en zoon naar Nederland
gevlogen vanuit Australië.
Het waren allemaal beelden
die na het kampioenschap van
Feyenoord voorbij kwamen.
Veelal volwassen mensen die
met alle uitbundigheid van de
wereld het kampioenschap van
een voetbalteam vieren.
Vroeger werd me altijd
verteld dat veel voetbalfans zich
vaak aanstellen. Ze overdrijven
en vinden voetbal té belangrijk.
Een aantal jaren geleden ben ik
met een ander oog naar voetbal
gaan kijken, iets dat vast en
zeker te maken heeft met onze
gratis Ziggo sportzender. Nu zie
ik in voetbal, net als overigens
andere sporten, een onbezorgde
vorm van plezier. In een wereld
waar negativiteit het nieuws
domineert vormt sport een
onbezorgde afwisseling. Er is
altijd spanning, maar op het
eind van de dag is sport nog
steeds gewoon sport.
En hoe goed is het voor die
140.000 mensen die maandag
Rotterdam vulden om zo’n feest
te hebben. Jong en oud, man en
vrouw, Nederlands of niet, alle
Feyenoordfans hadden die dag
samen plezier. En waarom zou
dat slecht zijn? Mensen die de
dag van hun leven hebben
vanwege de sport. Een paar
dagen voor het kampioenschap
pleitte Simone van Saarloos (de
schrijfster van het ‘apocalyptisch
geschreeuw’ in het eindexamen)
zelfs voor méér huilende
mannen.
Een idee misschien.
Als iedere man en vrouw nu net
zo’n grote fan wordt van een
sportclub als die Feyenoord
supporters op het plein in
Rotterdam. Dan kan iedereen
’s avonds vrolijk op de bank
zitten. De dipjes als ze verliezen
nemen we dan maar voor lief.
Maar hoe top zou het zijn, gratis
plezier voor iedereen. En met
wat geluk heb je een gigafeestje
op het eind van het jaar.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
18 mei 2017

Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

18, 25 en 26 mei

Gemeentehuis en
Openbare Werken gesloten
Op donderdag 18 mei zijn het gemeentehuis en Openbare Werken gesloten vanwege een
personeelsdag.
• Voor aangiftes van overlijden en geboorte kunt u die dag tussen 08.30 en 09.30 uur bellen
met 0653 35 59 73.
• 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.
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en Openbare Werken op
donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 gesloten.
• Voor aangiften van geboorten en overlijden kunt u op maandag 29 mei a.s. weer terecht.
• 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.

2

1

Op 10 mei 1916 werden zowel 1. mevrouw Mooren – Benders als 2. de heer Jeu Vermazeren
geboren. Nu, meer dan een eeuw later zijn ze op dezelfde dag 101 geworden.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde beiden namens de gemeente Horst aan de Maas.

Nog steeds veel animo
voor vouchers
In de tweede helft van 2016 reikte de gemeente 53 vouchers uit aan verenigingen en
instellingen. In totaal vroegen 70 instellingen 80 vouchers aan. Met deze voucher,
ter waarde van €500 konden ze een bijzonder project of activiteit uitvoeren.
De gemeente Horst aan de Maas startte
in het najaar van 2015 met de proef,
een vernieuwende aanvulling op de
subsidies voor verenigingen en stichtingen.
De aanvraagprocedure en de voorwaarden zijn
eenvoudig. Verantwoording gebeurt achteraf
aan de samenleving, niet aan de gemeente.
Wethouder Van Rensch. “Natuurlijk willen
we weten wat er is gedaan met de vouchers.
Maar niet om het geld weer te innen als
een activiteit is mislukt. We willen juist van
elkaar leren, daarom horen we graag hoe iets

Bekendmakingen

is gegaan.” In het voorjaar van 2017 evalueert
de gemeenteraad deze experimentele aanpak.
De verantwoordingen van alle uitgereikte
vouchers zijn gebundeld in een boekwerk,
dat te downloaden is op
www.horstaandemaas.nl/vouchers
Voucher aanvragen?
Verenigingen en instellingen die een voucher
willen aanvragen, kunnen daarvoor terecht op
onze site:
www.horstaandemaas.nl/vouchers.

Kent u ook iemand die
een onderscheiding verdient?
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding op
www.horstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas
zoekt op korte termijn
een medewerker

Uw tuin
eens lekker
opgeruimd?

Buitendienst

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
Midden Peelweg 6
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1
Hegelsom
Tongerloseweg 36
Horst
Venloseweg 110
Kloosterstraat
Handelstraat 6
Vestiging Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg)
Veld –Oostenrijk 13
Kronenberg
Den Spittheuvel 15
Lottum
Losbaan 44

Horst aan de Maas
Verordening duurzaamheids
subsidie voor starters gemeente
Horst aan de Maas vastgesteld
Meterik
Verordening grondprijsmaatregelen
Donkstraat 18
ter stimulering
“Bondserf Meterik”
levensloopbestendige en/of
gasloze nieuwbouwwoningen
Sevenum
gemeente Horst aan de Maas
Steeg 21
vastgesteld
Toverlaan 2
Verordening Starterslening
De Hees 10
gemeente Horst aan de Maas
Ontwikkeling Railterminal en
2017 vastgesteld
Spoorse aanpassingen
Verordening leerlingenververvoer
Trade Port
gemeente Horst aan de Maas
Kartelblad 1
vastgesteld
Zeesweg 3a
Toetsingskader
Stimuleringssubsidies aangevuld
Swolgen
Mandaatregister geactualiseerd
Parkweg ongenummerd
Vertrokken naar onbekende
Mgr Aertsstraat 35
bestemming
Melderslo
Hogeweg 13

Grote hoeveelheden tuinafval kunt

u elke
fulltime (36 uur
perzaterdag
week)tussen 12 en 16 uur
gratis brengen naar de gemeente-

Americaanseweg 43 in Horst!
Ben jij een echtwerf,
buitenmens?
Kleine hoeveelheden fijn tuinafval
Hou je er van om
te
werken
op
kunnen
in de tuinkorf.
en naast onze wegen?

Reageren kan tot uiterlijk
28 mei a.s.
Kijk dan voor meer informatie
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
op www.banenplein.nl

HORST AAN DE MAAS

Word vrijwilliger!
www.vrln.nl

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 18 MEI 2017

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Vergadering duurt tot 10 mei

Raadsvergadering 9 mei
Zo kort de vorige raadsvergadering duurde (45 minuten), zo lang de raadsleden deze keer
met elkaar het debat opzoeken, namelijk 4 uur en 3 kwartier. Met name het eerste agendapunt
Intensieve veehouderij en het laatste agendapunt, de motie inzake het vooralsnog niet doorgaan
van het station in Grubbenvorst houdt de gemoederen bezig.
Intensieve Veehouderij Bestemmingsplan
buitengebied.
Voordat de raadsleden hierover in debat gaan
nemen liefst zes sprekers de gelegenheid
om via het burgerpodium de raad toe te
spreken over de ontwikkelingen van de
intensieve veehouderij in Horst aan de Maas.
Vanuit verschillende windhoeken melden de
sprekers hun zorgen over de gevolgen voor
de gezondheid van mensen die in de nabije
omgeving van een intensieve veehouderij
wonen. Een aantal sprekers heeft het idee
dat de gemeente Horst aan de Maas de
besluitvorming in deze wil versnellen.
Een spreker neemt het op voor de agrarische
sector en vreest dat regelgeving innovatie
in de weg zal staan, ten koste van de
ondernemers.
Voorzitter Kees van Rooij geeft voorafgaand
aan de bespreking aan, dat vanavond nog
geen besluit wordt genomen over het thema.
De fracties van Essentie, PvdA, SP en D66
spreken allen uit dat in het vaststellen van
het bestemmingsplan ook de gevolgen voor
de volksgezondheid meegenomen moeten
worden. Richard van der Weegen stipt de
initiatieven in Oost Brabant en gemeente
Venray aan, waar de verschillende betrokken
partijen met elkaar in discussie zijn gegaan om
tot een besluit te komen.
Namens Essentie spreekt Eric Beurskens de
wens uit dat er op dit moment geen toename
van de uitstoot van ammoniak en ﬁjnstoffen
mag zijn. D66 en SP dienen een motie in,
waarin zij ondermeer het college oproepen
om alle ontwikkelingen met betrekking tot
intensieve veehouderij in Horst aan de Maas
stop te zetten tot het bestemmingsplan
buitengebied is goedgekeurd. Voor de overige
partijen is deze oproep tot een “stand still” een
groot struikelblok.
Autoloze A73?
Volgens Henk Weijs (CDA) is een stopzetting

Wim Wijnhoven @audicavideo

•9

mei

aadHaadM . Zou t komen door de
Volle bak bij de vergadering van @R
ij?
ndapunt over intensieve Veehouder
“Fairtrade-hapjes” of toch door t age

niet wenselijk. Hij geeft aan dat de A73 ook
niet wordt afgesloten tot er alleen nog maar
schone auto’s rijden. Richard van der Weegen
valt hem bij door te stellen dat ook positieve
ontwikkelingen en innovatie ten behoeve van
IV hierdoor tot stilstand komen.
Wethouder Vostermans reageert op verzoek
van de fracties op de motie. Hij raadt de
motie af, vooral het voorstel tot stopzetting.
De wethouder geeft aan dat de uitslag
van het rapport van het RIVM over de
gevolgen van intensieve veehouderij voor
de volksgezondheid serieus wordt genomen,
maar de gemeente nog wacht op handvatten
vanuit de landelijke overheid om beleid uit te
kunnen stippelen. Hij vindt het niet de taak
van Horst aan de Maas om hier op vooruit te
lopen. De motie haalt het niet, ook niet als
Jos Gubbels (D66) voorstelt om op een aantal
punten tot overeenstemming te komen en
hierop de motie aan te passen.
Naast het thema volksgezondheid wenst
een aantal fracties ook op andere punten
meer duidelijkheid. Essentie en PvdA roeren
bijvoorbeeld de gebrekkige communicatie
rond het thema intensieve veehouderij
aan, waardoor discussies op basis van
veronderstellingen en aannames worden
gevoerd, ondermeer ten nadele van de
sector.
Het onderwerp blijft de fracties beroeren
en voorzitter Kees van Rooij moet tijdens
de bespreking dan ook meerdere malen de
raadsleden verzoeken niet tot het oneindige
in het debat te gaan, omdat de besluitvorming
pas veel later is.
Het is namelijk de bedoeling om voor het einde
van dit jaar het bestemmingsplan buitengebied
goed te keuren, waarbij het uitgangspunt is
dat alles wat hier vanavond is gezegd wordt
meegenomen en dat dan daarvoor ook nog de
discussie over volksgezondheid is geweest.

Raadsvoorstel Toeristisch
initiatief Tienrayseweg
Aan de Tienrayseweg 10a in Horst verrijst een nieuwe toeristische attractie, waarvan de
initiatiefnemer verwacht dat het op termijn jaarlijks door 60.000 mensen bezocht wordt.
De fracties omarmen het plan, maar zien ook
nog enkele aandachtspunten. Zo maakt Bart
Bertrams van Essentie zich zorgen over de
toenemende verkeersdruk en de parkeerruimte. Jos Gubbels (D66) vindt dat het initiatief
past in het toeristisch karakter van Horst aan
de Maas. Hij maakt zich, evenals Bart Cox
van SP zorgen over de natuurlijke inpassing
in het gebied. Cox geeft bovendien aan dat
het gebied rondom de Kasteelse Bossen geen
pretpark moet worden, gelet op andere initiatieven, die nog in de koker zitten.
Wethouder Vostermans steunt het initiatief van
de ondernemer en wil graag meewerken aan
de bestemmingsplanwijziging. Het verkeer blijft
een aandachtspunt, waarover de gemeente

met de initiatiefnemer in gesprek blijft. De
wethouder geeft de suggestie dat de initiatiefnemer wellicht in overleg met Aardbeienland
afspraken kan maken over het parkeeraanbod.
Eric Beurskens van Essentie vraagt zich af of
de initiatiefnemer ook ﬁnancieel
gaat bijdragen aan de parkeerplaatsen,
die nu voorhanden zijn. Verder hoopt hij dat
vooraf maatregelen genomen worden met
betrekking tot de verkeersdrukte en niet als
de knelpunten pas zichtbaar worden.
Wethouder Vostermans reageert op het mogelijke parkeerprobleem dat de ondernemer
in de toekomst wellicht grond moet verwerven
om voldoende parkeerplaatsen te realiseren.
Het voorstel wordt conform verwachting door
de Raad verder unaniem vastgesteld.

Henk Weijs @HenkWeijs • 9 mei

M nog fel in debat over station
Half één in de nacht, en @RaadHad
Grubbenvorst/Greenport.

Burgerpodium: Fairtrade
Tijdens het Burgerpodium wordt niet alleen over de Intensieve Veehouderij gesproken.
Horst aan de Maas is in de race om Fairtrade gemeente te worden.
Aan de hand van zes criteria bepaalt een
landelijke jury of een gemeente in aanmerking
komt voor het predicaat Fair Trade. Begin
2016 is een werkgroep gevormd.
Via het burgerpodium meldt Hanny ten Brink
als lid van deze werkgroep dat deze in gesprek
is gegaan met particulieren, instellingen en

ondernemingen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het behalen van het predicaat.
Om de raadsleden over de streep te trekken
om ambassadeur van Fair Trade te worden
heeft mevrouw Ten Brink een eerlijke, zoete
verleiding in petto. Eind 2017 beslist de jury of
Horst aan de Maas in aanmerking komt om in
2018 Fairtrade gemeente te worden.

Op dinsdag 18 april is de laatste bijeenkomst van de Commissie Samenleving in een reeks van
drie. In de Torrekoel te Kronenberg geven de vertegenwoordigers van Grubbenvorst, Evertsoord,
Griendtsveen, Sevenum en Kronenberg de stand van zaken m.b.t. de accommodaties in hun
dorpen.
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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.

De overeenkomst tussen een grasmaaier en een baby
Wat een vreemde titel voor een stukje van de SP zult u denken. Ik zal u
uitleggen waar ik afgelopen week tegen aan liep. Eind vorige week
klaagden buurtbewoners over een grasmachine die aan de weg was gezet
en die maar niet opgehaald werd. Er was al verschillende keren met ‘de
gemeente’ gebeld maar er gebeurde niets.
Buren die sinds een jaar in
onze wijk wonen en onze gewoonten
en regels soms nog niet zo goed
kennen hadden machine weg gedaan.
En als je iets aan de weg zet wordt
het altijd opgehaald, dat hadden ze
gezien. Na wat burenuitleg en een

telefoontje naar de gemeente was het
geregeld. Na drie dagen was het ding
weg.
Diezelfde week trof ik een jonge
Syrische moeder die een paar weken
daarvoor bevallen was van een zoon.
Zij wilde het kindje aangeven, maar

moest papieren van de IND invullen
en ze miste iets. Ze wist niet hoe ze
dit op moest lossen en klopte aan in
het gemeenschapshuis, annex school.
Een stapeltje formulieren had ze bij
zich. Na de formulieren een aantal
keren te hebben doorgelezen belde
ik de IND en kwam erachter dat het
gevraagde formulier te downloaden
was. De formulieren stonden vol
formele taal en waren zelfs voor mij
moeilijk leesbaar. Na de formulieren
geprint en ingevuld te hebben bracht

vader het met een opgelucht hart naar
het postkantoor.
Deze twee zaken hebben mij
geleerd dat het voor mensen die onze
taal niet spreken en onze gewoonten
niet kennen het bij tijd en wijle
ontzettend moeilijk is. Het zou helpen
als de overheid iets meer dienstbaar
zou zijn. In het geval van de grasmaaier
had er een huisbezoek plaats kunnen
vinden om uitleg te geven. Bij de
baby had mogelijk het burgerloket
een rol kunnen spelen. Even navragen

of het lukt om zelf contact op te
nemen met de IND en anders de
geprinte formulieren meegeven lijkt
toch eigenlijk een kleine moeite.
Laten we sámen ons best doen voor
elkaar. Integratie komt van twee
kanten en valt soms niet mee. Als
SP zullen we ons inzetten voor een
dienstbare overheid die de helpende
hand uitsteekt als het nodig is, voor
iedereen.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Horst aan de Maas gezondste en sportiefste gemeente
Gemeente Horst aan de Maas wil in 2025 graag de gezondste en
sportiefste gemeente zijn. Zo worden erop diverse gebieden activiteiten
georganiseerd om onze inwoners in beweging te krijgen.
Vorig jaar op de zaterdag
voor de honderdste vierdaagse in
Nijmegen nodigde de gemeente alle
plaatselijke deelnemers uit op het
gemeentehuis. Ruim 200 wandelaars
waren er aanwezig. Op 29 april
hadden we het Rundje um ut
Hundje dat ruim duizend lopers trok.

Een evenement dat dit jaar voor de
28e keer georganiseerd gaat worden
op 19 augustus is de Kennedymars in
Melderslo. Een wandelevenement dat
ook de aandacht verdient. Uit reacties
van de wandelaars buiten onze regio
hoor ik vaker dat de Kennedymars in
Melderslo een van de beste marsen is

in Nederland wat betreft parcours en
verzorging. Het aantal deelnemers zou
echter wat hoger kunnen zijn. Met een
kleine tweehonderd deelnemers is het
een van de kleinere Kennedymarsen
van Nederland. De uitdaging is in
het licht van de Gezondste Regio
om in onze gemeente Horst aan de
Maas met ruim 40.000 inwoners om
op 19 augustus ‘s morgens vroeg
om 05.00 uur met 400 deelnemers
(1 procent) aan de start te staan. Wie

durft de uitdaging aan? Diegenen
die 80 kilometer te ver vinden,
kunnen die dag ook kiezen voor 40,
25 of 10 kilometer. Deze sportieve
evenementen, waarbij we ook de
Walk for the Roses niet moeten
vergeten, zijn weer een stap in
de richting van de gezondste en
sportiefste gemeente.
Henk Peters,
CDA Horst aan de Maas

Zorgen over overlast
De mogelijke komst van een railterminal in het Klavertje 4 gebied
heeft bij omwonenden voor veel onrust gezorgd. Zorgen over gevolgen
voor hun woonomgeving. Zorgen om geluidsoverlast door meer treinen en
ook remmende treinen en de spoorwegovergang die veel langer dicht zal
zijn. Wat zijn de gevolgen van de vele verlichting? En van trillingen?
De mogelijke gevolgen van de
komst van deze terminal zijn in vele
onderzoeken zo goed mogelijk in
beeld gebracht maar dit neemt niet
weg dat dit slechts berekeningen zijn.
Wat nu als in de toekomst blijkt dat

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

de werkelijkheid toch anders uitpakt.
Dan kunnen mensen die overlast
ervaren bezwaar maken is het antwoord. Maar bij wie kan men terecht
en voor welke overlast? De exploitant, de provincie, DCGV, ProRail of de

gemeente Venlo of Horst aan de Maas?
Belangrijk is dan ook één aanspreekpunt. Onze voorkeur heeft het om een
inspanningsverplichting neer te leggen
om te rapporteren, te meten en te melden. Na gesprekken met de omwonenden over hun zorgen hebben we samen
met de SP het college opgeroepen
met gemeente Venlo en de exploitant
van de terminal in gesprek te gaan en
te komen tot gezamenlijk afspraken.
Afspraken over de aspecten geluid,

trillingen luchtkwaliteit licht. Maar ook
om een inspanningsverlichting neer
te leggen bij de exploitant van deze
terminal om de overlast effecten tot
een minimum te beperken. Te zorgen
voor één centraal aanspreekpunt zodat
bij mogelijke overlast de mensen
weten waar ze terecht kunnen en niet
van de een naar de ander gestuurd
worden. En tenslotte dat er adequaat
gehandhaafd wordt wanneer daar
aanleiding toe is. En om de groeninpas-

sing zodanig uit te voeren dat hier
een maximaal effect bereikt wordt.
In de verdere voorbereiding, tijdens
de uitvoering en na realisatie dient
de dialoog met de omwonenden
voorgezet te worden. Deze grootschalige gebiedsontwikkeling is immers
bij uitstek een kans om invulling te
geven aan: voorkomen en oplossen is
beter dan handhaven.
Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Allemachtig prachtig!
Volop kuip- en perkplanten!

www.vitellius.nl

Alstroemeria
In vele kleuren.
Nu per stuk:

799

Reuzen
hangpot

uit eigen kweek
30 cm pot met vele
mixen. Nu per stuk:
Geldig t/m 23-05-2017
r e s t a u r a n t

Vorstweg 60 | Velden | T. 077-4729015

9 95

Bekijk al onze aanbiedingen op:
www.plantencentrumvelden.nl
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Hegelsom pakt derde
periodetitel
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Het eerste team van voetbalvereniging VV Hegelsom is erin geslaagd om de derde periodetitel van het seizoen
te pakken. Er moest thuis gewonnen worden van America en dit lukte. De brilstand bleef lang op het scorebord
maar uiteindelijk in de slotfase van de wedstrijd maakte Liam de Vries op schitterende wijze de bevrijdende 1-0.

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmanager
ervaren/starter

Wil jij onze biologische producten komen telen?
Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Ervaren of starter: wij gaan samen met jou en
jouw capaciteiten en talenten aan de slag om er
een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werkenbij

Voorafgaand aan de wedstrijd was
er weer een sfeeractie georganiseerd
door Vak-9 die wederom goed uitpakte.
Dit zorgde voor een extra boost bij de
mannen van Math Joosten. De eerste
helft van de wedstrijd leverde niet veel
kansen op voor beide teams. America
had een licht veldoverwicht en kreeg
ook enkele goede kansen, maar wist
deze niet om te zetten in een doelpunt.
Hegelsom had wat meer moeite om tot
een goede aanval te komen en mocht
niet klagen met de 0-0 ruststand.

In de tweede helft stond er een
sterker Hegelsom aan de aftrap, de
verhoudingen van de eerste helft
waren precies andersom. De grootste
kans was voor Dorian Teensma maar
hij wist deze niet te benutten. Net toen
de supporters van Hegelsom begonnen te vrezen voor het mislopen van
de nacompetitie zorgde Liam de Vries
voor de beslissing. Na een mooie solo
schoot hij de bal vanaf de rand van
het zestienmetergebied onhoudbaar
via de lat in de korte hoek binnen.

America legde zich niet zomaar neer
bij de nederlaag en perste er nog een
slotoffensief uit, maar gelukkig voor de
roodhemden stond het vizier van de
Americanen niet helemaal op scherp
waardoor Hegelsom een zwaarbevochte overwinning wist te boeken
en daarmee de derde periodetitel en
het felbegeerde laatste ticket voor de
nacompetitie wist te bemachtigen.
Hierin speelt het aanstaande zondag al
in en tegen Gerwen voor een plaats in
de vierde klasse.

Beachvolleybaltoernooi
Set Up

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

Volleybalclub Set Up Meerlo organiseert in juni traditioneel twee weekenden een beachvolleybaltoernooi. Er is
een bedrijven-, jeugd en open beachvolleybaltoernooi.
De wedstrijden vinden plaats bij
camping ’t Karrewiel aan de Peschweg
te Meerlo. Op deze locatie kan vanaf
mei tot en met september altijd
gevolleybald worden op zand en voor
de toernooien worden twaalf velden
opgebouwd.
Op vrijdagavond 9 juni wordt
gestart met het Factor 73 Bedrijven

Beachtoernooi. Bedrijven kunnen
tijdens dit toernooi het tegen elkaar
opnemen. Op zaterdagavond 10 juni is
er een beachparty. Op zondag 11 juni
is het Camping ’t Karrewiel Jeugd
Beachtoernooi. Inschrijven kan voor
niveau 1 tot en met 6, C en B-jeugd.
Voorafgaand aan het toernooi kan er
van 10 op 11 juni overnacht worden

op het strand van Set Up. Op zondag
18 juni staat dan het Vitelia Open
Beachvolleybaltoernooi op het programma. Deelname staat open voor
recreatieve en prestatieve spelers. Voor
dit toernooi kunnen teams, bestaande
uit drie of vier spelers, zich inschrijven.
Kijk voor meer informatie op
www.beachvolleybal.vcsetup.nl

Verlies Sparta’18
Door: voetbalvereniging Sparta’18
De laatste wedstrijd uit de competitie heeft het eerste team van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum
verloren. De uitwedstrijd op zondag 14 mei tegen VV Baarlo werd gespeeld op een hobbelig bijveld.
Sparta’18 trad met een gewijzigde
opstelling, met het oog op de
nacompetitie, aan tegen Baarlo. Het
was een saaie wedstrijd met weinig
grote kansen. In de 37e minuut kreeg
Sparta’18 een penalty na hands
van een Baarlo-speler. Freek Wijnen
zette Sparta’18 hiermee op een 0-1
voorsprong. De tweede helft was
vergelijkbaar met de eerste helft.

Bart Schouten kreeg wel een enorme
kans op de 0-2, maar wist deze kans
niet te benutten. Toen was het Baarlo
dat, uit het niets, op 1-1 kwam in de
56e minuut door een goal van Roel
Bouten. Baarlo wist de wedstrijd
uiteindelijk nog te winnen. In de 72e
minuut verspeelde keeper Yannick
Vullings de bal waardoor Rik Schotman
voor een leeg doel kon intikken en

Baarlo de drie punten bezorgde.
Sparta’18 kan zich nu opmaken voor de
nacompetitie waarin het de komende
twee zondagen een tweeluik tegen
DAW uit Schaijk speelt. Volgende week
de uitwedstrijd en een week later
de thuiswedstrijd. Mocht Sparta als
winnaar uit de strijd komen wacht een
dubbele confrontatie met de winnaar
van Excellent - Mierlo-Hout.

Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk in Nederland,
Duitsland en België

Hekwerkmonteur
Voornaamste taken:
het plaatsen van hekwerken en fauna Rasters, montage van
schuif- en draaipoorten, storten van fundaties.
Wij plaatsen grotendeels machinaal door middel van
schrankladers en midikraan met hieraan gekoppeld
palendruksystemen.
Wij zoeken een gemotiveerde teamplayer met technisch
inzicht. Je gaat aan het werk met wisselende collega’s en
bent een liefhebber van buiten werken. De werkzaamheden
vinden afwisselend plaats in Duitsland en Nederland en af en toe
in België. Een beetje kennis van de Duitse taal is wenselijk.
Het liefst in het bezit van B+C+E rijbewijs.
Bij geschiktheid bieden wij een vast dienstverband aan.
We zien je sollicitatie graag tegemoet via mail
t.a.v. Arno Roeffen: arno@roscha.nl

Holstraat 23, 5963 AR Hegelsom
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Pastoor Janssenstraat 4 Meerlo
Anders wonen en verrassend ruim...
✓ Verrassend leefgenot op
TE KOOP
verdieping
✓ fraaie zichtlijnen over tuin
hele goeie privacy

✓ ideaal voor beroep aan huis of
als aanleunwoning

✓ opp. 885 m2 / inhoud 1100 m3
✓ én met een extra bijgebouw
✓ ruim en luxe opgezet; iets
voor u?

Vraagprijs

€ 398.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

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

Broekenweek
t/m zaterdag 20 mei

2e broek
halve prijs

Gratis
parker en
voor de
deur!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten

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

MILLION BELLS voor E 0,75
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

Melderslo JO11-1 kampioen
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het team van Melderslo JO11-1 is zaterdag 13 mei na een spannende en mooie wedstrijd kampioen
geworden. Voor heel veel toeschouwers, en met een heerlijk zonnetje, stond er een echte finale op het
programma. Tegenstander SVOC uit Oirlo kwam op bezoek als koploper, en alleen als Melderslo won
was ze kampioen. De helden hebben vanaf het begin gevochten als leeuwen tegen een geweldig
goede tegenstander. Wat hadden ze het lastig en wat was het spannend, maar toch wonnen ze de
wedstrijd met 3-1.

Hegelsom 2 in
finale KNVB-bekertoernooi
Door: voetbalvereniging VV Hegelsom
Voor het eerst in de historie van VV Hegelsom is een elftal doorgedrongen tot de finale van het KNVB bekertoernooi. Het tweede team van de voetbalvereniging speelt op 21 mei om 10.30 uur de wedstrijd in Leveroy tegen
Oranje Zwart Helmond.
Na de groepswinst en een vijftal
overtuigende overwinningen wacht nu
alleen nog die laatste overwinning op

Oranje Zwart. De wedstrijd vindt plaats
op neutraal terrein in Leveroy. De supporters van Vak-9 gaan met buscombi’s

naar de wedstrijd. Bij terugkomst is er
een afterparty op Sportpark Wienus.
AfroFrek zorgt voor de muziek.

Hockeyclub

Heren Horst pakken punt bij
de koploper
Door: Hockeyclub Horst
Na de overwinning op Venray afgelopen week mocht het herenteam van Hockeyclub Horst zondag 14 mei op
bezoek bij Apeliotes, de koploper uit Nijmegen. Daar probeerden zij punten te sprokkelen in de strijd tegen
degradatie.
Na het eerste fluitsignaal was het
Horst dat het initiatief nam. In een
eerste helft met weinig kansen voor
de aan elkaar gewaagde ploegen, was
het echter Apeliotes dat 10 minuten
voor rust op voorsprong kwam. Tijdens
de thee werd verteld dat Horst precies
zo door moest gaan en dan zouden de
doelpunten vanzelf komen.
Horst begon goed aan de tweede
helft en creëerde al snel een grote

kans op de gelijkmaker, maar helaas
werd die kans naast het doel gewerkt.
Niet veel later viel de 2-0 uit een
lange corner van Apeliotes. Horst liet
zich niet van de wijs brengen door de
achterstand en scoorde enkele minuten
later mooi de 2-1 uit een fraaie aanval.
Horst had vanaf dat moment weer de
overhand en verdiende vijf minuten
voor tijd de eerste strafcorner. De niet
al te succesvol uitgevoerde strafcorner

leverde toch het gewenste resultaat
op, want de bal rolde het doel in en
de gelijke stand werd bereikt. Met
nog vijf minuten te gaan was het
voor Horst zaak om de 2-2 vast te
houden. Dit werd vakkundig volbracht.
Hard werken zorgde dus voor een
verdiend punt voor Horst Heren 1.
Komend weekend is Don Quishoot
de tegenstander op sportpark de
Oude Lind.

RKSV Meterik

Jeugdvoetbaltoernooi in Meterik
Voetbalvereniging RKSV Meterik houdt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei het jaarlijkse Jeugdvoetbal
toernooi. Dit vindt plaats op sportpark De Vonckel in Meterik.

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

Het toernooi wordt al sinds 1961
georganiseerd. In de eerste jaren
was het toernooi alleen voor A-teams
maar al snel genoeg is het voetbalevenement uitgebreid met overige
juniorenteams. Nu is het een driedaags
evenement dat voor de A-jeugd tot

en met de F-jeugd wordt georganiseerd. Op vrijdag 19 mei start het
programma om 18.45 uur voor de
A-jeugd. Op zaterdag 20 mei is ’s ochtends vanaf 09.00 uur het D-toernooi,
vanaf 13.30 uur het C-toernooi en
om 18.15 uur is het de beurt aan de

B-jeugd. Op zondagochtend 21 mei
staat vanaf 09.30 uur het E-toernooi
op het programma. Het toernooi
wordt om 14.00 uur afgesloten met de
wedstrijden voor de F-spelers.
Kijk voor meer informatie op
www.rksvmeterik.nl
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Goed bevochten punt
voor SVEB
Door: voetbalvereniging SVEB
De vaste supporters van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen(vorst) hebben zondag 14 mei van een leuke
wedstrijd kunnen genieten en eindelijk weer een punt gewin gezien van hun team.
Dit punt was verdiend al zag het er
de eerste 25 minuten van de wedstrijd
tegen SV Oostrum niet naar uit dat er
wat te halen zou zijn. Oostrum gaf in
het begin van de wedstrijd een demonstratie van hoe je het beste kansen kon
missen. Al moet gezegd worden dat de
doelman van SVEB enkele leuke reddingen liet zien. Waar meestal gemist
wordt, wordt het afgestraft door de
andere kant. Na de eerste 25 minuten
kwam SVEB er vaker en gevaarlijker
uit. En zowaar op slag van rust scoorde
SVEB een leuke goal. Giel Seuren prikte
de bal binnen van 16 meter.
In de tweede helft bleek dat de

thuisploeg niet opnieuw wilde verliezen
van SVEB. De 1-1 werd snel gemaakt
door Marwin Hermans.

Mooi punt
voor SVEB
Nu dacht iedereen dat het gebeurt
zo zijn met SVEB, maar niets bleek minder waar. Rob Verlinden van Oostrum
scoorde binnen vijf minuten twee keer,
alleen eentje in zijn eigen doel 2-2.
SVEB wilde toch wat meenemen uit
Oostrum en met een mooie geplaatst
schot, scoorde Machiel van Helden de
2-3. SVEB kreeg nog een grote kans op

2-4, maar helaas de jeugdige kieper
van Oostrum was een sta-in-de-weg.
SV Oostrum bleef aandringen en
de 3-3 kwam er alsnog. Gescoord door
Marwin Hermans. Echter vlak daarvoor
hield de SVEB-doelman een strafschop.
Deze was het gevolg van een beetje
arrogant uitverdedigen van de laatste
man van SVEB. Drie man proberen te
passeren vlak voor eigen strafschop
gebied is wel vragen om moeilijkheden. Hij speelde overigens wel een
gedegen wedstrijd.
Een mooi punt gewin voor SVEB en
misschien een goede aanzet voor de
nacompetitie.

Kansen laten liggen

Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Het team SV Melderslo JO19-1 speelde op zaterdag 13 mei de
kampioenswedstrijd tegen SV Ysselstein. Na een zeer spannende
wedstrijd met veel toeschouwers, trok Meldelderslo toch verdiend
de zege naar zich toe met 3-1. Met acht zeges, één gelijkspel en
een doelsaldo van 37-6 is dit de terechte kampioen.

Schaesberg klopt
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Het was voor het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst zondag 14 mei geen ‘eind goed al goed’. De oranje
mannen lieten de kans liggen om in de nacompetitie het voordeel van twee thuiswedstrijden te mogen spelen.
In Schaesberg begon een
flets Wittenhorst aan het duel.
VV Schaesberg had duidelijk meer
bedoelingen. In de 5e minuut kwam
het reeds op voorsprong toen de
scheidsrechter het inkomen van
doelman John Tissen bestrafte met een
penalty. Björn Jonkers deelde de eerste
klap uit, 1-0.
Wittenhorst maakte wat vaart
om de gelijkmaker te produceren.
Dit lukte in de 20e minuut. Uit een
snelle uitbraak kon ten slotte Michiel
Hanssen de stand op 1-1 brengen.
Beide ploegen gingen op zoek om op
voorsprong te komen. Bij Schaesberg
was Remco Dijkman dicht bij een

treffer en Wittenhorst kon via een
gevaarlijke corner voor rumoer zorgen.
Rond het half uur liet dezelfde Jonkers
via een magnifiek schot het scorebord
in werking zetten, 2-1. De oranjemannen kwamen voor de pauze toch weer
langszij. Een geweldige vrije trap van
Michiel Hanssen betekende de 2-2
ruststand.
Direct na de pauze sloeg
Schaesberg toe. Een ongeconcentreerd
Wittenhorst gaf goaltjesdief Jonkers alle
vrijheid en dat betekende wederom
een achterstand, 3-2. Wittenhorst
moest weer in de achtervolging. Het
kreeg mooie kansen, maar de afwerking was deze zondag ver te zoeken.

SV Melderslo JO19-1
kampioen

De slordigheid was hier zeker debet
aan.
De wedstrijd kabbelde zo naar
het einde met in de blessuretijd de
beste mogelijkheid voor Wittenhorst.
De opstomende Bart Spreeuwenberg
verscheen ineens voor doelman Kain
Bours. Met enig fortuin hield hij het
doel schoon.
Hiermee kwam een einde aan
deze wedstrijd met een tegenvaller voor Wittenhorst. Het zal nu twee
keer een busreis moeten maken, naar
Wijchen en Goes. Ook staat er nog de
thuiswedstrijd tegen Beverwijk op het
programma. De nummer 1 gaat over
naar de finalepoule van drie teams.

Antwoorden op levensvragen. Kijk
eens op www.betrouwbaarmedium.nl
voor antwoorden en inzichten op
allerlei levensvragen. Wij kijken met je
mee zowel paranormaal als spiritueel.
Wij hebben een officieel keurmerk.
7 dagen per week.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Voor vervoer van groente en fruit
rondom Venlo zijn wij op zoek naar
een chauffeur met rijbewijs CE.
Het betreft dagdiensten voor 38 uur
per week. Beloning volgens CAO
Groothandel in groente en fruit.
info@impexheemskerk.nl
Garageverkoop zaterdag 20 mei van
10.00 uur tot 14.00 uur! Veel boeken
(als nieuw), kinderkleding, speelgoed,
kleding volwassenen en kleine
meubelstukken en woonaccessoires.
Ericaplein 106 te Grubbenvorst.
Feestje. Voor al uw feestjes groot en
klein moet je bij Café Cox zijn.
Info. 077 - 398 33 05.
Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, 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.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
meten en monteren. Laminaat, tapijt,
vinyl vloeren. Gratis offerte bij u thuis
bel: 06 16 37 45 14.
Garageverkoop
zaterdag 20 mei 10:00 uur - 14:00 uur
Loevestraat 7 Horst.

Huishoudelijke hulp gezocht
in Grubbenvorst 06 51 46 73 57.

Noveen St. Clara.
Noveen St. Clara bedankt. MS

Uw feest in Cambrinus?
Uw feest in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Bij goed
weer staan tuinterras en buitenpodium
ter beschikking. Catering mogelijk.
Info: 077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl

Te koop elektrische fiets, 1 jaar oud,
km-stand 1175. Tel. 077 398 47 50.

Gevraagd weekend-/vakantiehulp
voor onze vogelkwekerij en
groothandel. Vogelhal ons Vogelke
tel. 06 33 58 46 03.

Huishoudhulp gezocht Horst 3 uur
p.w. 06 46 19 02 92.
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.

Crist Coppens

Kampioenen bij SV Lottum
Door: voetbalvereniging SV Lottum
Bij voetbalvereniging SV Lottum zijn zaterdag 13 mei twee jeugdteams kampioen geworden. Zowel
de JO11-1 als de JO17-1 werden kampioen in de voorjaarsreeks. Daarnaast verloren beide teams van SV
Lottum geen enkele wedstrijd, waardoor ze ongeslagen kampioen zijn geworden.

Alleen dinsdag 23 mei 2017

Mager varkenspoulet

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

www.coppens.keurslager.nl
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Hemelvaartsdag

Open dag manege Swolgen
Bij de manege in Swolgen wordt op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, open dag gehouden van 11.00 tot
17.00 uur.

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
3
2
dan
t!
in Hors

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

Bezoekers kunnen tijdens deze
dag een Kür op muziek bekijken,
vrijheidsdressuur of meedoen aan een
zitles demonstratie. Daarnaast zijn er
diverse stands te bezoeken en is er
een privérijles of buitenrit te winnen.

Voor kinderen is er een springkussen.
De Swolgse Manege is voor
startende ruiters en ruiters die zich
verder willen ontwikkelen. Het
moderne rijden, zoals dressuur en
springen, wordt gecombineerd met

Natural Horsemanship, waarbij een
meer natuurlijke omgang met paarden
centraal staat. Zo worden bij de pensionstalling paarden graag in groepen
buiten gezet, zoals in de natuur bij
een kudde.

Vijfde klasse E

Sporting ST eindigt
seizoen met verlies
Door: voetbalvereniging Sporting ST
Hekkensluiter Sporting ST uit Swolgen en Tienray ging in de laatste wedstrijd op zondag 14 mei in de vijfde
klasse E met 1-3 onderuit tegen Kessel.

&

schoenen

broeken

De straffe wind maakte het voetbal
niet makkelijk. Goede combinaties
waren eigenlijk alleen over de grond
mogelijk, want als de bal bovenaards
kwam dan werd hij meteen door de
wind meegenomen.
De eerste 20 minuten van deze
wedstrijd hadden beide teams nodig
om aan de moeilijke omstandigheden
te wennen. Door keeperblessures werd
een beroep gedaan op Peter Cox, die

voetbalt in een lager elftal. Cox keepte
goed en de hele twaalfde man stond
achter hem, daardoor groeide Cox uit
tot held van de dag. (Helaas zonder
punten) Kessel leidde halverwege met
0-1. Vlak na de pauze verdubbelden
de bezoekers de voorsprong: 0-2.
Door een prachtige vrije trap van Dave
van Rijswick kwam Sporting ST terug tot
1-2. Nadat twee keer een doelpunt van
Kessel werd afgekeurd vanwege bui-

weken Melderslo

g
r
e
b
s
y
u
Cr

½ prijs
2e paar schoenen ½ prijs
2e broek

Spoorstraat 1 • 5865 AE Tienray • 0478 - 691271 • www.modehuiscruysberg.nl

Voor het nieuwe aardbeienseizoen op
Weijweg 4 in Melderslo zijn wij op zoek naar enthousiaste

vakantiewerkers

vanaf 14 jaar voor alle voorkomende gewaswerkzaamheden.
Ben je vanaf mei beschikbaar op zaterdagen en wil je ook in de schoolvakantie
werken, dan kun je je aanmelden bij Eric Vogelzangs 06-51505406 of via
e-mail naar zomerkoninkjemelderslo@gmail.com

tenspel, viel vlak voor tijd toch de 1-3.
Na afloop van de wedstrijd werd
er binnen in de mooie kantine van
Sporting ST nog goed feestgevierd op
de Sporting ST Slotdag. Zoals het hoort
werd op meerdere manieren een ode
gegeven aan de vertrekkende trainer
Piet Hoebergen. Het bleef nog lang
onrustig in Swolgen. Het lange en
zware seizoen zit erop. Volgend jaar
nieuwe kansen.

naar negende plaats
Door: voetbalvereniging SV Melderslo
Eindelijk ging het nergens meer om in de wedstrijd tussen Melderslo 1 en Resia 1 uit Wellerlooi op zondag
14 mei. Het was zoals dat zo mooi heet een wedstrijd om des keizersbaard, of je moet het van belang vinden dat je
achtste of negende wordt in de eindrangschikking van de 4e klasse F.
Melderslo startte de wedstrijd op
sportpark de Merel met in de basis
de jeugdige Stijn Spreeuwenberg en
vleugelaanvaller Paul Vullings. Als extra
verrassing begon trainer Vievermans
met Jeroen Kallen in de spits. Het moet
gezegd worden: in de eerste helft
klopte het plaatje aan Melderslose
zijde prima, vanaf de eerste minuut
werd Resia teruggedrongen op eigen
helft met diverse goede kansen voor
de roodwitten als gevolg. Het duurde
echter nog tot de twaalfde minuut
voordat Bart Verheyen 1-0 liet aantekenen na een prima combinatie met
kaatser Jeroen Kallen. Ook de rest van

de eerste helft was de thuisploeg heer
en meester, kansen voor Paul Vullings
en Caspar de Swart hadden een beter
lot verdiend, tussendoor zorgde een
prima redding van Bas van Westerveld
ervoor dat de voorsprong wel op het
scorebord bleef. Echter ook na deze
redding waren er tot aan de rust nog
enkele kansen waar Melderslo de score
kon uitbreiden.
Direct na de pauze kreeg Melderslo
de deksel op de neus voor het vele
kansen missen. De tweede helft was
amper een minuut oud of het is al
1-1 door een eigen doelpunt van Bart
Theeuwen. De wedstrijd werd hierna

steeds vlakker. Ook drie wissels aan
Melderslose zijde konden hier geen
verandering in brengen. Sterker nog,
in de zeventigste minuut werd het 1-2
voor Resia.
In de tegenaanval hierna werd het 1-3
voor Resia na een prachtige solo van de
vleugelaanvaller van Resia. Heel even
was er dan nog hoop na een rake kopbal van Jeroen Kallen, toen welgeteld
1 minuut later het verschil weer twee
was, werd het duidelijk dat Melderslo
zijn laatste thuiswedstrijd van het
seizoen ging verliezen. Na 90 minuten
stond er dan ook een eindstand van 2-4
op het scorebord.
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Gelijkspel voor
SV Melderslo-korfbalsters
Door: korfbalvereniging SV Melderslo
De SV Melderslo-korfbalsters speelden op zondag 14 mei tegen VVO 1 uit Hapert. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Lemelvelden in Hapert.
Vanaf het begin van de wedstrijd
gingen de ploegen gelijk tegen
elkaar op. Zowel SV Melderslo als
VVO creëerde kansen. Ook het
scoringspercentage lag bij beide
ploegen ongeveer gelijk. Er werden
geen gaten getrokken die groter
waren dan één doelpunt verschil en de
voorsprongen die werden genomen,
duurden bij beide ploegen nooit lang.
Bij rust stond er dan ook een gelijke
stand van 9-9 op het scorebord.
Na rust bleven beide ploegen
kansen creëren, maar SV Melderslo
was nu iets sterker in de afronding. Het

SV Melderslo liep hierdoor
aanvallend vast, terwijl VVO juist
weer ging scoren, vooral van afstand.
In de slotfase van de wedstrijd keek
SV Melderslo daardoor tegen een
14-13 achterstand aan. Met nog
enkele minuten te spelen maakte

Ben jij student of scholier, flexibel, gastgericht,
minimaal 16 jaar en wil jij werken in de sfeervolle
omgeving van Albron Center Parcs Het Meerdal
en/of Limburgse Peel?
Geef je dan nu op voor de Bijbaan Bijeenkomst op
woensdag 24 mei a.s. op Het Meerdal en ontdek
tussen 16.00 - 20.00 uur jouw nieuwe werkplek!
Meld je aan via petra.rutten@albron.nl

Door: korfbalvereniging SV Lottum
SV Lottum D1 is zaterdag 13 mei na een spannende kampioenswedstrijd tegen het Brabantse Dakos uit Someren, die maar net
met 6-4 gewonnen werd, kampioen geworden van de tweede helft
van de veldcompetitie. “Een knappe prestatie’, aldus de club.
Dit betekent namelijk dat de Lottumse meiden van de D1 in
één korfbalseizoen drie keer kampioen zijn geworden.

EI

VAN DE VEN SCHOENMODE

SCHOUWBURGPLEIN 2 | VENRAY | TEL. 0478 580077 | WWW.VANDEVENSCHOENMODE.COM

Op zoek naar een horeca bijbaan
in vakantiesferen?

SV Lottum D1
kampioen

T

HALVE PRIJS
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mid summer sale
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Door: Judoclub Lottum
Judoclub Lottum is op zondag 14 mei kampioen geworden
tijdens de finale van de teamwedstrijd in de Hamar in Belfeld van
de Jeugd Judo Competitie Limburg. De jongens uit Lottum waren
onverslaanbaar. “Een mooi cadeau voor het erelid van de judoclub
Pierre Repping, die een Koninklijke Onderscheiding kreeg tijdens
de JJCL”, aldus de vereniging. Repping zet zich al sinds 1964 in
voor de judoclub.

Niet met lege handen
naar huis

VVO een overtreding op een goed
uitgespeelde kans van SV Melderslo,
waar de scheidsrechter terecht een
strafworp voor gaf. Deze werd rustig
afgerond, waardoor SV Melderslo
opgelucht adem kon halen en niet
met lege handen naar huis hoefde.
Een terechte uitslag, maar met het
oog op de stand verliest SV Melderslo
één punt, omdat de ploeg nu niet
langer de koppositie deelt. Het staat
nu één punt achter Klimroos uit
Hoogeloon, dat punten moet laten
liggen wil SV Melderslo nog kans
maken op het kampioenschap.

18

Dubbel feest
Judoclub Lottum

kwam op 10-12 voor, maar na twee
wissels aan de kant van VVO stond de
verdediging van de ploeg uit Hapert
weer op scherp.

Daarnaast hebben wij een interessante
zomerbonus €€ voor jou, als je veel wilt werken!

Center Parcs Het Meerdal
Laagheideweg 11, 5966 PL America
Tel. 077 464 7225

Center Parcs Limburgse Peel
Peelheideweg 25, 5966 PJ America
Tel. 077 464 8410
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Bixie Event in Kronenberg
Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg staat zondag 21 mei in het teken van Bixie rijden. Zo’n vierhonderd kinderen maken deze dag kennis met de paardensport. Het programma duurt van 09.00 tot 17.30 uur.
Op deze dag kunnen de deelnemers kennismaken met de ponysport.
Daarnaast zijn er een kermis, stormbaan, diverse spellen, kleurwedstrijd,
springkussen, gezonde voeding proeven
en nog veel meer. Deze dag staat in
het teken van sportief paardrijden met
plezier, verzorging en gezondheid van
de pony. Ook is er aandacht voor veilig
paardrijden. Alle kinderen krijgen een

rozet en medaille en een boekje over de
verzorging van hun pony aangeboden
door Stichting Limburg Paardensport.
Om 13.30 uur start het showprogramma
met optredens van het Nationale Bixie
Dream Team, het Bambino Team met
de Efteling Raveleijn show, de carrouselshow van de Heihoefjes en nog
veel meer. Nieuw is de Heihof rubriek,
voor kinderen die geen eigen pony

hebben. Ook nieuw is de Rosline Bixie
Paradressuur kids rubriek. Hier doen
kinderen met een beperking aan mee.
Deze wordt begeleid door onder anderen
Nicole den Dulk, zelf paralympisch
dressuurruiter. Er is een loterij waarvan
de opbrengst bestemd is voor de DVB
Foundation, die het mogelijk maken van
paardrijden voor kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunt.

Oxalis maakt zich op voor
kampioenschap
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Het was zondag 14 mei een spannende dag voor de dames van het eerste team van korfbalvereniging Oxalis.
Ze namen het op tegen HBSV 1 uit Venlo die de derde plaats in de ranglijst bekleedde.
Werd er vandaag gewonnen, dan
zal er volgende week om het kampioenschap gespeeld mogen worden.
Oxalis leek sterk te starten en opende,
na nog geen minuut gespeeld te
hebben, de score. HBSV begon echter
ook sterk aan de wedstrijd en maakte
het de thuisploeg flink lastig. Ze scoorde
eenvoudig waardoor Oxalis na een
kwartier tegen een 2-4 achterstand aankeek. Gelukkig bleef Oxalis scherp en
wist ze het gelijk te trekken naar 4-4.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd
waardoor verder uitbouwen niet lukte.
De ruststand was dan ook 6-6. Met de
wens voor het kampioenschap in
gedachte, sprak coach Wendy Theelen
de dames in de rust toe. Oxalis kon het
zich niet permitteren vandaag punten
te laten liggen. De dames moesten er
dus nog flink tegenaan. Maar ook in de
tweede helft hielden ze het spannend.
Na tien minuten stond er nog maar
een stand van 7-7 op het scorebord en

verdere doelpunten bleven lang uit.
Dat zorgde voor klamme handjes en
nagelbijttaferelen bij de toeschouwers,
want beide ploegen lukten het niet om
te scoren. Met nog een kwartier op de
klok wist Oxalis eindelijk de wedstrijd
naar eigen hand te zetten en speelde
ze het gecontroleerd uit. Na zeventig
minuten speeltijd, hard voor elkaar
gewerkt te hebben en tot het eind door
te zijn gegaan, stond er een verdiende
13-7 op het scorebord.

Tegenstander: Next Volley

Set Up
wint bekerfinale
Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo
heeft op zaterdag 13 mei de bekerfinale gewonnen van regio zuid in de
Activia Sporthal in Sint Anthonis. Tegenstander was Next Volley Dordrecht
dames 2.
Set Up begon wat nerveus en
rommelig aan de wedstrijd en keek
eigenlijk de gehele eerste set tegen
een achterstand aan. Set Up DS kon
terugkomen tot 22-22, maar de
Meerlose ploeg kon niet doordrukken
en verloor deze set nipt met 25-23.
In de tweede set keek het team
binnen de kortste keren tegen een
6-0 achterstand aan en Next Voley
Dordrecht kon via hun middenaanval
veel punten scoren en daar hadden
de Meerlose meiden geen antwoord
op. Ook nu konden de meiden van
coach Bart Schmeits niet doordrukken
en het team verloor ook deze set met
25-23.
De derde set moest Set Up winnen om in de wedstrijd te blijven. De
meiden begonnen overtuigend en
via een geweldige service reeks van
Sil liepen ze uit tot 10-0. De set werd
uiteindelijk gewonnen met 25-9.

Het geloof en de beleving was terug
en Set Up begon goed aan deze set.
Met veel passie en enthousiasme
werd deze set met 17-25 ook weer
overtuigend binnengehaald, mede
doordat de blokkering van Meerlo
de middenaanvallen van Next Volley
beter onder controle had.
In de vijfde en beslissende set
kon Meerlo niet meteen doordrukken.
Next Volley Dordrecht kwam tot een
7-2 voorsprong, die Melanie met
haar servicebeurt veranderde in 7-8.
Het eerste matchpoint was voor
de Meerlose meiden op 14-13. Dit
werd niet benut en het werd 14-14.
De spanning was om te snijden,
maar Set Up kwam opnieuw op
voorsprong en met een geplaatste
tikbal zorgde Melanie voor een
geweldige ontlading bij de jonge
Meerlose ploeg, toen de set binnen
was met 16-14.

laat je
zien
HOOG
GENOTE STROC VAN ERDE
BRABAN
T

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

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

trampoline en was altijd aan het
dansen. Verder sprak ik ook vaker af
met vriendinnetjes. Dansen doe ik nu
nog steeds ook al zit ik nu niet meer bij
een vereniging.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Tessa Pekx
15 jaar
Kronenberg
Dendron college

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde veel buiten, sprong

bezorger Sevenum m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor een route
in de kom van Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
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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Tessa Pekx

Rondreizen in Zuid-Amerika of Azië.
Als ik dan een keuze zou moeten
maken tussen die twee, zou ik toch
gaan voor Azië. Daar is een hele andere
cultuur dan wij kennen. Een land waar
ik graag heen zou willen gaan tijdens
mijn rondreis is Indonesië.
Wat is je favoriete hobby?
Majorette is mijn favoriete hobby.
Dit doe ik al sinds mijn zesde en ben
er bijna elke dag mee bezig. Mijn
nicht zat op majorette en toen ben
ik er ook bij gegaan. Zelf heb ik vier
keer meegedaan aan de Europese
kampioenschappen. Hiervoor ben ik
naar Frankrijk, Noorwegen, Kroatië
en Italië geweest. Het hoogste wat ik
gehaald heb is de derde plek. Ik vind
het erg leuk om aan zo’n wedstrijd
mee te mogen doen. Dit jaar doe ik
ook weer mee aan het EK majorette in
Nederland.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik haal veel inspiratie uit Anna Nooshin.
Zij is een YouTuber. Anna maakt video’s
over fashion en over haar reizen.
Ik vind het erg leuk om haar YouTubekanaal te kijken want ze is altijd heel
positief.
Hond of kat?
Ik heb eigenlijk niet zo heel veel met
dieren, maar als ik zou moeten kiezen
dan kies ik een hond. Daar kun je toch

meer een band mee kunt opbouwen
dan met een kat, denk ik. Thuis hebben
we geen huisdieren, maar dat hoeft
ook niet per se van mij.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik echt
gedreven ben. Als ik iets wil dan ga
ik er ook echt voor. Net zoals met
majorette. Mijn slechtste eigenschap is
dat ik best wel ongeduldig ben. Als ik
iets wil, wil ik het ook meteen hebben.
Dan kan ik er niet meer op wachten.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was toen ik laatst met vriendinnen
had afgesproken. Ik maak niet zo heel
vaak foto’s, maar dit was wel een leuk
moment met goede vriendinnen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal precies op tijd. Als je te vroeg
bent, moet je wachten en dat vind ik
verloren tijd. Als je te laat bent, is het
niet leuk voor jezelf en voor de ander.
Verder moet je je dan ook nog gaan
haasten. Precies op tijd zijn is dus de
beste optie.
In welke bestaande film of serie zou
je zelf willen spelen?
Pretty Little Liars. Deze serie kijk ik vaak
op Netflix. Ik zou hierin willen spelen,
omdat het altijd spannend is en omdat
er onvoorspelbare dingen gebeuren.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen kunnen vliegen. Dat is
heel handig, dan kun je overal heen
zonder last te hebben van anderen.
Ook heb je dan mooi uitzicht, want je
kijkt over alles heen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertelde dat ik vroeger verlegen en
stil was. Ik kan het me eigenlijk niet
meer zo goed herinneren. Gelukkig ben
ik nu veel spontaner.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Afspreken met vriendinnen of tv-kijken.
Met vriendinnen gaan we dan meestal
gewoon kletsen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Via school en via dansen en
majorette. Mijn vriendinnen van
dansen zie ik alleen niet meer zo
vaak, omdat ik gestopt ben. Met mijn
vriendinnen van school zit ik wel al
een aantal jaar in de vriendengroep.
We hebben veel gemeen en kunnen
over van alles praten.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn foto’s en mijn medailles.
Eerst lagen mijn medailles in een
bak, maar nu heb ik ze aan de
muur gehangen. Ik denk dat ik er
nu ongeveer vijftig heb. Verder heb
ik ook veel foto’s van vroeger, van
familie, van wedstrijden en van
vriendinnen. Deze zou ik ook niet
kwijt willen.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Mij lijkt het heel gaaf om te gaan
bungeejumpen. Ik heb geen last van
hoogtevrees dus dat moet wel goed
komen. Wanneer ik dit ga doen weet
ik alleen nog niet.

Mannen
griep
Vorige week was het toch
echt zo ver: de eindexamens.
Vol goede moed begon ik aan
mijn Nederlands examen. Al
snel liep ik tegen een klein
probleem aan. Ik had een
gigantische loopneus het hele
examen lang en er was geen
zakdoekje te bekennen. Dat
examen heb ik dus snuivend
en snotterend moeten doorstaan.
De grote aanstichter was
mijn vader. Hij was wel een stuk
zieker dan dat ik was.
Daarom wil ik het even
hebben over het fenomeen: de
mannengriep. Het lijkt wel of als
mannen ziek zijn de hele wereld
stilstaat. Alles draait er alleen
nog maar om het feit ze ziek zijn
en hoe slecht ze zich wel niet
voelen. Mijn moeder wordt er
altijd gek van als pap ziek is.
Pap is niet zo goed in thuiszitten
en niks doen. Laat die man maar
fijn werken, dat kan en vindt hij
het fijnst. Ik ben er ook van
overtuigd dat pap en mam het
slechtste gepensioneerde koppel
ooit zouden zijn.
Vanuit deze frustratie over
pap zijn ziekte ging mam op
internet kijken of meer vrouwen
deze mening deelden, en ja
hoor. Verschillende columns en
artikelen kwam ze tegen. Om
een van die columns hebben we
toch smakelijk moeten lachen,
pap minder. Er stond in dat
mannen dan ook altijd door het
huis gaan strompelen terwijl ze
keelpijn hebben. “Die beenkeelconnectie snap ik niet
helemaal.” De hele week kreeg
mam dit soort verhalen te horen,
als ze zei dat pap ziek thuiszat.
Gelukkig zijn we dus niet de
enige.
Het toppunt van pap zijn
ziekte kwam toen ineens de
broodmachine tevoorschijn
kwam, die al 2 jaar niet meer
gebruikt was. Toen was het echt
tijd dat pap weer ging werken,
dit gebeurde gelukkig ook.
De rust is eindelijk weder
gekeerd.
Puck
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Zegening

Ins Blaue Hinein
in Cambrinus

Fietstocht naar Santiago

BJ Baartmans en Mike Roelofs staan zondag 21 mei samen als Ins
Blaue Hinein op het podium van café Cambrinus in Horst. Het optreden
begint om 16.00 uur.
BJ Baartmans en Mike Roelofs zijn
allebei multi-instrumentalisten die al
ruim een decennium nauw samenwerken. Ins Blaue Hinein is ontsproten
aan een idee dat het tweetal al jaren
koesterde: een puur instrumentaal
optreden, deels geïmproviseerd en
variërend van klassiek, blues, folk en
jazz. Het ene lied kent een Zappiaans
thema, terwijl het andere vergezichten uit een film als Paris-Texas inclusief het akoestische slide spel van

Vier leden van Toer- en Wielerclub Oranje uit Horst vertrokken woensdag 17 mei om 09.00 uur vanaf het
Lambertusplein in Horst op fietstocht naar Santiago.

Ry Cooder in herinnering roept. “Dat
het geheel desondanks geen platte
aaneenschakeling van probeersels is
geworden danken we niet alleen aan
de spelkwaliteit, maar tevens aan het
feit dat dit paar apart met de precisie
van een Zwitsers uurwerk op elkaar
ingespeeld is”, aldus Cambrinus.
BJ Baartmans speelt diverse gitaren
en bas en Mike Roelofs speelt piano,
Fender Rhodes, Hammond B3 Organ,
drums en percussie.

Kakelvers bij Kukeleku
Kukeleku presenteert op zondag 21 mei nieuw cabarettalent tijdens
de elfde editie van Kakelvers. Drie cabaretiers staan deze avond op het
podium in ’t Gasthoês in Horst.
Als eerste beklimt William Boeva
het podium. Daarna is het de beurt
aan de winnaars van de publieksprijs
van het Groninger Studenten Cabaret
Festival: De Blonde Jongens en Tim.
In 2014 wonnen zij de publieksprijs
van het Groninger Studenten Cabaret
Festival. Acrobatisch, muzikaal,
energiek en razendsnel. Gedurende

een voorstelling nemen ze je mee
door talloze film- en theatergenres en
Tim hobbelt er rustig achteraan. Na
de pauze staat AKF-winnaar Stefano
Keizers op de planken. Deze avond
wordt tevens het programma voor het
nieuwe seizoen bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com

Tijdens de najaarsvergadering van
TWC in 2016 werd het idee geopperd
voor een fietstocht naar Santiago.
Henk van Lipzig, Thei Verhaeg,
Huub Cuppen en initiatiefnemer Peter
Hermans fietsen via de Ardennen

iedere dag 100 tot 130 kilometer de
Pyreneeën over naar Santiago. In het
weekende van 10, 11 en 12 juni
hoopt het viertal, dat gevolgd wordt
door een volgbus, na een tocht van
bijna 2.500 kilometer op de plek van

bestemming aan te komen.
Woensdagochtend werden
de fietsen gezegend bij de
Lambertuskerk en kregen de
fietsers hun eerste stempel in het
pelgrimspaspoort.

Waterwandeling Swolgen
Waterschap Limburg organiseert op zondag 21 mei een waterwandeling langs de Oude Maasarm in Swolgen.
Deze wandeling is 5,2 kilometer lang, startpunt is om 10.30 uur bij de visvijver.

Magnetiseren, paranormaal, foto
behandeling voor operatie of rijbewijs,
reikicursussen. 06 22 73 48 17.
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.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Ooijen-Wanssum. Er kan deze dag
ook worden gewandeld in Geijsteren,
Weert en Haanrade. Het waterschap
organiseert ook een fotowedstrijd,
samen met de Limburgse VVV’s.
De gidsen laten de meest fotogenieke
plekken van deze natuurgebieden
zien. Kijk voor meer informatie over de
wandelingen en de fotowedstrijd op
www.waterschaplimburg.nl

IVN De Maasdorpen organiseert op vijf zondagen van mei tot september de cursus Wat bloeit daar?.

Geur, aroma én smaak!
Het Aardbeienland zorgt ervoor dat u maximaal
kunt genieten van smaak en geur. Planten zetten
zonlicht om in suikers. Het grootste deel van de
smaakbeleving wordt veroorzaakt door verschillende suikers, maar ook door het langzame en
natuurlijke groeiproces. Het vers en rijp plukken
is ook heel belangrijk, dit draagt bij aan de volle
smaak en hoge voedingswaarde.
De Sonata is een perfecte compositie van smaak
en uiterlijk. Sonata is een middenlate, éénmaal
dragende plant met bijzonder goede smaakeigenschappen. Sonata is zoet, stevig én aromatisch.

€ 1, 0 (500 g.), op = op!

Onze aardbeienprinses Chantal deelt z o n da g 2 1 m e i tussen
13.30 en 15.30 uur ook Sonata’s uit in de aardbeienwinkel.

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

Wanssum gaat de Oude Maasarm
weer revitaliseren. Vooruitlopend
op deze grote gebiedsontwikkeling
heeft Staatsbosbeheer in 2013 de
klimaatbuffer aangelegd. Dat is een 60
meter brede, natuurlijk uitziende geul.
De afgelopen vier jaar heeft de natuur
hier een spectaculaire ontwikkeling
doorgemaakt. Deze wandeling wordt
georganiseerd door Projectbureau

Plantencursus Wat bloeit daar?

l i jk zo
verrukke

De Sonata is nu verkrijgbaar voor

De tocht wordt begeleid door
een deskundige gids van Natuur
en Milieufederatie Limburg.
Deze vertelt over de natuur in de
omgeving van de beek, historische
gebouwen en ook over het werk
van de waterschappen. De Oude
Maasarm is na de overstromingen
in 1993 en 1995 afgesloten met
dijken. Gebiedsontwikkeling Ooijen-

077 397 02 16

De cursus is bedoeld voor iedereen
die belangstelling heeft voor wilde
planten en die daar meer over te
weten wil komen. Voorkennis is niet
nodig. Op vijf zondagochtenden in de

lente en in de zomer, telkens van 09.30
tot 11.30 uur, nemen ervaren plantenkenners de deelnemers mee voor een
wandeling door een van de natuurgebieden van Horst aan de Maas.

De cursus- en wandeldata zijn op
de zondagen 21 mei, 11 juni, 25 juni,
9 juli en 3 september. Aanmelden
kan bij Joke Bussemakers via
077 467 32 64.

Schuttersfeest in Grubbenvorst
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst organiseert op zondag 28 mei het eerste Bondsschuttersfeest in 2017 van de
schuttersbond Juliana. Na het OLS in 2010 en het bondsschuttersfeest in 2012 zijn de schutters van St. Jan ook dit
jaar weer gastheer voor de twintig schutterijen uit Noord- en Midden Limburg.
Na de ontvangst door het
gemeentebestuur van Horst aan de
Maas stellen de schutterijen zich
om 13.00 uur op nabij de kerk in
Grubbenvorst. Hier vindt dan de
inspectie plaats en aansluitend
de optocht van de deelnemende
schutterijen door het centrum. Na de
optocht gaan de schutterijen zich
verplaatsen naar het schuttersterrein
aan de Kromboschweg waar de
schietwedstrijden en nevenwedstrijden
plaatsvinden. Denk aan de mars
wedstrijden van de verschillende
muziekkorpsen van de schutterijen, de

vendelwedstrijden en de beoordelingen
van de koningsparen, marketentsters,
sappeurs en dergelijke. In de feesttent
draait dj Toller Theo. Ook op zaterdag
27 mei zijn er activiteiten op het
schuttersterrein. Om 10.30 uur start
de Jeugdverwendag, waarbij de
Grubbenvorster jeugd van 8 tot en met
16 jaar met behulp van de leden van
de schutterij op een speelse manier
kennis kan maken met alle facetten
van het schutters- en gildewezen. Er is
uitleg over het schieten, maar ook over
het tamboerkorps, de marketentsters
en de sappeurs. Naast deze uitleg gaan

zij ook allerlei behendigheidsspellen
doen in schuttersstijl en mogen zij
ook zelf dj zijn op dit feest. Daarnaast
is er een optreden van de bekende
Venlose rapformatie Anbu Nevlo.
Men dient zich wel even van te voren
aan te melden op pr@schutterijstjan.nl
of 06 53 67 25 21.
Zaterdagavond is er feest in de
feesttent van St. Jan. Vanaf 19.30 uur
is de tent open en vanaf 20.00 uur
begint het feest met een optreden van
dj-duo Beck & Bauer. Daarnaast zijn
er optredens van Erwin, Big Benny en
Stef Ekkel.
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Harmonie Unie Sevenum

Uitwisselingsconcert
Harmonie Unie Sevenum en Muziekvereniging Sint Willibrordus Esch
organiseren op zondag 21 mei om 14.00 uur een uitwisselingsconcert in
De Wingerd in Sevenum.
Beide orkesten worden gedirigeerd door dirigent Robbie
Snoek. De muziekvereniging uit Esch
geeft de aftrap en speelt werken als
Noah’s ark, Adornia en Riverdance.

Na een korte pauze sluit de harmonie uit Sevenum de middag af met
werken als First Suite, Utopia en
Vive la France. De Wingerd is geopend
vanaf 13.45 uur.

cultuur 25

Broekhuizenvorst

Open dag Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
In het kader van de Dag van de Bouw houdt Mooder Maas, aannemer van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, op zaterdag 20 mei een open dag op de uitvoeringslocatie in Broekhuizenvorst. Deze open dag duurt van
10.00 tot 16.00 uur.

Oldtimertoertocht
Kronenberg
In Kronenberg vindt op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, voor de
23e keer de Hemelrit plaats.
De Hemelrit is een tocht voor
bromfietsen, motoren en scooters van
vóór 1975 en wordt in groepsverband
verreden. Om 10.30 uur vertrekken
de bromfietsen vanaf het kerkplein
in Kronenberg voor een circa 90 kilometer lange rit. Om 11.00 uur starten

de motoren en scooters die een iets
langere route volgen. Inschrijving
is mogelijk vanaf 09.30 uur bij café
Ummenthun, nabij het kerkplein in
Kronenberg. Verzekering en helm zijn
verplicht. Voor meer informatie, kijk
op www.facebook.nl/hemelrit

Lentedierendag
in De Locht
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 21 mei de
Lentedierendag gehouden. Er worden schapen geschoren en er is een
demonstratie schapendrijven door schaapshonden.
De Kleindierenvereniging Venlo
zorgt voor dieren met een hoog
knuffelgehalte, waaronder alpaca’s.
Deze dieren leven in het wild op grote
hoogte in Zuid-Amerika, maar worden
ook gehouden als landbouwhuisdier
vanwege hun fijne wol. Leden van de
Vogelwerkgroep ’t Hökske vertellen over het observeren van vogels

in de vrije natuur. Aanwezig zijn
verder de imkers van Akkie’s Tuin,
Dierpraktijk voor natuurgeneeskunde
en Fluitenkruid voor natuureducatie.
Er is een speciale tentoonstelling van
schilderijen met dieren als onderwerp.
De groep Wears uit Tegelen zorgt voor
muziek. Het museum is geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

Op de uitvoeringslocatie aan de
Maasveldweg in Broekhuizenvorst is
een interactief programma met uitleg
over het onderzoek naar explosieven,
flora en fauna en de archeologische
opgravingen. Bezoekers kunnen afdalen
in een van de archeologische sleuven.
Medewerkers geven een toelichting
op het archeologische onderzoek dat
inmiddels heeft aangetoond dat het
gebied al ruim 9.000 jaar door mensen
wordt bewoond. Ook worden er enkele
vondsten getoond. In het hele projectgebied wordt momenteel gezocht naar
niet gesprongen explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Dag

van de Bouw kunnen restanten van
bommen en granaten en andere vondsten van dichtbij worden bekeken en is
het mogelijk om zelf met detectieapparatuur het veld in te gaan. Op de
uitvoeringslocatie wordt ook een toelichting gegeven over veiligheid tijdens
de bouw en de ecologische bezigheden. De organisatie laat weten dat de
veldlocatie slecht toegankelijk is voor
minder validen en dat stevig schoeisel
wordt aanbevolen. Deze dag kunnen
bezoekers ook een kijkje nemen op het
kantoor van Mooder Maas in Wanssum
om de laatste stand van het ontwerp
van de aannemer te zien. Op de

parkeerplaats staan enkele betonnen
wanden die samen met Geelen Beton
zijn ontwikkeld als mogelijke oplossing
voor de bruggen en waarin de opbouw
van het landschap is terug te zien. Ook
worden er korte films vertoond over
onder meer de ontploffing van gevonden explosieven nabij Blitterswijck
en visualisaties van de toekomstige
rondweg. Bezoekers die van locatie
naar locatie willen fietsen kunnen
gebruik maken van de Ooijen-Wanssum
fietsroute, langs tal van belangrijke
plaatsen van de gebiedsontwikkeling.
Deze is te downloaden via
www.ooijen-wanssum.nl

KAKELVERS

donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei

schoen 3-daagse

20%

ZON

21
Kijk voor meer info op

www.kukeleku.com

2017

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 6% btw tarief!

KORTING

Vraag vrijblijvend om een offerte

op de hele collectie*

Mitchell
van

*m.u.v. slippers en sandalen

Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

MEI

schilder

volg ons ook op

werken

America Tel. 06-12359686
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Wandelvierdaagse De-4

Open dag BSO&Co

Concert Oost West, Swolgen Best

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Gewoën Grubbevors
Locatie: Grubbenvorst

Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: ’t Nest
Locatie: nabij basisschool De Dobbelsteen Sevenum

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Fanfare Swolgen
Locatie: Zaal Wilhelmina Swolgen

Dorpraadsvergadering

Funpop

Funpop

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Riet Horst

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Ruiterterrein Horst

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Ruiterterrein Horst

Dorpraadsvergadering

Boekpresentatie Govert Derix

Open dag zelfoogsttuin

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Hukske Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bruna Horst

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: De Vrije Akker Grubbenvorst

Dorpraadsvergadering

Jubileumconcert

Uitwisselingsconcert

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café ’t Dörp Broekhuizenvorst

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: zaal Froxx Horst

Benefietgolftoernooi

Voorjaarsconcert

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie Sevenum en
Muziekvereniging St. Willibrordus Esch
Locatie: De Wingerd Sevenum

Tijd: 12.00 uur
Locatie: De Peelse Golf Evertsoord

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel Kronenberg

Optreden Ins Blaue Hinein

Horster Volleybaltoernooi

Livemuziek

Voorstelling Kakelvers

Tijd: 18.30-22.00 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie: Dendron Sporthal Horst

Tijd: 21.30 uur
Locatie: pretcafé De Beurs Horst

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

Jeugdvoetbaltoernooi

Parental Advisors PT2

Tijd: 18.45 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel Meterik

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Walhalla Sevenum

Modeshow
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Pand 16 Horst

za
20
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Bixie event
Tijd: 09.00-17.30 uur
Locatie: Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus Horst

di
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Dorpsraadsvergadering
Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Smetenhof Lottum

Jan & Allemantoernooi
Tijd: 09.30-18.00 uur
Organisatie: Olsredlem
Locatie: sportpark De Merel Melderslo

I Love Techniks

Jeugdvoetbaltoernooi

Authentieke rommelmarkt

Tijd: 22.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel Meterik

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: tafeltennisvereniging Seta
Locatie: tafeltenniscentrum Sevenum

Jeugdvoetbaltoernooi

Zondagochtendwandeling in het
Schuitwater

Oldtimertoertocht De Hemelrit

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: sportpark De Vonckel Meterik

Open dag Ooijen Wanssum

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Startlocatie: Theetuin De Roode Vennen Broekhuizen

Tijd: 10.30 uur
Startlocatie: Kerkplein Kronenberg

Expositie Tussen Kunst en Ambacht

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Maasveldweg Broekhuizenvorst

Modelautoruilbeurs

Horster Volleybaltoernooi

Lentedierendag

Open dag manege

Tijd: 10.00-19.00 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie: Dendron Sporthal Horst

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

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Swolgense Manege

Opening nieuwe locatie ’t Nest

Waterwandeling

Voorstelling De Zelfmoordenaar

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Mongseigneur Evertsstraat 13 Sevenum

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Startlocatie: visvijver Swolgen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging Grikon
Locatie: De Zaal Griendtsveen

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: De Schatberg Sevenum

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
12 LOBELIA’S € 1,50 • 12 PETUNIA’S € 2,50
GERANIUMS V.A. € 0,50 • 12 VL.LIESJES € 2,50
DAHLIA’S € 0,50 • GAZANIA’S € 0,50
MILLION BELLS € 0,50 ENZ.

MEER DAN 200 SOORTEN PERK-, HANG- EN KUIPPLANTEN.
KUIPPLANTEN OP STAM SOLANUM € 5,00

ALLEEN WIJ.........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!

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

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN

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

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Atelier De stal Sevenum

Autobedrijf

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

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Medische Religie
zorg

service 27

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

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
19 t/m 25 mei 2017
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

Alarmnummer

112

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

ANBISE
Heilige mis

09.00

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

09.00
09.00

Melderslo
17.30
17.30

Meterik
Heilige mis

19.00

Swolgen
Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Sevenum

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

anco lifestyle centre

Meerlo

zondag
dinsdag
		

HALLO voordeelpas
Diverse kortingen voor nieuwe én
bestaande leden

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Evangelische Gemeente Doxa

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

Het LoopCentrum

Parkhotel Horst
10% korting in restaurant, bar en
brasserie

Pearle Opticiens Horst
10% korting op een zonnebril

Pedicure Praktijk Wilmie

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

Blauwebessenland

Hostellerie De Maasduinen

E 1 korting op jam

10% korting op een diner
voor 2 personen

Ruitersport Equidrôme

Boerderijwinkel Lenders
5% korting op alle aankopen

IJssalon De Zeuten Inval

Bootcamp Power

10% korting op een ijscoupe
voor 2 personen

Stichting Booremert,
Vers vaan Hôrs

50% korting op 10 credits

Brasserie ‘54
Brownies & downieS
Eén gratis consumptie
bij de lunch

Camps Optiek

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

Into Beauty
20% korting op een
antistressgezichtsbehandeling

Intratuin Venray

10% korting op een zonnebril

Bij aankoop van koffie of thee
een gratis stuk appelgebak

Center Parcs Het Meerdal

Janssen Dansen en Sporten

E 12,50 korting op
avondje bowlen

Die 2 Brüder von Venlo
Koffie voor E 1

Tienray

Haarzaken, dames en
heren kapsalon

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

Hotel Asteria Venray

5% korting op de rekening

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

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

19.15

Lottum

zaterdag
		

In Lottum konden op zaterdag 13 en zondag 14 mei bezoekers de Houthuizer molen bezoeken in het
kader van de Nationale Molendagen. Op zondag werden er speciale activiteiten georganiseerd.
Er waren meelproducten te koop en er werden producten als speltbrood, molenbrood en molenkoeken
verkocht. Op het terras werden pizza’s gebakken in een speciale pizzaoven, met meel uit de molen.
Troubadour Peter van de Water uit Swolgen verzorgde de muziek.

Deelnemers

Kronenberg

zondag

Molendag in Lottum

DMS-Service

Twee proeflessen gratis

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

15% korting op voet- en
huidproducten

Praktijk Ik Leer
10% korting op de eerste drie
begeleidingsmomenten
Ontbijt voor E 4,50

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

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

Wauw speciaal voor jou
Driegangenmenu voor E 10

10% korting op een
caravanonderhoudsbeurt

Logeerhuis Kapstok
Eén nacht gratis logeren

Wereldpaviljoen Steyl

Duet Kappers

Lunchroom Lekker Gewoën

Entree voor E 5

10% korting op een
haarverzorgingsproduct

Eclicker
APK computer en antiviruspakket
voor E 49,95

25% korting op het tweede gerecht

The Zen Company

Museum de Kantfabriek

E 10 korting op een massage,
E 20 korting op set wimperextensions

Gratis kop koffie, cappuccino
of thee

Zonnestudio Horst

My-LifeSlim

15% korting op zonnecosmetica

Eetcafé Ald Vors

E 6,50 korting op de intake

Zorgboerderij “Boer” Hans

Priesternoodnummer

Driegangenmenu voor E 17,50

Pakje!

10% korting

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

10% korting op het hele assortiment

10% korting op de eerste

Paramedische Voetzorg Horst

behandeling

20% korting op alle voetproducten

zaterdag

kerkdienst

18.00

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

Voordeelpas

Tummers

Enthousiast,
gastvrij & betrouwbaar!

TV-INRUILACTIE!
Altijd al een grotere tv, Ultra HD tv of Smart tv gewild? Dan is dit uw kans!

TV

Op alle tv’s van 46” en groter

GRANDIOZE INRUILKORTING
ING
T
R
O
K
INRUIL INIMAAL
VAN M TOT ???
300,-

13 55
9 ’’
cm

bij inruil van uw huidige tv

UHD TV / UE55KS8000
tJODI DN 
t,6)% -&%
t4NBSU
t12* 1JDUVSF2VBMJUZ*OEFY 
t2VBOUVN%PUEJTQMBZ
t)%3WPPSFFOPQUJNBBMDPOUSBTU

304,- INRUILKORTING!

1799,-

4K

ULTRA HD

1495,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

